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W nocy z 16 na 17 maja 2015 r. odbędzie się kolejna Noc Muzeów. W całej Polsce będzie można
bezpłatnie zwiedzać muzea i inne instytucje kulturalne. Jednostki resortowe Ministerstwa Środowiska też
przygotowały atrakcje dla zwiedzających, nie tylko w Warszawie.

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB)
Zwiedzanie w Muzeum Geologicznym PIG-PIB rozpocznie się już o godzinie 19.00 i potrwa do północy. W tym czasie goście będą mogli zwiedzić ekspozycję stałą, a także
wystawę fotograﬁczną „Islandia – wyspa czterech żywiołów”. O godzinie 21.00 rozpoczną się podchody w muzeum – gra z nagrodami, w której uczestnicy będą szukali
ukrytych okazów i zagadek.
Tatrzański Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy udostępnia nocnym markom wystawy „Rok w Tatrach” i „60 lat ochrony Tatr” oraz zaprasza na grę terenową „Na ratunek Witkiewiczom”,
której celem będzie odnalezienie zaginionego obrazu Witkacego. Po drodze będzie można odwiedzić miejsca ważne dla kultury, historii i przyrody Zakopanego.
Lasy Państwowe
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wydłuża godziny pracy Muzeum Leśnictwa. W sobotę będzie je można zwiedzać od godziny 18.00 do 24.00. O godzinie 21.00 na
dziedzińcu przy oﬁcynie muzyczna niespodzianka dla zwiedzających.
Woliński Park Narodowy
Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego oferuje m.in. nocne zwiedzanie muzeum i quiz przyrodniczy, zajęcia z Królową Juratą i Królem Neptunem,
warsztaty tańca średniowiecznego, warsztaty tkania na bardku i warsztaty gliniarskie.
Białowieski Park Narodowy
Leśnicy z nadleśnictw Puszczy Białowieskiej wraz z Białowieskim Parkiem Narodowym zapraszają do poznania historii bieżeńców, przodków współczesnych mieszkańców
Podlasia zmuszonych przez I wojnę światową do ucieczki w głąb Rosji.
Biebrzański Park Narodowy
Spotkanie sympatyków przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego rozpocznie się o godzinie 19.00 przy nowo otwartym Punkcie Informacji Turystycznej, skąd chętni
wyruszą na trasę po biebrzańskich bagnach.
Magurski Park Narodowy
Botaniczna Noc Muzeów w Magurskim Parku Narodowym rozpocznie się o godzinie 17.00, w planach m.in. i warsztaty tworzenia roślinnej biżuterii i noc opowieści.
Wigierski Park Narodowy
Muzeum Wigier w Starym Folwarku zaprasza na fotorelację z podróży Marcina Struga "Oko na Maroko" - początek o godzinie 20.30, oraz o godzinie 22.00 na wykład i
pokaz zdjęć Tomasza Huszcza "Czy sowy są mądre?".
Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 r. W 2001 r. przekształciła się w imprezę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której udział bierze obecnie około 120
miast. W Polsce Noc Muzeów jest organizowana od 2003 r. Ideą Nocy Muzeów jest propagowanie kultury poprzez udostępnienie w godzinach wieczornych i nocnych
muzeów, galerii itp. a także organizowanie specjalnych wydarzeń towarzyszących. Wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Muzeów są darmowe lub za symboliczną
opłatą.

