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Serdecznie zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku i zorganizowane grupy se-
niorów do skorzystania z nowej oferty spotkań tematycznych i wykładów w ramach 
Muzealnego Studium Dziejów Sztuki przygotowanej na rok akademicki 2022/2023. 

Proponujemy:

 oprowadzania po muzeum, 

  autorskie spotkania tematyczne w galeriach, 

 wykłady w Kinie Muz,

 wykłady on-line.

Muzealne Studium Dziejów Sztuki to program przygotowany przez Dział Eduka-
cji MNW z myślą o zorganizowanych grupach seniorów, pragnących bliżej poznać 
ciekawe zjawiska artystyczne. Zajęcia są doskonałą okazją do poznania sztuki po-
wszechnej i polskiej w bezpośrednim kontakcie z oryginalnymi dziełami oraz za 
pośrednictwem prezentacji multimedialnej. Zachęcamy do wyboru tematów za-
jęć z list specjalnie przygotowanych na bieżący rok akademicki. Można zamówić 
zarówno pojedyncze spotkania lub stworzyć całe cykle, odpowiadające zaintere-
sowaniom słuchaczy, łączące zarówno zajęcia w galeriach, jak i wykłady. Co roku 
proponujemy nowe tematy, chętnie również uwzględnimy Państwa propozycje.

Muzealne Studium 
Dziejów Sztuki
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Najważniejsze informacje

  tematy zajęć można wybrać z załączonej listy wykładów, autorskich spotkań 

tematycznych i oprowadzań,

  zajęcia prowadzone są przez historyków sztuki i archeologów, mających 

wieloletnie doświadczenie w popularyzacji sztuki;

  spotkania trwają ok. 70 minut;

  w czasie zajęć dbamy o przestrzeganie wytycznych epidemicznych, stąd też 

liczba uczestników uzależniona będzie od aktualnych przepisów;

  koszt jednego spotkania/wykładu wynosi 300 zł od grupy bez;

  grupa może liczyć od 10 do 30 osób w zależności od obostrzeń sanitarnych.

W jaki sposób zamówić zajęcia?
→  zajęcia rezerwujemy pod numerami telefonów 22 629 50 60 lub 22 621 10 31 

wew. 246 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00) albo korzystając  

z poczty elektronicznej: edukacja@mnw.art.pl;

→  prosimy wybrać interesujące tematy z dostępnej listy – w razie wątpliwości 

chętnie doradzimy;

→  przyjmujemy rezerwacje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorami programu Barbarą Tichy (btichy@
mnw.art.pl)  i Pawłem Bieniem (pbien@mnw.art.pl) w celu ustalenia indywidual-
nego, semestralnego lub całorocznego programu zajęć.
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Tematy oprowadzań po Galeriach MNW 

„Świt cywilizacji – wyprawa do Egiptu i Mezopotamii” 

„Bogowie, herosi i śmiertelnicy – wyprawa do Grecji i Rzymu” 

„Faras – skarby zatopionej pustyni” 

„Sztuka średniowieczna, cz. I” 

„Sztuka średniowieczna, cz. II” 

„Kultura dworska. Galeria Sztuki Dawnej” 

„Religia i wiara w kościele i w domu. Galeria Sztuki Dawnej” 

„Miasto. Galeria Sztuki Dawnej”  

„Sztuka czasów Stanisława Augusta i romantyzmu” 

„Polskie malarstwo historyczne” 

„Akademizm i realizm w malarstwie” 

„Impresjonizm i co potem?” 

„Artyści Młodej Polski”

→  Tematy autorskich spotkań teamtycznych w Galeriach MNW. Lista w pliku Pdf opublikowana  
na stronie: www.mnw.art.pl

→  Tematy wykładów na zamówienie w Kinie Muz lub on-line. Lista w pliku Pdf opubliko-
wana na stronie: www.mnw.art.pl

Zapraszamy również na:
  Warsztaty dla seniorów w ramach programu „Moc sztuki” – szczegóły  

na www.mnw.art.pl


