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W 2012 r.
- w Polsce istniało 768 muzeów łącznie z oddziałami

- wydatki sektora publicznego na muzea wyniosły łącznie 1 141 mln
zł (miliard), w tym 876 mln zł na wydatki bieżące, 62% wydatków
bieżących poniosły jednostki samorządu terytorialnego
- liczba zwiedzających muzea wyniosła ogółem 26,7 mln osób
(GUS, 2013).
Konieczne wydaje się zwrócenie większej uwagi na koszty i korzyści o
charakterze ekonomicznym oraz społecznym, które powstają lub też
potencjalnie mogą powstawać dzięki istnieniu i funkcjonowaniu
placówek muzealnych:
-uświadomienie
poszczególnym
interesariuszom
wielości
ekonomicznych uwarunkowań działalności instytucji muzealnych
- argumentacja, którą mogą się posłużyć przedstawiciele środowiska
muzealnego - pokazanie osobom nie będącym specjalistami w
dziedzinie muzealnictwa (władzom rządowym i samorządowym oraz
ogólnie rozumianym podatnikom) wielości korzyści jakie generują
muzea, w tym wielości płaszczyzn ich oddziaływania na rozwój
społeczno-gospodarczy.

Nowe spojrzenie na muzea wychodzące poza uregulowania
ustawowe czy ich tradycyjne rozumienie na gruncie nauk
humanistycznych
„Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku,
której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i
kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i
niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej oraz
umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.”
(Art. 1, Rozdział 1 Ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach z późn. zmianami)

W praktyce działań muzealnych konieczność dokonywania wyborów
spośród wielu alternatyw:
Co gromadzić? W jaki sposób chronić? Kogo, w jaki sposób i o czym
informować? Jakimi sposobami upowszechniać? W jaki sposób i w jakich
warunkach publiczność może/powinna korzystać ze zgromadzonych
zbiorów? Na jakie i jakiej wysokości środki finansowe przeznaczać na
poszczególne aspekty działań muzealnych?
Co uzasadnia wspieranie muzeów przy pomocy środków publicznych?

Kryteria historyczne, naukowe, kulturalne, artystyczne
Kryteria społeczno-ekonomiczne

Wyzwania stojące przed muzeami
zmiana myślenia
o funkcjach muzeów

rosnące oczekiwania
organizatorów i innych
podmiotów finansujących

gromadzenie, prowadzenie badań, konserwacja,
przechowywanie i pokazywanie publiczności zbiorów
aktywizacja życia kulturalnego
wzmacnianie tożsamości lokalnej

integracja społeczności lokalnej,
działania na rzecz inkluzji społecznej
wzmacnianie partycypacji społecznej
wspieranie sektora kreatywnego
efektywność ekonomiczna, racjonalne gospodarowanie
zasobami rzeczowymi i finansowymi

zmiany
organizacyjne
(architektura,
estetyka, nowe
przestrzenie,
nowe formy
działania,
umiejętności
kadry, godziny
otwarcia,
wizerunek, itp.)

Właściciele i organizatorzy muzeów w Polsce w 2011 r. wg liczby
przynależących do nich muzeów i oddziałów muzealnych
jednostki samorządu
terytorialnego

4% 3%
5%

inne jednostki sektora publicznego
(poza administracją rządową i
samorządowymi)

8%

jednostki administracji rządowej

8%

organizacje prywatne inne niż
kościelne lub społeczne

72%
organizacje społeczne

organizacje kościelne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wybrane płaszczyzny oddziaływania
muzeów na rozwój społeczno-gospodarczy

MUZEA

Źródło: Murzyn-Kupisz, Działek, 2013.

Koncentryczny model przemysłów kultury według D. Throsby’ego

Źródło: D. Throsby, The concentric circles model of the cultural industries, Cultural Trends, 2008, 3, s. 150.

Debata nad współczesnymi
funkcjami i zadaniami muzeów

Nowa muzeologia w opozycji do tradycyjnej (Vergo,
1989; Borusiewicz, 2012)
Muzea „od zawsze” spełniały ważne funkcje społeczne
(Silverman, 2010)
Widoczna wielość ról odgrywanych przez muzea w
społecznościach, w których są osadzone, wokół muzeum
skupiają się różne społeczności (Watson, 2007)

Debata nad współczesnymi
funkcjami i zadaniami muzeów
Miejsca kształtowania i wyrażania tożsamości oraz
utrwalania pamięci społeczności lokalnych (McDonald, 2010;
Święch, 2005; Barańska, 2013)
Przestrzeń
różnorodności,
wielo(Macdonald, Fyfe, 1996; Bodo et al., 2009)

i

międzykulturowa

Bezpieczna, ogólnodostępna przestrzeń publiczna (Gurian
1995)
Miejsca kształtowania i wzmacniania więzi społecznych
(Mordyński, 2013)
– wzmacniania więzi rodzinnych i przyjacielskich (Silverman, 1989,
1990; Black, 2012),
– miejsca „łączące” ludzi o podobnych zainteresowaniach –
budowania sieci współpracy i powiązań (Newman, McLean, 2004)
– miejsca budowania więzi w ramach danej społeczności lokalnej
(Scott, 2006; Daly, 2005)
– miejsca interakcji osób różniących się od siebie

Debata nad współczesnymi
funkcjami i zadaniami muzeów
Podmioty sprawcze przyczyniające się do zmniejszenia wykluczenia
społecznego („agents of social inclusion”) – miejsca wyrównywania
różnic społecznych i działań na rzecz włączenia społecznego
na różnych płaszczyznach (Sandell 1998; 2002):
– Działania kulturalne jako takie skierowane do różnych grup
społecznych i uwzględniające różne grupy społeczne i kulturowe w
ofercie i narracji muzealnej
– W ramach szerszych działań społecznych (współpraca z
instytucjami penitencjarnymi przy resocjalizacji przestępców,
działalność terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi, programy
skierowane do osób bezrobotnych)
–
Miejsca publicznej debaty nad istotnymi społecznie
kwestiami, szersza rola w procesach zmian społecznych
Wyzwania związane z dostępem osób niepełnosprawnych
do muzeum i jego oferty kulturalnej: (1) Dostęp
fizyczny/bariery architektoniczne – możliwość dostępu do budynku i
poruszania się wewnątrz niego; (2) Dostęp do treści
przekazywanych przez muzea, np. możliwość dostępu do wystaw
dla osób niewidzących i niedowidzących; (3) Uwzględnienie osób
niepełnosprawnych w narracji muzealnej (Majewski, Bunch, cyt. za
Smith et al. 2012)

Debata nad współczesnymi
funkcjami i zadaniami muzeów
Miejsca wywierania wpływu na opinię publiczną:
wiedzę, postawy i zachowania (Sandell, 2002)
Instytucje „reagujące na zmiany i wyzwania
społeczne” („responsive museum”) (McDonald, 2010)
Muzeum jako „katalizator
społecznej” (Black, 2012)

dialogu

i

partycypacji

Muzeum jako przestrzeń partycypacji społecznej –
„muzeum partycypacyjne” (Simon, 2010)

Dokumenty strategiczne i programowe
Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego (2011)

Wspieranie edukacji innej niż formalna
ukierunkowanej na kooperację, kreatywność i
komunikację społeczną
Wspieranie mechanizmów współpracy instytucji
publicznych z obywatelami
Wzmocnienie roli kultury w budowaniu
spójności społecznej

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju (2012)

Instytucje kultury wspierają budowanie
społecznego kapitału rozwoju służącego
współpracy

Program Strategiczny
Dziedzictwo i Przemysły Czasu
Wolnego (Małopolska) (2012)

Muzeum Plus: System wsparcia działań
edukacyjnych i animacyjnych, (…),
wzmacniających aktywność instytucji kultury,
obejmujących takie procesy, jak: (…)
podejmowanie działań z wybraną społecznością
lokalną, poszerzenie grona odbiorców o nowe,
często zmarginalizowane i defaworyzowane
środowiska, otwarcie na aktywność społeczną i
twórczą w otoczeniu

Źródło: Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju 2011.

Pracujący w muzeach w Polsce w 2011 r.
(zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, stan w dn. 31.XII)

Charakter pracy

Liczba zatrudnionych osób

Pracownicy merytoryczni

5 681

Pracownicy administracyjni

2 775

Pracownicy obsługi/techniczni

5 452

Ogółem

14 025
Źródło: Murzyn-Kupisz, 2012, s. 111.

Różna skala działalności:
bardzo małe muzea - zatrudniające do 5 osób
małe muzea - zatrudniające 6-15 osób
średnie muzea - zatrudniające 16-50 osób
większe muzea - zatrudniające 51-100 osób
duże muzea - zatrudniające 101-200 osób
bardzo duże muzea - zatrudniające powyżej 200 osób

Zatrudnieni w największych muzeach w Małopolsce w 2011 r.
Liczba
zatrudnionych w
muzeach (etaty)
Małopolska, w tym:
Muzeum Narodowe w Krakowie
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Udział w ogóle
zatrudnionych w
muzeach w
regionie (w %)

2 538
592

100
23

335
258
242
116
102

13
10
10
5
4

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych w NIMOZ oraz w Departamencie
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte przez największe muzea w Krakowie w 2011 r.
Nazwa instytucji
Muzeum Narodowe w Krakowie
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Razem

Liczba umów Łączny koszt umów
917
1 236 132
420

748 000

431
1 768

897 190
2 881 322

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych w NIMOZ.

Szersze efekty ekonomiczne muzeum
Przykład Luwru (dane za 2006 r.)
Odwiedzający – 7.5 mln, w tym 5.2 mln turystów zagranicznych
Subsydia rządowe – 110 mln euro
Liczba zatrudnionych w muzeum – 1 959 etatów

Wpływ Luwru na gospodarkę francuską (w tys. euro lub miejsc pracy)
Rodzaj efektów ekonomicznych
Bezpośrednie wydatki muzeum na dobra i usługi
Wydatki turystów zagranicznych odwiedzających
muzeum
Wydatki związane z koprodukcją w ramach współpracy
muzeum z innymi partnerami (wydawnictwa, dzieła
literackie, materiały audio-wizualne)
Wydatki związane z koncesjami udzielanymi przez
muzeum
Wydatki związane z wynajmem wnętrz i innych
przestrzeni w zarządzie muzeum
Wydatki związane z działalnością i produkcją filmową
opartą o zbiory i budynki muzealne
Całościowe bezpośrednie efekty ekonomiczne
Całościowe pośrednie efekty ekonomiczne
Wpływ netto na gospodarkę francuską
Ilość stworzonych/zapewnionych miejsc pracy
Całościowe przychody podatkowe francuskich władz
publicznych zaistniałe dzięki działalności muzeum
Zysk/(strata) netto władz publicznych

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

175 000

175 000

175 000

391 250

534 960

250 200

1 750

1 750

1 750

30 593

30 593

30 593

13 123

13 123

13 123

743

743

743

612 459
324 070
936 529
12,2-17,3

756 169
400 760
1 156 929
15,7-21,2

471 409
249 840
721 249
10,3-15,7

158 000
37 000

203 000
82 000

119 000
(2 000)

Źródło: Greffe, 2011, s. 134.

Muzea a dyplomacja kulturalna
Wystawy za granicą zorganizowane przez muzea w 2012 r.
Kraje

Niemcy
Słowacja
Węgry
Czechy
Francja
Litwa
Ukraina
Rosja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Włochy
Japonia
Białoruś
Austria
Belgia
Pozostałe kraje europejskie
Pozostałe kraje pozaeuropejskie
Ogółem

Liczba wystaw

28
16
13
12
9
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
17
6
140

Liczba zwiedzających
62 929
39 559
21 220
15 920
32 823
36 236
17 875
61 598
9 000
27 000
54 037
17 500
3 500
4 720
1 900
67 234
137 200
610 251

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2012.

Wybrane formy działalności usługowej realizowanej
przez muzea w Polsce w 2012 r.
Forma działalności
Sprzedaż pamiątek
Wynajem pomieszczeń
Konsultacje specjalistyczne
Badania zlecone z zewnątrz
Usługi konserwatorskie

Liczba placówek muzealnych
prowadzących danego typu działalność
(wraz z oddziałami)
412
306
244
99
78
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2012 .

Źródło: www.muzeum.sanok.pl

Muzeum jako przestrzeń
dla lokalnych twórców,
amatorów i profesjonalistów
Przestrzeń ekspozycyjna dla lokalnych artystów
i twórców.
Przestrzeń
wystawiennicza
dla
młodych
artystów (np. niedawno nawiązana współpraca
pomiędzy MOCAK-iem, ASP oraz UP w Krakowie).
Muzeum jako przestrzeń prezentacji literackich
(np. w nawiązaniu do profilu muzeum, placówka znana
z tego typu działań – muzeum na Harendzie, w ramach
współpracy z lokalna grupą literacką np. Tilia w
Myślenicach).
Muzeum jako siedziba lokalnego chóru (np.
Cantores Karwacjanum w Gorlicach).
Muzeum udostępnia przestrzeń podmiotom
organizującym warsztaty i kursy artystyczne
(np. aktorskie w Wygiełzowie, artystyczne w
Niepołomicach).
Źródło: strony internetowe poszczególnych muzeów

Tworzenie baz danych lokalnych artystów,
wirtualna prezentacja ich dokonań (np. Muzeum
Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice)
Dokumentacja
i
promocja
lokalnego
rzemiosła i tradycji rzemieślniczych (np.
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach projekt pt. „Twórcy ludowi z Kęt i okolicy”)
Wsparcie dla projektantów i promowanie
współczesnego wzornictwa odwołującego się
do motywów związanych z działalnością muzeum
(np. tzw. Etnodizajn – Muzeum Etnograficzne w
Krakowie)
Współpraca z lokalnymi kolekcjonerami
(choć nadal rzadka podejmowane takie próby –
np. tegoroczna Noc Muzeów)

Źródło: materiały prasowe MET

Opinie mieszkańców na temat oddziaływania wybranych inwestycji w obiekty muzealne
zrealizowanych w ramach ZPORR w województwie śląskim na jakość życia i wizerunek
ich miejscowości
Rewitalizacja
Renowacja
Rewitalizacja i
budynków
kompleksu zagospodaro-wanie
Muzeum
zamko-wego w
kulturalne
GórnoPszczynie
kompleksu Starego
śląskiego w
Zamku i parku
Udział odpowiedzi
Bytomiu
Habsburgów w
TAK (w %)
Żywcu
Miejscowość stała się bardziej znana
Mieszkańcy są bardziej ze sobą zżyci
Gminę odwiedza więcej turystów
Miejscowość jest bardziej atrakcyjna dla
inwestorów
Mieszkańcy są bardziej dumni z gminy
Poprawiła się estetyka i architektura
miejscowości
Powstały nowe możliwości spędzania
wolnego czasu
Wzrosło zainteresowanie mieszkańców
lokalną historią
Poszerzona została oferta kulturalna
Powstała nowa wizytówka gminy

40,0
6,7
26,7
28,9
47,8

65,6
9,8
85,2
55,7
82,0

84,7
34,7
80,5
56,8
85,6

75,6

88,5

91,5

52,2

47,5

72,0

33,3

45,9

76,3

57,8
44,4

57,4
73,8

77,1
78,8

Źródło: Murzyn-Kupisz, Gwosdz (red.) 2010.

Najważniejsze powody odwiedzenia Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Miłe spędzienie czasu

Chęć pokazania muzeum dzieciom,
rodzinie, przyjaciołom lub znajomym
Poszukiwanie wiedzy i nowych
informacji
Chęć zobaczenia określonego
eksponatu
Towarzyszenie osobom
zwiedzającym muzeum
Zwiedzanie jest punktem programu
wycieczki

0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych przez
Muzeum Zamkowe w Pszczynie w okresie marzec – wrzesień 2009, N= 294

W jaki sposób i w jakim stopniu muzea
w Małopolsce przyczyniają się do budowania
i wzmacniania kapitału społecznego?
Przykład Małopolski
Muzea rozpatrywane jako:

1. miejsca spotkań, „zwornik” społeczności lokalnej

2. źródło budowania tożsamości oraz dumy lokalnej
3. miejsca integracji i inkluzji społecznej
4. źródło i miejsce współpracy z organizacjami
pozarządowymi i wolontariuszami

1. Muzeum jako miejsce spotkań,
„zwornik” społeczności lokalnej
Działalność oświatowa małopolskich muzeów
w latach 2010-2012 według danych GUS
Rodzaj
„działalności oświatowej”
odczyty/prelekcje/spotkania

2010

2011

2012

1990

1729

1454

4764

4342

3845

koncerty

356

312

235

konkursy

67

242

120

warsztaty

961

2463

2005

imprezy plenerowe

162

133

183

9916

11033

8346

75

153

274

seanse filmowe

lekcje, zajęcia lekcyjne
sesje i seminaria naukowe/sympozja

Źródło: BDL GUS

Muzea jako przestrzenie wzmacniania
kapitału społecznego wiążącego
2/5 muzeów oferuje upusty dla rodzin
(opcja zakupu biletu rodzinnego)
Bezpłatny wstęp dla dzieci poniżej 6 lub 7 roku
życia
Rozwój oferty programowej dla dzieci oraz
rodzin z dziećmi, m.in. w okresie letnim „Lato w
muzeum”, „Wakacje na zamku”, itp.
Wybrane dobre praktyki:

– Rozwinięta oferta dla dzieci (np. MHMK, MOCAK, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Narodowe w
Krakowie)
– Nowe muzea jako eksperymentatorzy i innowatorzy (np. gry planszowe w bibliotece MOCAK)
– Programy poprawy dostępu do kultury dla rodzin wielodzietnych (Kraków, Nowy Sącz)
– Gmina Babice – bilety ulgowe oferowane wszystkim mieszkańcom gminy
– Niepołomice – „autobus muzealny” zachęcający do odwiedzenia muzeum wraz z sąsiadami
– Możliwość organizacji prywatnych wydarzeń w muzeum (np. urodziny w Muzeum Inżynierii Miejskiej)

Wyzwania:
– Muzea nadal nastawione są głównie na ofertę skierowaną do grup szkolnych w większym
stopniu niż do innych grup wiekowych oraz rodzin (Szeląg, 2012)
– Trudność w aktywizacji rodziców
– Lokalna społeczność rzadko odwiedza muzea – niewielu staje się regularnymi odwiedzającymi
– muzeum pokazywane „od święta” odwiedzającym spoza gminy („można się nim pochwalić”)

Dostępność dodatkowych przestrzeni w obiektach muzealnych
lub w ich pobliżu pozwalających na rozwój kapitału społecznego
Rosnąca świadomość istotności otoczenia muzeum,
publicznie dostępnych przestrzeni, w tym przestrzeni
zielonych dla sukcesu muzeum (np. hasło Muzeum Narodowego
w Krakowie: „Odpocznij wśród sztuki i natury”).
Uwzględnianie tych kwestii w trakcie realizacji prac
adaptacyjnych i remontowych lub wznoszenia nowych
obiektów - znacząca poprawa w ostatnich latach głównie
dzięki otwarciu nowych instytucji lub inwestycjom flagowym,
mniejsze instytucje pozostają w tyle.

„Niezbędne jest uporządkowanie otoczenia
wszystkich budynków – żeby zrobiło się
przyjemnie, stworzyć przestrzeń dla
zwiedzających, np. przed Okszą jest ogród, ale
nie ma nawet ławeczek, nie ma miejsc, żeby
usiąść ma trawie i zjeść piknik. Przed Muzeum
Makuszyńskiego mógłby powstać plac zabaw.”
(dyrektor Muzeum Tatarzańskiego w
Zakopanem)

Autor: J. Działek

Dostępność dodatkowych przestrzeni w obiektach muzealnych
lub w ich pobliżu pozwalających na rozwój kapitału społecznego
Co piąte muzeum oferowało kawiarnię lub restaurację bezpośrednio w tym
samym budynku, w którym funkcjonuje placówka lub ramach przestrzeni pozaekspozycyjnych muzeum.
Co trzecie miało możliwość zaproponowania odpoczynku w tego typu lokalu w
najbliższym otoczeniu.
Większość kawiarni i restauracji funkcjonujących bezpośrednio w placówkach
muzealnych działa w Krakowie. Poza Krakowem jedynie w skansenach i w
obiektach o bardzo dużej liczbie odwiedzających.
Kawiarnie muzealne w zamierzeniu przeznaczone głównie dla społeczności
lokalnej w mniejszych gminach są zjawiskiem niezwykle rzadkim.

Kawiarnia Centrum
Dźwięku i Słowa
w Niepołomicach

Kawiarnia „Sen Bony” w
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Źródło: strony www muzeum oraz M. Murzyn-Kupisz

Dostępność muzeów:
dni i godziny otwarcia placówek muzealnych
Zmiany w ostatnich latach dotyczą głównie placówek w
Krakowie lub najważniejszych atrakcji turystycznych.
Dni, w które muzea są niedostępne dla zwiedzających

W okresie letnim w 2013 r. około 1/4 muzeów była otwarta dla
zwiedzających codziennie. Jednocześnie 2/3 było zamknięte w poniedziałki.
Większość instytucji otwartych jest w weekendy, lecz pozostaje zamknięta
w święta narodowe.

Dni wolnego wstępu

Ponad połowa muzeów nie dostarcza jasnej informacji na temat dnia
wolnego wstępu.
Na jeden z dni weekendu wolny wstęp udzieliło co piąte muzeum.

Godziny otwarcia
Choć 2/3 instytucji muzealnych jest otwartych po 16.00 minimum dwa razy
w tygodniu, to niewiele z nich jest dostępnych po 17.00: główne atrakcje
turystyczne oraz muzea w stolicy regionu.
Spośród mniejszych muzeów w małych miastach jedynie Muzeum
Regionalne Ziemi Limanowskiej eksperymentowało z godzinami otwarcia (do
21.00 w piątki i soboty oraz do 20 w niedziele).

2. Muzeum jako źródło budowania tożsamości oraz dumy lokalnej
– wystawy dotyczące lokalnej (regionalnej) kultury,
historii, tradycji, własne oraz we współpracy z innymi
partnerami (dotyczy to także muzeów poświęconych tematyce
nie związanej wprost z lokalnym kontekstem miejsca)
– badania dotyczące historii lokalnej i regionalnej,
działalność wydawnicza, specjalistyczne biblioteki
– warsztaty dotyczące regionalnego rzemiosła, sztuki
ludowej oraz tradycji (np. świątecznych, malarstwa na szkle,
wyrobu koronek, papierowych kwiatów, haftu, rzeźby w
drewnie) (np. nowy budynek przeznaczony na realizację
warsztatów muzealnych w Rabce Zdroju, kursy letnie:
„Spotkania ze sztuką ludową” w Myślenicach)
– organizacja lub współorganizacja wydarzeń
kulturalnych podkreślających lokalne zwyczaje i
tradycje: jarmarki, dożynki, dni miejscowości, doroczne
obchody święta lub wydarzenia tradycyjnego pewnego typu np.
przemarsz Lajkonika oraz konkurs szopek krakowskich w
Krakowie, imprezy kulturalne dotyczące folkloru orawskiego w
Zubrzycy, festiwal soli w Wieliczce, jarmarki w Oświęcimiu i
Chrzanowie

Źródło: strony internetowe poszczególnych muzeów

2. Muzeum jako źródło budowania tożsamości
oraz dumy lokalnej
– promocja lokalnego rzemiosła oraz współczesnego wzornictwa opartego
o motywy etnograficzne, np. festiwal ETNOmania w Wygiełzowie – ponad 5 tys.
uczestników, ponad 100 prezentujących swe dokonania artystów i firm, 30
warsztatów, koncerty oraz pokaz mody Etnodizajn Festiwal, Muzeum Etnograficzne w
Krakowie, doroczne jarmarki i kiermasze np. Rabka
– wspieranie lokalnych inicjatyw patriotycznych oraz związanych z
edukacją regionalną – organizacja konkursów, zawodów, obchodów narodowych
rocznic i świąt, m.in. Organizacja wieczorów pieśni patriotycznej (Gorlice, Biecz,
Myślenice)
– promocja lokalnego dziedzictwa (sztuka, rzemiosło, produkty żywnościowe,
typowa architektura np. drewniana)
– promocja gminy i regionu, w tym zapewnianie usług turystycznych (np. Biecz)
lub informacji turystycznej (Sucha Beskidzka)

Źródło: http://etnomania.pl/multimedia-foto.html

3. Muzea jako miejsca integracji
i inkluzji społecznej
Kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych brana
pod uwagę podczas prac remontowych lub wznoszenia nowych
obiektów.
Nadal wiele placówek nie zapewnia dostępu osobom na wózkach
inwalidzkich lub z ograniczoną możliwością poruszania się.
Przystosowanie budynków muzealnych oraz bibliotek
do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich (2012)
Biblioteki

Muzea

MałoMałoPolska
polska
polska
8182
744
768
108

Polska
liczba placówek i ich oddziałów
obiekty przystosowane wejście do
dla osób poruszających
budynku
się na wózkach
wewnątrz
inwalidzkich
budynku
(% instytucji)

31,6

25,9

47,9

40,7

17,2

11,4

35,4

30,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
Nadal niewiele muzeów (jedna na siedem placówek) oferuje specjalne
usługi – programy dedykowane wprost osobom niepełnosprawnym
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius – szczegółowe
informacje i oferta dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
przeszkoleni pracownicy, specjalny program badawczy na temat potrzeb osób
niepełnosprawnych, wdrażanie jego wyników w praktyce: m.in. program
„Dotknij kultury” adresowany do osób słabo widzących i niewidomych,
kawiarnia muzealna z menu w alfabecie Brajla.
Muzeum Narodowe w Krakowie – szczegółowe informacje dotyczące
dostępności poszczególnych oddziałów dla niepełnosprawnych, niektóre (np.
Pałac Erazma Ciołka) oferują specjalny program dla osób niewidomych i
niedosłyszących.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – program dla niedowidzących.
MOCAK – szczegółowe informacje oraz programy dedykowane osobom
niepełnosprawnym.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau – specjalny program zwiedzania dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Najczęstszą formą działalności (oprócz oprowadzania) dedykowaną
niepełnosprawnym są warsztaty artystyczne dla osób niesłyszących oraz
niepełnosprawnych intelektualnie, plenery i sesje malarskie (np. MOCAK,
zamek w Dębnie, muzeum w Skawinie) a także wystawy prac artystów
niepełnosprawnych (np. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu).

Seniorzy w muzeum
Osoby starsze w coraz większym stopniu
dostrzegane przez zarządzających muzea jako
istotna grupa odwiedzających.
Źródło: www.mocak.pl

Częsta współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku.
Inne
programy
dedykowane
seniorom
rzadkie
i organizowane głównie w Krakowie (MOCAK – Tydzień
Seniora, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Muzealna
Akademia 67+).
Niekiedy seniorzy są zatrudniani lub pracują jako
wolontariusze w skansenach np. przy demonstracji
tradycyjnych rzemiosł i umiejętności.
Problemy w dostępie do budynków muzealnych podobne
do tych stojących przed osobami niepełnosprawnymi.

Autor: M. Murzyn-Kupisz

Seniorzy w muzeum
Wolontariat i programy mające na celu budowanie kapitału
pomostowego pomiędzy osobami starszymi i młodszymi bardzo rzadkie
„Podwieczorek u Pana Kornela” – seniorzy – wolontariusze czytający fragmenty
książek Kornela Makuszyńskiego dzieciom w Zakopanem (oddział Muzeum
Tatrzańskiego – Muzeum K. Makuszyńskiego).
Program dokumentacyjny „Odwiedzamy naszych Dziadków” w Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
.

Źródło: www.gorlice.art.pl

Działania związane z włączeniem społecznym
środowisk wrażliwych
Współpraca z instytucjami penitencjarnymi –
więźniowie wykonujący prace na rzecz muzeum w
powiązaniu z programem edukacyjnym dla nich
(Chrzanów, Tarnów).
Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla
wychowawców i pracowników nadzoru w zakładach
karnych, których drugim etapem są zajęcia z
osadzonymi (Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau).

Więźniowie realizujący prace porządkowokonserwatorskie na terenie cmentarza żydowskiego
w Chrzanowie w ramach programu „Cienie Przeszłości”

Źródło: www.muzeum.chrzanow.pl

Odniesienia do wielokulturowości
w działalności muzeów
Wystawy stałe i czasowe (obiektów danego typu, poświęcone
danemu artyście lub grupie artystów, określonemu okresowi
historycznemu, współczesnej twórczości wykorzystującej motywy i
odniesienia związane z mniejszością kulturową).
Oferta edukacyjna (lekcje muzealne, wykłady, warsztaty).
Działalność wydawnicza (rocznik i inne periodyki, przewodniki,
monografie, katalogi wystaw itp.) .
Organizacja wydarzeń kulturalnych (festiwale, koncerty).
Konserwacja obiektów zabytkowych i zbiorów związanych z
mniejszościami etnicznymi i narodowymi.

Działalność Muzeum Regionalnego w Tarnowie
związana z kulturą i dziedzictwem kulturowym Romów i Żydów

Wystawa Romowie – historia, kultura
Odkrywanie dziedzictwa kultury żydowskiej
w Tarnowie, inicjacja odnowy cmentarza
żydowskiego, wyznaczenie szlaku kultury
żydowskiej i

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów
Międzynarodowy Konkurs Poezji o Złote Pióro
Papuszy
Dni Pamięci Żydów Galicyjskich – „Galicjaner
Sztetl”

Muzeum Etnograficzne w Krakowie
Niewinne oko nie istnieje (2009)
Macewy codziennego użytku (2011)

Pamiątka, zabawka, talizman (2013)

4. Muzea jako źródło i miejsce współpracy
z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z grupami zainteresowań,
pasjonatami jakiegoś typu dziedzictwa
lub sztuki
Współpraca z artystami, rzemieślnikami
i przedstawicielami sektora kreatywnego
Współpraca ze związkami wyznaniowymi
Współpraca z innymi instytucjami kultury
Wolontariat, praktyki zawodowe

Tworzenie
oferty
muzealnej we
współpracy z
innymi
interesariuszami
i podmiotami

Muzea jako przestrzenie współpracy z instytucjami
pozarządowymi oraz grupami zainteresowań
Muzeum jest obecnie placówką publiczną lecz kontynuuje działalność
zainicjowaną przez organizację pozarządową (np. muzeum w Miechowie jako
kontynuacja muzeum PTTK).
Muzeum jako inspiracja dla powstania stowarzyszeń i fundacji je
wspierających (np. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich w
Wieliczce).
Muzeum sprawuje patronat nad organizacjami pozarządowymi
zapewniając ich siedzibę, miejsce spotkań lub prezentacji (np. Muzeum
Ziemi Bieckiej – patronat nad Kręgiem Młodych Miłośników Miasta Biecza, Muzeum
Niepołomickie – współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim, Muzeum Regionalne
Dom Grecki w Myślenicach – współpraca z grupą poetycką Tilia, ze
Stowarzyszeniem Wspólnota w Myślenicach)
Siedziba, miejsce prezentacji i współpracy z grupami rekonstrukcji
historycznej (np. Wolna Najemna Kompania Kasztelanii w Szymbarku).
Miejsce skupiające osoby zainteresowane pewnym tematem lub z racji
doświadczeń osobistych z nim związanych (np. Muzeum Armii Krajowej jako
miejsce skupiające zainteresowanie kombatantów).

Źródło: strony internetowe poszczególnych muzeów

Współpraca z instytucjami kultury
Najczęstsza z innymi muzeami.
Współpraca z innymi instytucjami kultury rzadsza i zależna głównie od sieci
znajomości i współpracy poszczególnych pracowników oraz zarządzających muzeami.
Współpraca
z
instytucjami
religijnymi
i organizacjami kościelnymi
– Muzeum należy do władz kościelnych lub
koncentruje się na specyficznej związanej z
tradycją religijną tematyce.
– Muzeum pokazuje zbiory należące do związków
wyznaniowych.
Wolontariat i praktyki zawodowe
Istotność praktyk w działalności Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Praktyki dla studentów kierunków artystycznych w
MOCAK-u.
Praktyki jako szansa powierzenia praktykantom
zadań, które ze względu na ograniczenia kadrowe
nie mogą być realizowane przez etatowych
pracowników muzeum (np. kwerendy dotyczące
jakiegoś aspektu historii miejscowości).

Wystawa zbiorów parafii Dziesięciu
Tysięcy Męczenników na zamku w
Niepołomicach
Źródło: M. Murzyn-Kupisz

Wyzwania stojące przed muzeami
zmiana myślenia
o funkcjach muzeów

rosnące oczekiwania
organizatorów i innych
podmiotów finansujących

gromadzenie, prowadzenie badań, konserwacja,
przechowywanie i pokazywanie publiczności zbiorów
aktywizacja życia kulturalnego
wzmacnianie tożsamości lokalnej

integracja społeczności lokalnej,
działania na rzecz inkluzji społecznej
wzmacnianie partycypacji społecznej
wspieranie sektora kreatywnego
efektywność ekonomiczna, racjonalne gospodarowanie
zasobami rzeczowymi i finansowymi

zmiany
organizacyjne
(architektura,
estetyka, nowe
przestrzenie,
nowe formy
działania,
umiejętności
kadry, godziny
otwarcia,
wizerunek, itp.)

Seminarium z cyklu „DOBRE RZĄDZENIE”
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej, 18.12.2013
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