MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GÓR 2018
Międzynarodowy Dzień Gór to święto obchodzone corocznie 11 grudnia, a
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku. W roku 2015 w siedzibie FAOONZ w Rzymie, podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Związku
Muzeów Górskich (International Mountain Museums Alliance - IMMA), a w tym roku IMMA
świętuje swoje trzecie już wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Gór.
Związek tworzy sześć instytucji: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem, Museo Nazionale della Montagna „Duca degli Abruzzi” w Turynie (Włochy),
Musée Alpin w Chamonix (Francja), Servei General d’Informaciò de Muntanya w Sabadell
(Hiszpania), Whyte Museum of the Canadian Rockies w Banff (Kanada) oraz Musée Pyrénéen
w Lourdes (Francja).
Obchody MDG na rok 2018 upływają pod hasłem „Mountains Matter” – Góry mają
znaczenie. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa!

MUZEUM TATRZAŃSKIE W ZAKOPANEM

W CHAŁUPIE GÓRALSKIEJ – WARSZTATY DLA DZIECI NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GÓR
11 grudnia godz. 11.00, Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego
Góry kojarzą nam się przede wszystkim z czasem wolnym, podczas którego
odpoczywamy spacerując po górskich szlakach latem lub jeżdżąc na nartach podczas zimy. Być
może podczas naszego pobytu w górach nie zastanawiamy się nad tym jak wyglądało życie
przeciętnego mieszkańca terenów górskich kiedyś. Czy surowy klimat, w którym przez
większość roku jest deszcz i śnieg oraz położenie domostw w trudnodostępnych miejscach
pozwalało na takie samo życie jak w innych regionach Polski? Między innymi na to pytanie
spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach „W CHAŁUPIE GÓRALSKIEJ”, gdzie odwiedzimy XIXwieczne domostwo średniozamożnej rodziny góralskiej. Zajęcia będą swoistą podróżą w czasie
– przeniesiemy się do chałupy zamieszkałej przez wielodzietną rodzinę, której codzienność
toczyła się w dwóch izbach. Dowiemy się jak radzono sobie z utrzymaniem ciepła w domu
podczas srogiej zimy i dlaczego budowano strome dachy. Do czego w izbie przydawał się
żłóbek z sianem oraz jaką rolę w góralskiej chałupie miały płazy, psy i rysie?
Zapisy: warsztaty@muzeumtatrzanskie.pl , tel: 533 925 111
Wstęp wolny w ramach promocji Muzeum Tatrzańskiego
MOUNTAINS MATTER! SPOTKANIE Z APOLONIUSZEM RAJWĄ
11 grudnia 2018 godz. 18.00, gmach główny Muzeum Tatrzańskiego
W Muzeum Tatrzańskim podczas Międzynarodowego Dnia Gór przyjrzymy się różnym
aspektom, w których góry są naprawdę istotne. W czasie spotkania, którego gościem będzie
Apoloniusz Rajwa – wybitny geograf, speleolog, taternik, przewodnik i ratownik górski –
porozmawiamy o tym, jakie badania naukowe prowadził w Tatrach w okresie pracy
w Obserwatorium na Kasprowym Wierchu, czyli jak łączy się pracę z pasją. Przyjrzymy się
osiągnięciom speleologicznym i taternickim oraz posłuchamy wielu ciekawych opowieści
człowieka, który pod Tatrami spędził już 70 lat.

NARODOWE MUZEUM GÓRSKIE W TURYNIE (WŁOCHY)

Góry pokrywają jedną czwartą naszej planety, a złe zarządzanie i działania takie jak
wylesienia, nadmierna eksploatacja terenów, szkodliwa działalność górska i turystyczna
stanowią zagrożenie dla całego ekosystemu.
W związku z tym, iż utworzeniu Międzynarodowego Dnia Gór przyświecał cel
uświadomienia istoty i wagi gór, zapraszamy na międzynarodowy projekt pod nazwą Kto
stworzył moje ubrania (Who made my clothes), w którym można będzie odbyć podróż w
czasie i odkryć jakiego rodzaju włókna i materiały były używane w Alpach.
Muzeum oferuje ekscytującą aktywność, uczącą odczytywać środowisko i przyczyniać
się do budowania świadomości na temat ekologicznego znaczenia materiałów, które stały się
podstawą zarówno dla alpinistów, jak i dla nas wszystkich. Podczas warsztatów stworzymy
nowe, kolorowe nici i opracujemy nowe pomysły do zastosowania ich w naszych domach.
Bezpłatne warsztaty przeznaczone są dla rodzin z dziećmi w wieku powyżej 5 lat.
Darmowy wstęp dla dzieci w wieku do 10 lat.
http://www.museomontagna.org

MUZEUM ALPEJSKIE W CHAMONIX (FRANCJA)

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Gór Muzeum Alpejskie w Chamonix
uczestniczy w festiwalu "Czytanie gór", zaproponowanym i wspieranym przez Konwencję
Alpejską.
Program uroczystości obejmuje występ chóru Compagnie des Guides oraz pierwszą
publiczną prezentację laski Jacquesa Balmata, zdobywcy Mont Blanc w 1786 roku. Temu
wyjątkowemu momentowi towarzyszyć będzie wygłoszony dwugłosem tekst dotyczący kijków
górskich.
Z okazji Dnia Gór Muzeum Alpejskie będzie nieodpłatnie otwarte dla zwiedzających.
http://www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,fr.html

SERWIS INFORMACJI GÓRSKIEJ W SABADELL (HISZPANIA)

W tym roku Servei General d’Informació de Muntanya przygotował dwie wystawy - K2.
Góra (K2. The mountain), którą oglądać można w siedzibie głównej Servei oraz wystawę Góra
pieniędzy (Mountains of money), przygotowaną wspólnie z przyjacielem IMMA - Baskijską
Fundacją Muzeów Górskich (EMMOA) i prezentowaną na festiwalu Mendi Film Festival of
Bilbao w Kraju Basków.
Jak zwykle w Międzynarodowy Dzień Gór siedziba Servei będzie otwarta dla
zwiedzających.
http://sgim.drac.com/

MUZEUM PIRENEJÓW I ZAMEK W LOURDES

Muzeum Pirenejów i Zamek w Lourdes, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Gór, w dniu 9 grudnia organizuje konferencję "Lucien Briet w Gèdre i Gavarnie". Konferencja
będzie miała formę wykładu z pokazem slajdów, przedstawionym przez Gérarda Raynauda.
Wydarzenie to jest organizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum
Pirenejów.
http://www.chateaufort-lourdes.fr/

FUNDACIÓN MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO
Być może EMMOA nie jest jeszcze członkiem IMMA, niemniej jednak wspieramy wzajemnie
swoje przedsięwizięcia, w tym obchody Międzynarodowego Dnia Gór.
Przez miesiąc grudzień w Euskal Museoa of Bilbao będzie prezentowana wystawa Montañas
de dinero/Mendi Bete Diru (Góry Pieniędzy) – wspólny projekt Servei (SGIM) z Sabadell, EMMOA oraz
Bilbao Mountain Film Festival.
Oprowadzanie po wystawie odbędzie się w dniu 11 grudnia.
http://www.emmoa.eus/eu/

