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700 lat Miasta lublin
lublin to miasto kultury i inspiracji, w którym rocznie odbywają się 
tysiące wydarzeń artystycznych. Jego przyszłość opieramy na rozwoju 
jakościowym: budowaniu kapitału społecznego, dbaniu o jakość życia 
mieszkańców i wspieraniu ich kreatywności. niezwykle istotnym 
elementem rozwoju lublina jest kultura.

Wielki Jubileusz lublina 
Gdy Władysław Łokietek dokonał lokacji lublina w 1317 roku, 
wprowadził miasto w europejski obieg gospodarczy i kulturowy. 
Wielki Jubileusz 700-lecia  jest wyjątkową szansą zintegrowania 
tożsamości miasta i wyznaczenia drogowskazu jego rozwoju dla kilku 
następnych pokoleń. Jest to data symbolicznej „nowej lokacji” miasta, 
która pozwoli połączyć i wnieść w kolejny wiek rozwoju lublina nasze 
wielowiekowe dziedzictwo, międzynarodową pozycję i regionalną 
tożsamość. Obchody jubileuszu 700-lecia miasta oraz realizowane 
z tej okazji już od 2014 roku projekty, ukazują wyobrażenia 
mieszkańców o lublinie pielęgnującym europejską tradycję 
i gotowym do wejścia w nowy etap swojej historii. 

bogaty prograM obchodóW 700-lecia,  
obok znakomitych wydarzeń, które na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez kulturalnych, zostanie urozmaicony o liczne 
projekty naukowe, sportowe czy oddolne inicjatywy społeczne 
przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję. Rocznica 
nadania prawa miejskiego przypada w dniu 15 sierpnia 2017 roku 
i w tym dniu odbędą się główne obchody Wielkiego Jubileuszu. 
Już teraz serdecznie zapraszamy na cały szereg wydarzeń, 
które będą trwać cały rok. Z pewnością każdy znajdzie ofertę 
kulturalną odpowiadającą indywidualnym oczekiwaniom 
i zainteresowaniom.

Wybrane Wydarzenia kulturalne:
luty/Marzec:  
MiĘDZYnaRODOWY FEstiWal bRaCi WiEniaWsKiCH 

kWiecieŃ:  
lublin JaZZ FEstiVal

MaJ:  
FEstiWal tRaDYCJi i aWanGaRDY MuZYCZnEJ „KODY” 
lubElsKiE sPOtKania litERaCKiE - MiastO POEZJi

czerWiec:  
nOC KultuRY

czerWiec/lipiec:  
FEstiWal sZtuKi W PRZEstRZEni PubliCZnEJ „OtWaRtE MiastO”

lipiec: 
WsCHÓD KultuRY - innE bRZMiEnia aRt’n’MusiC FEstiVal 
MiĘDZYnaRODOWE sPOtKania FOlKlORYstYCZnE iM. iGnaCEGO WaCHOWiaKa 
CaRnaVal sZtuKMistRZÓW

sierpieŃ: 
JaRMaRK JaGiEllOŃsKi

WrzesieŃ: 
EuROPEJsKi FEstiWal sMaKu 
MiĘDZYnaRODOWY FEstiWal „anDRZEJ niKODEMOWiCZ - CZas i DŹWiĘK”

paŹdziernik:  
MiĘDZYnaRODOWY FEstiWal „naJstaRsZE PiEŚni EuROPY” 
FEstiWal „KOnFROntaCJE tEatRalnE”

listopad:  
MiĘDZYnaRODOWE sPOtKania tEatRÓW taŃCa 
FEstiWal ZŁOtE MRÓWKOJaDY

grudzieŃ:  
MiĘDZYnaRODOWY FEstiWal MuZYKi luDOWEJ „MiKOŁaJKi FOlKOWE” 
FEstiWal bOŻEGO naRODZEnia

bogate i zawsze aktualne kalendarium wydarzeń kulturalnych znajdziesz  
na portalu kultura.lublin.eu
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