Plan wybranych wydarzeń edukacyjnych w roku 2017
w Roztoczańskim Parku Narodowym (*)
WYSTAWY w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu (**)
Przyrodnicza wystawa stała w OEM
1. „W krainie jodły, buka i tarpana” - czynna od 01.01.2010 r.
Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl wzbogacony
odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera nas w swoistą wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza.
Wystawy czasowe w OEM
2. ,,Roztocze - natura w naturze” - czynna od 26.04.2016 r.
Wystawa przyrodnicza zorganizowana w ramach projektu "Poznawanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego" z środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014;
3. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci
uczestniczących w XIII Przeglądzie Prac Plastycznych; 29.11.2016 – 26.03.2017r.
4. Aleksandra Wachniewska - malarka Roztocza" - wystawa o życiu i twórczości artystki związanej z Roztoczem;
w okresie 30.11.2016r. - 23.04.2017r. eksponowana w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN a od 25.04.2017r. w Izbie Leśnej
we Floriance.
5. "Piękno kryształów - w niezwykłym świecie minerałów" - geologiczna, zorganizowana z Fundacją na rzecz Ziemi Kraków;
25.04. - 30.11.2017r.
6. "Dzikim okiem" Marek Kołodziejczyk - autorska artystyczna; 5.04. - 28.05.2017r.
7. "Istnienie" Elżbieta Gnyp - autorska wystawa pasteli; 01.06.- 09.07.2017r.
8. „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000” wystawa jest efektem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy
w 2014r.; 11.07. - 7.08.2017r.
9. "Malatura czasem" - Sylwia Kalinowska; autorska wystawa artystyczna; 11.08. - 10.09.2017r.
10. "Moje Mazowsze" Grzegorz Okołów - autorska fotograficzna; 11.09. - 19.11.2017r.
11. „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” - wystawa prac dzieci
uczestniczących w XIV Przeglądzie Prac Plastycznych; 29.11.2017 – 26.03.2018r.
WYSTAWY w Izbie Leśnej we Floriance (**)
12. ,,Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” ; etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w Izbie; czynna od 2004r.
13. ,,Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” ; etnograficzna ekspozycja stała prezentowana w stodole; czynna od 2006r.
14. ,,Florianka - bastion niepodległości” - wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach
o niepodległość Polski; czynna od maja 2014r.
15. Aleksandra Wachniewska - malarka Roztocza" - wystawa o życiu i twórczości artystki związanej z Roztoczem;
eksponowana od 25.04.2017r. w Izbie Leśnej we Floriance.
WYSTAWY w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Białym Słupie (**)
16. „Roztoczański Park Narodowy na mapach" - kartograficzna zorganizowana przez RPN i Zakład Kartografii i Geomatyki
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w czasie XXXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej
WIZUALIZACJA KARTOGRAFICZNA W NAUCE I PRAKTYCE - do 21.05.2017r.
17. „Przyrodniczy kalejdoskop RPN” – ogólnopolska wystawa makiet uczestników aktywnej kampanii edukacyjnej ze szkół
podstawowych, 14.06. - 20.07.2017r.
WYSTAWY Roztoczańskiego PN oraz wystawy pracowników Parku zorganizowane w innych ośrodkach, muzeach
i instytucjach.
18. „Arktyka - nie tylko kraina lodu i chłodu” - kontynuacja wystawy przyrodniczej przedstawiającej m.in. zwierzęta dalekiej
północy, historię odkryć i badań naukowych na Spitsbergenie w gmachu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie; 27.04.2016r. - 31.03.2017r.
19. "Różnorodność przyrodnicza i kulturowa Roztocza" - plenerowa wystawa planszowa zorganizowana w ramach projektu
"Poznawanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego" z środków
Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ; prezentowana przy Urzędzie Miasta Puławy
3.04. - 19.06.2017r., przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 19.06-17.07.2017r. oraz na Rynku Solnym w Zamościu
17.07. - 17.08.2017r.

CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE
1.
2.
3.




,,Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym” - plenerowa impreza edukacyjna o znaczeniu
regionalnym.
05.08.2017r.
"Dzień pszczół" - impreza edukacyjna towarzysząca Dniu otwartemu w RPN;
XIV Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody
Roztocza” dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z gmin sąsiadujących z RPN (IX-XI).
05.08.2017r.

13.11.2017r.
29.11.2017r.

warsztaty plastyczne dla szczególnie uzdolnionych uczestników Przeglądu Prac Plastycznych
spotkanie z artystą plastykiem, podsumowanie warsztatów i uroczyste otwarcie wystawy prac
uczestników XIV Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki
i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”.

POZOSTAŁE IMPREZY EDUKACYJNE


29.04.2017r.



24.05.2017r.




19.08.2017r.
03.09.2017r.



21.10.2017r.

„Józefowska Majówka Rowerowa” - rajd rowerowy organizowany przez stowarzyszenie Józefowska
Kawaleria Rowerowa przy współudziale RPN.
„Przyrodniczy kalejdoskop RPN”- ogólnopolska aktywna kampania edukacyjna dla
przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej. Celem projektu jest przeprowadzenie
kampanii na rzecz ochrony przyrody w formie zajęć przyrodniczych oraz konkursu polegającego na:
 przygotowaniu inscenizacji artystycznej (teatralno - muzyczna) - dla punktów przedszkolnych
 wykonaniu makiety przedstawiając zagrożenia i sposoby ich przeciwdziałania – dla klas I-III
szkoły podstawowej
 29.09.2017r. – wyjazd szkoleniowy wygranej grupy przedszkolnej i grupy ze szkoły
podstawowej do „Farmy Iluzji” w Trojanowie.
„Lubelskie dni z kulturą łowiecką" - impreza organizowana przez Polski Związek Łowiecki,
„Wzgórze Polak – pogranicze regionów” - Ogólnopolski XII Rajd Gwiaździsty, organizowany
wspólnie z Józefowską Kawaleria Rowerową (JKR), firma "Ambra" oraz Punktem Informacji Kulturalnej
i Turystycznej w Biłgoraju,
„Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” - rajd rowerowy, organizator Radio Lublin we współpracy
z Józefowską Kawalerią Rowerową (JKR) i RPN,

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ






„Roztoczański Park Narodowy i My” – program dla szkół objętych patronatem RPN (IV-V.2017r.),
odpłatne zajęcia edukacyjne kameralne i terenowe prowadzone przez pracowników RPN (cały rok - na zamówienie).
Prezentacje multimedialne w szkołach (na zamówienie),
Współpraca ze szkołami w konkursach i innych imprezach ekologicznych,
Udostępnianie pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ na warsztaty, szkolenia, prelekcje, plenery, konferencje, sympozja itp., (**)
 Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne w Białym Słupie,
 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Zwierzyńcu.
BIBLIOTEKA RPN w OEM
czynna dla wypożyczających i czytelników:
- w okresie 1.IV - 31.X. - w środy i w czwartki w godzinach od 9.00 -14.00 oraz w piątki w godz. 9.00 -16.00,
- w okresie 1.XI - 31.III. - w środy i w czwartki w godzinach od 9.00 -14.00 oraz w piątki w godz. 9.00 -15.00.
.

.
(*) Roztoczański Park Narodowy zastrzega sobie możliwość zmian w planowanych wydarzeniach edukacyjnych wynikających z przyczyn niezależnych
od Parku, włącznie z odwołaniem planowanego wydarzenia.
(**) Godziny udostępniania zgodne z aktualnym zarządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zasad
udostępniania społeczeństwu Roztoczańskiego PN
więcej informacji na www.roztoczanskipn.pl

