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Protokół z zebrania Sekcji Muzeologicznej
przy ZG PTL, Lublin, 20 września 2014 r.
I. Sprawy organizacyjne i informacje
1. Spotkanie otworzyła i powitała wszystkich zebranych dr hab. Anna
Nadolska-Styczyńska, p.o. Przewodnicząca Sekcji Muzeologicznej,
wybrana podczas pierwszego, założycielskiego zebrania Sekcji podczas
WZD w Zielonej Górze.

2. Wyłoniono spośród wszystkich zebranych członków Sekcji Muzeologicznej uprawnionych do głosowania (11 osób).
3. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszły następujące osoby: Katarzyna Barańska, Krystyna Reinfuss-Janusz, Hanna Golla.
4. Odbyły się jawne wybory Zarządu Sekcji. Głosowanie było en bloc, tzn.
czy członkowie są za pozostawieniem tymczasowego Zarządu Sekcji na
aktualną, 2-letnią kadencję, co przegłosowano 10 głosami „za” i jednym
wstrzymującym się. W wyniku głosowania Zarząd Sekcji Muzeologicznej
obecnie funkcjonuje w składzie:
• Przewodnicząca: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska

• Z-ca Przewodniczącej: mgr Małgorzata Oleszkiewicz
• Sekretarz: dr Magdalena Kwiecińska

• Członek Zarządu: dr Katarzyna Kuligowska.

5. Przewodnicząca Sekcji Muzeologicznej przedstawiła członkom informacje dotyczące:
• dotychczasowej działalności Zarządu Sekcji: spotkaniu Zarządu
i redakcji ZWAM-u w Łodzi, przesyłaniu informacji oraz apeli do
członków o wnioski odnośnie tematów spotkań, utworzenia adresu
mailowego Sekcji itd.;
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• seminariów Sekcji, które będą się odbywały 2 razy do roku, a których
tematy będą zgłaszane przez członków Sekcji. Najbliższe spotkanie
odbędzie się wiosną 2015 roku w Łodzi i będzie poświęcone tematowi
współpracy lub braku współpracy na płaszczyźnie muzeum – organizator. Temat ten był zgłoszony podczas poprzedniego spotkania
w Zielonej Górze. Przy okazji stwierdzono, że do jego poprowadzenia
trzeba będzie zaprosić któregoś z dyrektorów muzeów;
• kongresu Muzealników Polskich organizowanego przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, NIMOZ i PKN ICOM, którego wstępne złożenia nie uwzględniały innych środowisk muzeologicznych. Przewodnicząca Sekcji poinformowała, że zostało w tej sprawie wystosowane
pismo prezesa PTL, prof. dr. hab. Michała Buchowskiego, skierowane
na ręce prezesa SMP – Michała Niezabitowskiego;
• regulaminu Sekcji Muzeologicznej, który został zatwierdzony przez
ZG PTL oraz rozesłany do członków Sekcji.

6. Regulamin Sekcji Muzeologicznej został przegłosowany przez aklamację.

7. Skierowano do członków Sekcji prośbę o przemyślenie i składanie
pomysłów na temat dyskusji panelowych, które mają prowadzić sekcje
PTL podczas WZD w 2016 roku. Propozycje mają być nadsyłane drogą
mailową.

II. Przewodnicząca zakończyła tę część zebrania informacją, że do końca
października prześle sformułowany na piśmie projekt działalności na rok
2015 i będzie czekać na uwagi członków przez kolejne dwa tygodnie. Zaprosiła też osoby obecne na zebraniu, a niebędące członami sekcji, do złożenia
odnośnej deklaracji.
III. „Zarządzanie partycypacyjne w muzeum” wykład dr hab.
Katarzyny Barańskiej

Wykład dotyczył zarówno problematyki współpracy muzeum ze środowiskiem, w którym działa, jak i zaawansowanego współdziałania pracowników
dla dobra i rozwoju instytucji.
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IV. Dyskusja
W dyskusji głos zabierali: dr Artur Trapszyc, dr hab. Katarzyna Barańska,
mgr Małgorzata Oleszkiewicz, Wiktoria Blacharska, dr hab. Piotr Grochowski, dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, dr Damian Kasprzyk.
Poruszone zostały kwestie dotyczące:

• projektu budowy Muzeum Historii Polski i roli polityków plasujących się pomiędzy pobudkami politycznymi a dbałością o narodową
tożsamość;
• roli muzealników w realizacji wystaw wobec idei partycypacji
publiczności;

• wykorzystywania ksiąg wpisów na wystawach jako środka dialogu
z publicznością;
• wizerunku muzeum kreowanego przez dyrektora;

• wprowadzania artystów do muzeum i zależności podejmowanych
działań muzealnych od wielkości muzeum;
• uzależnienia partycypacji od wielkości muzeum liczby pracowników,
przestrzeni;

• postaw społecznikowskich przy powstawaniu muzeów w Polsce.
Zwrócono uwagę na fakt, ze idea partycypacji nie jest nowa. Należy
jedynie do niej wrócić;
• potrzeby rozmowy wewnątrz Sekcji Muzeologicznej na temat problemów wewnątrzmuzealnych – dzięki czemu będzie możliwa ewentualna reakcja na zła praktyki.
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