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Darmowy listopad online 2020 w pięciu
Rezydencjach Królewskich

6 listopada 2020 roku została zainaugurowana tegoroczna
edycja programu Darmowy Listopad online 2020

 – w tym roku w wyjątkowej odsłonie. Spacery wirtualne
po muzeach, webinaria, historyczna debata, 500

wirtualnych lekcji dla szkół, historia na wesoło dla dzieci –
to tylko kilka z wielu atrakcji, które przygotowały na

listopad najsłynniejsze Rezydencje Królewskie w Polsce:
Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na

Wawelu,  Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski
w Sandomierzu  oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.

Kontynuowana od 2012 roku akcja Darmowy listopad w
Rezydencjach Królewskich, której organizatorem jest
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu to

jedno z najważniejszych wydarzeń promujących siedziby
polskich monarchów, zabytki i muzealne zbiory. Jej
 celem jest edukacja poprzez sztukę, zwiększenie

dostępności do narodowych instytucji kultury oraz wzrost
uczestnictwa w kulturze, szczególnie wśród dzieci,

młodzieży i seniorów. Do partnerów poprzednich edycji:
Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego
na Wawelu, Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie,

dołącza w tym roku Muzeum Zamkowe w Malborku i
Zamek Królewski w Sandomierzu.Ze względu na
zagrożenie pandemiczne, Darmowy listopad w

Rezydencjach Królewskich będzie miał w tym roku po raz
pierwszy wyłącznie formułę online.



Darmowy listopad w Rezydencjach
Królewskich – program i terminy publikacji

głównych wydarzeń

6 listopada Zamkowi Królewskiemu w Warszawie
9 listopada Muzeum Łazienkom Królewskim
13 listopada Muzeum Zamkowemu w Malborku
16 listopada Zamkowi Królewskiemu na Wawelu
23 listopada Zamkowi Królewskiemu w Sandomierzu

12 listopada – Wizyty królewskie na Zamku w Malborku
19 listopada – Klejnoty i koronki. Dwa najpiękniejsze
portrety w kolekcji Łazienek Królewskich
26 listopada – Flamandzkie i holenderskie malarstwo w
zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
27 listopada – Aktualnie w Muzeum Okręgowym w
Sandomierzu. "Ne'edár/ ר Nieobecni – z dziejów)ֶנְעּדַ
społeczności żydowskiej).
30 listopada – Niepewne czasy, trudne wyzwania –
Rzeczpospolita na zakręcie dziejowym (XVII w.) z Zamku
Królewskiego w Warszawie

Wirtualne zwiedzanie Królewskie skarby znane i nieznane
– odkryjmy razem będzie poświęcone:

Zapraszamy na pięć webinariów Tu się dzieje historia:

20 listopada o godz. 18.00 po raz pierwszy odbędzie się
debata online pięciu muzeów pod wspólnym tytułem:
Rezydencje królewskie. Oficjalne i letnie, dostępna –
podobnie jak w pozostałych przypadkach – na stronach 
internetowych i w mediach społecznościowych uczestników
i organizatora akcji.



Wirtualne zwiedzanie Zamku Królewskiego w
Warszawie (6 listopada)

https://www.youtube.com/watch?v=XyH4KjWuPxo



Wirtualne zwiedzanie Muzeum Łazienki
Królewskie w Warszawie (9 listopada)

https://www.youtube.com/watch?v=XyH4KjWuPxo



Wirtualne zwiedzanie - Muzeum Zamkowe w
Malborku (13 listopada)

https://www.facebook.com/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku

Stała wizyta w Muzeum Zamkowym w Malborku on-line
dostępna jest pod tym linkiem:

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/



Wirtualne zwiedzanie - Zamek Królewski na
Wawelu (16 listopada, godz. 18)

https://www.facebook.com/ZamekKrolewskinaWawelu/

https://wawel.krakow.pl/wydarzenie/wirtualny-spacer



Wirtualne zwiedzanie - Zamek Królewski w
Sandomierzu (23 listopada)

https://www.facebook.com/zamek.sandomierz


