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Muzeum Narodowe w Lublinie (dawne Muzeum Lubelskie) to
jedno z największych i najstarszych muzeów we wschodniej
Polsce. Powstało w grudniu 1906 r.

Ile lat ma Muzeum dzisiaj? Wykonaj działanie.
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1.

Za twórców Muzeum uważa się Hieronima Łopacińskiego i Szymona Piotrowskiego.

b) Kim byli twórcy Muzeum? Rozwiąż rebusy pod
zdjęciami, a dowiesz się więcej.

a) Która z postaci to Łopaciński, a która Piotrowski?
Podpisz wizerunki. Pomogą Ci w tym podane litery.

a)

b)

2.

Od 1954 r. główną siedzibą Muzeum jest Zamek Lubelski.
Na podstawie informacji o twórcach ponumeruj siedziby w kolejności chronologicznej.
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e… Szymon Tadeusz Piotrowski był dyrektorem Banku Handlowego w Lublinie, społecznikiem i filantropem. To

dzięki niemu Muzeum zyskało w 1914 r. nową siedzibę przy ul. Narutowicza 4 (dzisiejsza Wojewódzka
Biblioteka im. H. Łopacińskiego).
Hieronim Łopaciński był nauczycielem łaciny i greki, z zamiłowania bibliofilem, etnografem i historykiem.
W 1901 r. zorganizował dwie wystawy, które dały początek zbiorom Muzeum Lubelskiego, jedną z nich
w klasztorze podominikańskim.

Biblioteka im. H. Łopacińskiego Zamek Lubelski Klasztor Dominikanów
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Muzeum sprawuje opiekę nad dwoma najstarszymi zabytkami Lublina. Patrząc na ilustrację, wskaż jeden
z nich.

a) dom mieszkalny b) wieża

Dworek szlachecki na Kalinowszczyźnie

Pałac Lubomirskich na placu Litewskim

Kamienica na Starym Mieście

Były areszt Gestapo przy ul. Uniwersyteckiej 1

c) kaplica d) szkoła

4.

Muzeum ma kilka oddziałów i filii na terenie miasta, których siedzibami są zabytkowe obiekty.
Połącz liniami podpisy z fotografiami.

5.

Muzeum Narodowe w Lublinie ma także oddziały w innych miastach.
Wykreśl co drugą literę, a dowiesz się gdzie.

6.

Muzeum posiada bogate zbiory, które wciąż się powiększają: poprzez zakupy, darowizny czy też depozyty.
Oblicz, ile tysięcy eksponatów liczy obecnie.

7.

Brama Krakowska

MuzeumLiterackie im. JózefaCzechowicza

Muzeum ZiemWschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej

MuzeumMartyrologii Pod Zegarem”
”

MuzeumHistoriiMiasta Lublina

NMANŁM Ę U C R Z L Ó VWJ K U RDAB Ś CNL I B K

MuzeumDworek Wincentego Pola

Eksponat – przedmiot prezentowany
w muzeum na wystawie, czyli ekspozycji.

Depozyt – eksponat wypożyczony przez
muzeum, np.Unia Lubelska Jana Matejki.Za
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W Muzeum na Zamku jest wiele ciekawych wystaw urządzonych na nowo, np.Galeria Malarstwa XIX–XX w.
lub nowo powstałych, takich jakGaleria Malarstwa Cerkiewnego czy Trybunał Koronny w dziejach
Rzeczypospolitej (1578–1794). Z których ekspozycji pochodzą wybrane eksponaty?

8.

Pierwsza wystawa czasowa prezentowana w Muzeum po remoncie nosi tytuł ……
Ułóż rozsypankę wyrazową, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne.

9.

Sprawdź swą wiedzę o Muzeum Narodowym w Lublinie, rozwiązując krzyżówkę.10.

Galeria Malarstwa Polskiego XIX–XX w.

Galeria Malarstwa Cerkiewnego

Malarstwo Europejskie i Sztuka Zdobnicza XVI–XX w.

Trybunał Koronny w dziejach Rzeczypospolitej (1578–1794)

Galeria Grupy „Zamek” i Awangardy

Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje ziemi lubelskiej

Monety i medale na Ziemiach Polskich X–XX w.

Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego

Historia wojskowości X–XX w.

Kolekcji. wobec Artysta Korespondencje.
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Główna siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie.
Nazwisko jednego z twórców Muzeum - bibliofila.
Przedmiot na wystawie muzeum.
Siedziba Muzeum Wincentego Pola.
Są tam zamiejscowe oddziały Muzeum Narodowego
w Lublinie.
Eksponat z czarcią łapą.
Monety i medale.
Obraz religijny z Galerii Malarstwa Cerkiewnego.
Broń i uzbrojenie.
Nazwisko artysty, którego imię nosi Galeria Wystaw
Zmiennych.
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