
PROGRAM ČERVEN 2020

výstavy
od 2. 6. do 14. 3. 2021
FOTOGRAF RUDOLF JENATSCHKE
Výstava představující unikátní fotografie neštěmického rodáka, katechety a fotografa Rudolfa Jenatschkeho vzniklé mezi 
léty 1914 a 1945, která bude doplněná o autentické předměty a dobové fotoaparáty.

od 19. 6. do 4. 10.
I KNIHY MAJÍ OSUDY
Výstava o knihách a knihovnách mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku od jeho prvopočátků až k dnešní největší 
severočeské knihovně. Ostatně podnětem ke vzniku výstavy je právě letošní 75. výročí Severočeské vědecké knihovny. 
Zavzpomínáte, jak se vyhledávaly knihy před třiceti lety. Dozvíte se, jak se spravuje poškozená kniha, nebo jak vypadají 
exlibris spojená s Ústím.

do 31. 1. 2021
PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT OBYČEJNÉHO PÍSKU
Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe ho                        
z břehů řek a potoků, z mořských pláží, pískoven, staveb a dětských hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré písky jsou, odkud 
vlastně pochází, co všechno se v nich zachovalo, jak vzácným materiálem se postupně stávají či jak překvapivě krásné 
mohou být pod mikroskopem...

do 2. 8. / muzejní klubovna
OSVOBOZENÍ 1945
Výstava fotografií, které zachycují dramatickou situaci v Ústí nad Labem před 75 lety v posledních hodinách 2. světové 
války v květnových dnech roku 1945.

od 2. 6. do 28. 6. / exponát měsíce června
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V HRBOVICÍCH
Zpracování velkoplošného výzkumu v Hrbovicích z roku 2017 stále pokračuje. Ukážeme vám výběr jedinečných exponátů, 
které obohatí naši sbírku.

do 2. 8. / Zrcadlové bludiště na Větruši
OSVOBOZENÍ 1945
Výstava zachycující poslední týdny 2. světové války na území dnešního Ústeckého kraje. Pochody smrti, letecká válka, 
pád nacistického režimu, osvobození a odplata, to jsou jen některá témata, která se snaží přiblížit situaci a každodenní 
život na Ústecku na jaře roku 1945.

Při vstupu do muzea je nutná dezinfekce rukou a stále si chránit nos a ústa rouškou! Děkujeme za pochopení!

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 hod.

KNIHOVNA | otevřeno  od úterý do pátku 9.00–17.00 hod.

vstupné

základní    |    zlevněné    |    rodinné    |    školní skup.    |    předškolní skup.
                              50 Kč          30 Kč          100 Kč           30 Kč                    10 Kč

Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.

Změna programu je vyhrazena!

kontakt

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3

CZ 40001 Ústí nad Labem

            telefon:        +420 475 210 937
            e-mail:          muzeumusti@muzeumusti.cz 
            web:              www.muzeumusti.cz
            facebook:    www.facebook.com/muzeumusti


