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Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Muzeum dobranocek
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie to miejsce budzące wiele emocji i
wspomnień. Na kolekcję składają się oryginalne lalki z filmów: Miś Uszatek, Przygody Misia
Colargola, Mały Pingwin Pik-Pok, Trzy Misie, Plastusiowy pamiętnik, Jacek i Agatka; celuloidy,
projekty scenariuszy i dekoracji z animacji rysunkowych: Reksio, Bolek i Lolek, Porwanie Baltazara
Gąbki i in., a także wiele przedmiotów codziennego użytku z wizerunkami dobranockowych postaci.
Muzeum organizuje wiele wystaw, konkursów, imprez i twórczych zajęć edukacyjnych oraz projekcji.
Oglądanie kolekcji to świetna zabawa dla dzieci, a trochę starszym gościom pozwala wrócić choć na
chwilę do czasów dzieciństwa.
ul. Mickiewicza 13
35-064 Rzeszów
tel. 17 748 36 51 (biuro)
tel. 17 748 36 52 (rezerwacja)
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl
Godziny otwarcia:
- poniedziałek - nieczynne
- wtorek - piątek - w godz. 9.00 - 17.00
- sobota i niedziela - w godz. 10.00 - 18.00
Kasa kończy sprzedaż 15 minut przed zamknięciem muzeum.
Dyrektor Muzeum: Katarzyna Lubas (tel. 535 36 37 09, 17 748 36 50)
Wysokość opłat:
Bilet normalny - 7 zł
Bilet ulgowy - 4 zł (dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, nauczycieli, wychowawców
placówek opiekuńczo-wychowawczych, odznaczonych odznaką "Za Opiekę Nad Zabytkami",
odznaczonych odznaką "Zasłużony Działacz Kultury")
Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum za okazaniem dokumentu przysługuje: pracownikom
muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, osobom fizycznym odznaczonym Orderem
Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową
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"Zasłużony Dla Kultury Polskiej", tytułem honorową "Zasłużony Dla Kultury Narodowej", członkom
Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
Szkołom Specjalnym, dzieciom do lat 3.
Bilet ulgowy oraz wejście bezpłatne przysługują za okazaniem dokumentu.
Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
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