Wystawy zorganizowane w 2002 r.
"Dzieje Ojcowskiego Zamku", urządzona w tzw. izbie straży nad bramą wjazdową do zamku.
Wystawa została urządzona w 1996 r. i składa się na nią:
- makieta plastyczna zamku w czasach późnego średniowiecza, w skali 1:200,
- plansze przedstawiające historię zamku,
- reprodukcje portretów starostów i właścicieli zamku,
- małe lapidarium z zachowanymi fragmentami kamieniarki
Koncepcja i projekt plastyczny: Wojciech Bosak, wykonanie makiety: Zbigniew Hortyński.
"Las w moim obiektywie" - Wystawa pokonkursowa organizowana przez redakcję dwutygodnika
"Las Polski". Zaprezentowano ponad 20 fotogramów przedstawiających zbiorowiska leśne z
różnych regionów kraju. Wystawa była czynna od 1 do 31 marca 2002 r.
"Skarby Ziemi"- Wystawa skamieniałości, minerałów i motyli ze zbiorów Barbary
Bezkorowajnej-Niemiec goszcząca po raz kolejny w miesiącach wakacyjnych w małej sali muzeum
Ojcowskiego Parku Narodowego. Tegoroczna wystawa, oprócz znanych już z poprzednich edycji
różnorodnych okazów minerałów i skamieniałości prezentowała dinozaury, prehistoryczne gady
jurajskie. Szczególną atrakcją wystawy była replika szkieletu Troodona, protoplasty inteligentnych
dinozaurów. Dzięki pokazaniu w naturalnej wielkości szkieletu dinozaura, oraz czaszek innych
gadów, zwiedzający mieli okazję przekonać się jak wielkie i różnorodne były to zwierzęta.
Ekspozycję uzupełniały plansze informacyjne przedstawiające ewolucję gadów od triasu po dzień
dzisiejszy. Repliki dinozaurów wypożyczono z kolekcji Iwony i Roberta Borków, właścicieli
Muzeum Historii Naturalnej w Ogrodzieńcu. Okazy minerałów i skamieniałości pochodziły z
kolekcji Barbary Bezkorowajnej-Niemiec i Marka Niemca. Wystawa była czynna od 15 czerwca do
31 sierpnia 2002 r.
"W zielonej sieci. Ojcowski Park Narodowy - cztery pory roku"- Wystawa rysunków dzieci na
temat Ojcowskiego Parku Narodowego połączona z rozstrzygnięciem konkursu wiedzy o
środowisku. Zaprezentowano 127 obrazków o wymiarach od A-4 do A-2, malowanych temperą i
akwarelą oraz 32 zabawki - wszystko związane tematycznie z zagrożeniem i ochroną środowiska.
Wystawę przygotowała Pracownia Edukacji Teatralnej i Literackiej Centrum Młodzieży im. dr H.
Jordana w Krakowie. Wystawa była czynna od 5 do 30 listopada 2002 r.

