
REGULAMIN 
KRASOCKIEGO MUZEUM CHLEBA 

 
§ 1. 

Krasockie Muzeum Chleba mieści się w zabytkowym wiatraku holenderskim, w gminie Krasocin. 
 

§ 2. 
1. Celami działania Krasockiego Muzeum Chleba są: 
1) Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców gminy Krasocin. 
2) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii, tradycji, kultury gminy Krasocin. 
3) Budowanie poczucia wspólnej tożsamości. 
4) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców oraz włączenie ich w proces tworzenia i rozwoju. 
5) Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców w obszarze historii i tradycji gminy Krasocin. 
6) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat historii, tradycji i kultury gminy Krasocin. 
7) Zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za pielęgnowanie tradycji, historii, kultury gminy                     
i regionu. 
8) Wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań odbiorców. 
 
2. Cele realizowane są poprzez następujące działania: 
1) Gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię i tradycje gminy Krasocin. 
2) Gromadzenie informacji dotyczących obiektu. 
3) Organizowanie lekcji, wykładów, spotkań i konkursów tematycznych. 
4) Urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych. 
5) Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych –prezentacje multimedialne itp. 
6) Współpraca ze środowiskiem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami itp. 
 

§3. 
Krasockie Muzeum Chleba realizuje swoje działania dzięki: 
1. Środkom z budżetu organizatora. 
2. Wsparciu finansowemu sponsorów. 
3. Pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych m.in. z projektów. 
4. Nieodpłatnym pozyskiwaniu eksponatów od darczyńców. 
 

§ 4. 
1. Krasockie Muzeum Chleba dostępne jest dla zwiedzających: 

- od poniedziałku do piątku w godz. pracy biblioteki, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu zwiedzania,  
- w sobotę i niedzielę w godzinach 13.00-17.00 bez konieczności zgłoszenia telefonicznego. 
2. Informacja o godzinach otwarcia jest dostępna na drzwiach, na stronie internetowej biblioteki  
www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/  
3. Zwiedzanie w terminie innym niż godziny otwarcia jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, po 
uzgodnieniu telefonicznym 41 3917017. Dotyczy to zarówno zwiedzających indywidualnie, jak i grup 
zorganizowanych, np. szkół, wycieczek. 
4. Zwiedzanie Krasockiego Muzeum Chleba jest bezpłatne. 
5. Można zakupić pamiątkowe gażety. 
6. Zwiedzający mają obowiązek bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. 
 

§ 5. 
Ogólny nadzór nad działalnością Krasockiego Muzeum Chleba sprawuje dyrektor Biblioteki. 
 

§ 6. 
Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie odpowiednim dla jego wprowadzenia. 
 
 
 
 

Magdalena Kowalczyk - dyrektor 

http://www.biblioteka-krasocin.pl/gbp/


 
 
 
 
 


