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Zlokalizowane w sercu konurbacji górnośląskiej Muzeum Śląskie wpisuje się swoim
rozmachem i nowatorską formułą w towarzyszącą województwu od lat ideę dynamicznego rozwoju przestrzennego, gospodarczego
i kulturalnego. Wraz z MCK i NOSPR tworzy
w Katowicach Strefę Kultury – centrum życia
kulturalnego miasta. Strefa znajduje się tuż
przy głównej arterii komunikacyjnej Kraków–
Wrocław. Wyjątkowy koloryt tego miejsca
tworzą nowoczesne szklane formy doświetlające podziemne muzealne ekspozycje,
współgrające z elementami postindustrialnej historii tego miejsca: odrestaurowanymi
zabytkowymi budynkami z czerwonej cegły
i wieżą wyciągową szybu Warszawa. Całość
dopełnia ogród sensoryczny.

Szklane formy doświetlające

Przestrzeń wystawiennicza

Piękno i wyjątkowy charakter tego miejsca wielokrotnie zyskały uznanie opinii
publicznej, co znalazło wyraz w nagrodach
i nominacjach do nagród w wielu prestiżowych konkursach.
Nagrody:
> Grand Prix Marszałka Województwa
Śląskiego w konkursie organizowanym
przez Zarząd Województwa Śląskiego
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Architektów Polskich o. Katowice oraz
Towarzystwem Urbanistów Polskich
o. Katowice na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego 2015
roku;
> nagroda w ogólnopolskim konkursie
o Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w kategorii Najlepszy Produkt
Turystyczny 2015 roku dla Strefy Kultury
w Katowicach, do której należy Muzeum
Śląskie.

Sklep muzealny

Nominacje:
> Konkurs architektury współczesnej
im. Miesa van der Rohe;
> Konkurs o Nagrodę Architektoniczną
„POLITYKI” za rok 2013;
> Konkurs na 7 nowych cudów Polski 2014
organizowany przez miesięcznik National
Geographic Traveler;
> Konkurs Architektura Roku Województwa
Śląskiego SARP;
> Konkurs Życie w Architekturze miesięcznika „ARCHITEKTURA-Murator” na najlepsze
realizacje powstałe w latach 2013–2014;
> Konkurs „The Plan Award 2015” w kategorii Culture.
Podziemne przestrzenie Muzeum Śląskiego
to 6 tys. m2 nowocześnie zaprojektowanych
powierzchni ekspozycyjnych, na których
prezentowane są dzieła sztuki ważne dla
światowego dziedzictwa, a także wystawy
z zakresu historii i obyczajowości regionu,
archeologii i etnologii, scenografii czy dizaj-

Kafeteria Moodro

nu. Do dyspozycji naszych gości pozostaje
sklep muzealny, w którym do nabycia są
upominki i wyroby charakterystyczne dla
regionu, a także publikacje naukowe i albumowe wysokiej klasy wydawniczej. Każdy
znajdzie tutaj coś interesującego, a przede
wszystkim zaopatrzy się w oryginalną pamiątkę dla siebie i swoich najbliższych.
Nasi goście mają również możliwość skorzystania ze smacznych posiłków i przekąsek serwowanych w kafeterii Moodro
i w restauracji Moodro, która powstała
w zaadaptowanym budynku starej maszynowni szybu wyciągowego Warszawa I.
W klimatycznych wnętrzach czeka tutaj nie
tylko wyśmienita i pożywna kuchnia śląska
wraz z jej charakterystycznymi przysmakami, ale także niezwykle oryginalne,
przygotowywane zgodnie z najnowszymi
żywieniowymi standardami specjały kuchni
różnych zakątków świata.

Restauracja Moodro

OFERTA KONFERENCYJNO-EVENTOWA

PARTNERSTWO W PROJEKCIE
Podstawą statutową funkcjonowania Muzeum
Śląskiego i zasadniczą częścią jego oferty
kulturalnej jest działalność wystawiennicza,
naukowa i edukacyjna. Dobrze zorganizowane
i wyposażone zaplecze konferencyjno-edukacyjne pozwala Muzeum Śląskiemu angażować
się partnersko w projekty służące promowaniu
idei rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego na poziomie lokalnym i ponadregionalnym.
Często podejmujemy także współpracę z sektorem prywatnym, ponieważ jednym z elementów funkcjonowania instytucji jest wynajem
przestrzeni konferencyjno-eventowych.
Wyjątkowy koloryt miejsca i jego potencjał

Muzeum Śląskie to 10 zróżnicowanych pod
względem wielkości, nowocześnie wyposażonych i klimatyzowanych sal konferencyjnych
i edukacyjnych zaprojektowanych z myślą

kulturotwórczy podnoszą wartość organizowanych w przestrzeniach Muzeum Śląskiego
projektów, a możliwość zwiedzenia ekspozycji
stanowi wartość dodaną dla uczestników odbywających się tutaj wydarzeń.

o różnorodnych grupach odbiorców. Sale te
usytuowane są na najniższych poziomach Muzeum – na 4 i 3 kondygnacji pod ziemią.

Serdecznie zapraszamy do nawiązania kontaktu. Do dyspozycji naszych partnerów i kontrahentów pozostaje profesjonalnie przygotowany
zespół pracowników Działu Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez. W ramach stałej
współpracy oferujemy możliwość negocjowania cen i pakiety lojalnościowe.
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Przestrzeń konferencyjno-eventowa
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Kontakt:

e-mail: obsługa.publicznosci@muzeumslaskie.pl
tel.: 32 213 08 57, 32 213 08 54

Sala edukacyjna I

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
tel. 32 779 93 00
www.muzeumslaskie.pl

kultury Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo

Zdjęcia: Sonia Szeląg, Jacek Mężyk,
Mirosława Łukaszek, Witalis Szołtys, Rafał Wyrwich,
Sonia Świeżawska, Wojciech Bednarski

