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Wstęp

1

Przedstawiam Państwu raport, który jest efektem projektu badawczego

W rozdziale trzecim przedstawiam wyniki badań własnych – ankiety oraz wy-

„Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie”. Projekt był realizowany

wiadów w podziale na 5 przyjętych obszarów zarządzania: formalno–organi-

w od marca do grudnia 2021 roku w ramach stypendium Ministra Kultury,

zacyjny, zarządzania zbiorami, edukacji, promocji oraz finansów.

Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021.
Na zakończenie przedstawiam wnioski oraz rekomendacje.
Omawiam w nim założenia, przebieg oraz wyniki projektu, który obejmował:
1.
2.
3.

Przeprowadzenie ankiety internetowej, na którą odpowiedzi udzieliło

Wierzę, że raport przybliży zainteresowanym działalność muzeów prywat-

łącznie 35 muzeów.

nych, a w szczególności problematykę zarządzania nimi. Jednocześnie pragnę

Wizyty w wybranych muzeach prywatnych w różnych regionach Polski,

podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt – właścicielom muzeów

łącznie w 18 miejscach.

prywatnych i pozostałym osobom, które poświęciły swój czas na podzielenie

Przeprowadzenie wywiadów z właścicielami oraz osobami zaangażo-

się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności muzeów prywat-

wanymi w działalność muzeów prywatnych, łącznie 10 wywiadów.

nych. W szczególności dziękuję moim rozmówcom za bardzo ciekawe rozmowy
i możliwość poznania ich muzeów. Wszystkim Czytelnikom życzę miłej lektury.

W rozdziale pierwszym raportu przedstawiam założenia metodologiczne projektu, przedmiot i zakres badania oraz przyjęte definicje.
W rozdziale drugim dokonuję krótkiego przeglądu literatury z różnych obszarów tematycznych o działalności muzeów prywatnych, następnie analizuję ich
tworzenie i działalność w świetle ustawy o muzeach, a także próbuję przybliżyć ich liczebność i specyfikę działalności.

Autorka

Założenia
projektu
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2

Założenia projektu

Przedmiotem badania są polskie muzea prywatne, zarządzanie nimi oraz finan-

wywiadów z właścicielami i przedstawicielami muzeów prywatnych. Pozyskany

sowanie ich działalności. W toku przeprowadzonego badania autorka szukała

w ich toku materiał został przedstawiony w poniższym raporcie zbiorczo,

odpowiedzi na następujące pytania: Jak wygląda obecnie działalność muzeów

w podziale na wybrane obszary działalności muzeów. Osobno zaprezentowane

prywatnych w Polsce oraz zarządzanie nimi? Jaka jest ich sytuacja finanso-

zostały dane zastane, zanalizowane przez autorkę w toku realizacji projektu.

wa? Jaki jest odbiór społeczny i zainteresowanie ze strony publiczności? Jak

Na tą część raportu składa się analiza danych statystycznych oraz analiza

muzea te planują i organizują swoją działalność? Jak zarządzają posiadaną

literatury, które poprzedziły zasadniczą część projektu.

kolekcją zbiorów i jak wygląda jej upublicznianie? Projekt obejmował swym
zakresem muzea prywatne założone i prowadzone przez osoby prywatne

Autorka przyjęła definicję muzeum¹ jako:

oraz podmioty niepubliczne. W badaniu autorka skupiła się na wybranych
obszarach działalności tych muzeów, tj.:

Niekomercyjną, stałą instytucję służącą społeczeństwu i jego rozwojowi,

1. formalno–organizacyjnym;

otwartą dla publiczności, która nabywa, konserwuje, bada, informuje oraz

2. zarządzania zbiorami;

pokazuje materialne i niematerialne dziedzictwo ludzkości i natury dla ce-

3. edukacji;

lów edukacyjnych, naukowych oraz dla przyjemności.

4. promocji;
5. finansów.

W kontekście prezentowanych wyników badania muzeów prywatnych w Polsce
istotne jest odniesienie przynajmniej do dwóch kwestii definicyjnych – pojęcia

Analizując dostępne dane, przeprowadzając ankietę oraz wywiady z właści-

„niekomercyjna instytucja” oraz – „dostępna dla publiczności”. „Niekomercyjny”

cielami muzeów oraz osobami zaangażowanymi w ich działalność autorka

oznacza nie obliczony na zysk², natomiast kwestia dostępności czy udo-

nakreśli w raporcie aktualną sytuację wybranych muzeów prywatnych w za-

stępniania zbiorów muzeum może być różnie rozumiana. Po pierwsze jako

kresie zarządzania nimi oraz finansowania ich działalności. Wyniki badania

stałe udostępnianie, to znaczy w siedzibie muzeum, w określonych dniach

oraz wnioski posłużą do sformułowania rekomendacji.
¹ Definicja ICOM z roku 2007, zawarta w statucie tej organizacji,

Przeprowadzone przez autorkę w miesiącach marzec – grudzień 2021 badania były kilkuetapowe. Zasadnicze dwa etapy to przeprowadzenie ankiet oraz
Muzea prywatne
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https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/ [dostęp: 1.10.2021].
² Słownik Języka Polskiego https://sjp.pwn.pl/szukaj/niekomercyjny/.html [dostęp: 1.10.2021].
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i godzinach dla wszystkich zainteresowanych. Po drugie udostępnianie w formie zorganizowanej, np. spotkań, prelekcji w innych miejscach. Po trzecie
wreszcie udostępnianie selektywne, np. do celów naukowych, czy po wcześniejszym umówieniu. Wszystkie powyższe formy są praktykowane przez
muzea prywatne. Pierwszy sposób upodabnia ich działalność do działalności
muzeów publicznych. Przesłankami drugiego i trzeciego sposobu udostępniania jest brak przestrzeni wystawienniczej³ i/lub zlokalizowanie zbiorów
w prywatnej przestrzeni ich właścicieli. Przykładem może być tutaj działalność Sieci Muzeów Domowych. To międzynarodowa sieć stawiająca sobie za
cel popularyzację prywatnych zbiorów pamiątek i zabytków. Działa w Polsce,
Czechach, Słowacji oraz na Litwie i zrzesza ponad 100 muzeów. W roku 2017
było to 119 muzeów, w tym 58 polskich, głównie z terenu Dolnego Śląska, Ziemi
Lubuskiej, Opolszczyzny, Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny.
Działa w oparciu o lokalnych koordynatorów – instytucji muzealnych oraz naukowych: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju,
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe z Wrocławia, Uniwersytet Śląski
w Opawie – Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Matica Słowacka – Słowacki
Instytut Historyczny czy Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Sieć zrzesza
muzea prywatne, izby pamięci, izby regionalne, skanseny i wspiera te podmioty
w rejestracji, dokumentacji i naukowym opracowaniu zasobów dziedzictwa,
będących w ich posiadaniu. Integruje środowiska prywatnych kolekcjonerów
zabytków oraz specjalistów różnych dziedzin, którzy wspierają ich swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie opieki nad posiadanymi zbiorami. Pomaga
także badaczom, naukowcom i wszystkim zainteresowanym w dotarciu do
artefaktów pozostających w prywatnych rękach⁴.

³ Informacje pozyskane podczas wywiadu z Prezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
⁴ Więcej o działalności Sieci https://muzeum.sacz.pl/wystawy/malopolskie-muzea-domowe/. [dostęp: 1.10.2021]
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Muzea prywatne w świetle
dostępnych danych
Według danych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

i wyznaniowe oraz inne publiczne osoby prawne. Natomiast wśród podmiotów

w Polsce jest 1214 muzeów i podmiotów prowadzących działalność muzealną

prowadzących działalność muzealną, które w świetle ustawy nie są muzeami,

(1497 razem z oddziałami)⁵. 895 z nich działa zgodnie z ustawą (tzn. ma statut

300 nie posiada statusu instytucji kultury, a wśród nich 94 to muzea kościelne,

lub regulamin uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

50 uczelniane, 41 założone przez samorządową instytucję kultury, a 32 przez

Pozostałe prowadzą działalność muzealną⁶, a jest ich 319. NIMOZ wprowa-

osobę fizyczną. Większość podmiotów prowadzących działalność muzealną

dza jeszcze jedno rozróżnienie – na muzea będące i niebędące instytucjami

działa na terenie województw mazowieckiego, małopolskiego i wielkopol-

kultury⁷. Z punktu widzenia niniejszego opracowania ma to znaczenie ze

skiego. Spora liczba ulokowana jest także w województwach podkarpackim,

względu na to, że muzea znajdujące się w strukturach innych instytucji, w tym

dolnośląskim i kujawsko-pomorskim.⁹

instytucji kultury, są zaliczane do muzeów niepublicznych (prywatnych)⁸. Tak
więc wśród muzeów nie będących instytucjami kultury najwięcej jest tych,

Nieco inne dane prezentowane są przez GUS. Sektor prywatnych muzeów na

prowadzonych przez osoby prywatne (335), następnie przez stowarzyszenia

koniec 2019 roku liczył 220 muzeów, w tym tych, dla których organizatorem są:

(73), fundacje (55) i podmioty gospodarcze (20). Pozostałe są założone przez

1.

osoby prawne: 75 (w tym stowarzyszenia – 35, fundacje – 30, spółki – 10);

uczelnie, samorządowe i państwowe instytucje kultury, jednostki kościelne

2.

kościoły i związki wyznaniowe – 37;

3.

osoby fizyczne – 85.

⁵ Dane na podstawie bazy własnej NIMOZ opracowanej na potrzeby badania Statystyka Muzeów (stan na wrzesień
2020 r).
⁶ W literaturze można spotkać określenie, „paramuzea” na podmioty prowadzące działalność muzealną, ale bez
uzgodnienia regulaminu z MKIDN.
⁷ Figiel Katarzyna, Hejwowska Antonina, Muzea w 2019 roku, https://statystykamuzeow.pl/posty/muzea_2019 [dostęp: 1.10.2021 r.], s. 5.
⁸ Grzonkowska Joanna, Status muzeów „prywatnych” w świetle obowiązującej ustawy o muzeach w: Błażejczyk Natanaela Wiesława, Majewski Piotr (red.), Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, Biblioteka NIMOZ nr 12, 2019, s. 147.

Analiza danych systemu PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, która
identyfikuje pod nr 9102Z działalność muzeów wszystkich rodzajów wskazuje,
że według stanu na luty 2021 roku było 297 aktywnych podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Można powiedzieć, że są to przedsiębiorstwa/
firmy prowadzące działalność muzealną.

Jednak różne jest spojrzenie prawników na kwestie muzeów będących w strukturach podmiotów publicznych. Np.
Paulina Gwoźdzewicz – Matan stoi na stanowisku, że muzea te, np. uniwersyteckie nie powinny być zaliczane do
grupy muzeów prywatnych, ponieważ są tworzone z. majątku publicznego. Gwoździewicz – Matan Paulina, Umowa
użyczenia muzealium w prawie prywatnym, s. 198, Wydawnictwo Lex, Woloters Kluwer business, Warszawa 2015.

Muzea prywatne
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9 Figiel Katarzyna, Hejwowska Antonina, Muzea w 2019 roku, https://statystykamuzeow.pl/posty/muzea_2019 [dostęp: 1.10.2021 r.], s 8.
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Natomiast według danych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stan

Stosując takie metody badawcze jak: wywiady, ankiety, badania sondażowe

na marzec 2021) w Polsce jest 559 muzeów niepublicznych, w tym:

oraz wizualne, zaprezentowali szczegółowy obraz funkcjonowania muzeów

1.

muzeów, dla których organizatorem są osoby prawne – 184;

prywatnych w wielu aspektach, m. in. edukacji, promocji, współpracy z oto-

2.

muzeów kościelnych (kościołów i związków wyznaniowych ogółem) – 13;

czeniem (środowiskiem lokalnym), sposobów prezentacji zbiorów, zarządza-

3.

muzeów, których organizatorami są osoby fizyczne – 362.

nia kolekcją, finansowania. Wskazali także najważniejsze problemy muzeów
prywatnych oraz sformułowali rekomendacje. Jedna ze współautorek rapor-

Powyższe muzea mają regulamin uzgodniony z Ministrem, a więc działają na

tu, w oparciu o swoje doświadczenia z realizacji projektu, porusza w swoim

podstawie ustawy o muzeach.

artykule kwestie właścicieli muzeów prywatnych i ich pasji kolekcjonerskich,
a także rozważa czynniki, jakie mają wpływ na rozwój muzealnictwa prywat-

To zróżnicowanie danych wynika z różnic w metodologii liczenia muzeów

nego w Polsce¹¹. Wielowątkowe relacje człowieka z przedmiotem w kontek-

przez różne instytucje oraz przyjętych przez nie kryteriów.

ście kolekcjonowania podejmują etnografowie i kulturoznawcy. O znaczeniu
kolekcjonowania w życiu człowieka, a także ściśle związanym z tym prezen-

Ostatnie, szersze badanie muzeów publicznych miało miejsce w roku 2012.

towaniem zbiorów w muzeach piszą Janusz Barański¹², czy w kontekście

Wyniki badań prowadzonych w prywatnych muzeach w dwóch wojewódz-

postrzegania zmysłowego Renata Tańczuk¹³. Zagadnienie relacji kolekcjonera

twach: mazowieckiem i kujawsko – pomorskim zostały przedstawione w rapor-

z obiektem na przykładzie internetowej społeczności kolekcjonerów zabawek

cie „Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Raport z badań”. Badania te przeprowa-

dla dorosłych pisze Paulina Maślona¹⁴. Natomiast o oddolnych inicjatywach

dził kilkunastoosobowy zespół etnografów, którzy dążyli do uzyskania wiedzy

muzealnych w kontekście tożsamości lokalnej pisze Grzegorz Studnicki¹⁵ ana-

i zrozumienia współczesnych praktyk kulturowych, związanych z żywiołowo

lizując przykład regionu Śląska Cieszyńskiego, a Małgorzata Roeske omawia

zakładanymi prywatnymi muzeami w Polsce [oraz] do pozyskania możliwie

zjawisko przechowywania starych przedmiotów na strychu i ich znaczenia

pełnej dokumentacji tego zjawiska w trzech zasadniczych wymiarach:

tożsamości indywidualnej czy rodzinnej¹⁶. Natomiast o znaczeniu kolekcji et-

•

diagnozy procesu tworzenia, organizowania i funkcjonowania prywat-

nograficznej dla tożsamości lokalnej i regionalnej pisze Barański na podstawie

nych muzeów,
•
•

charakterystyki prywatnej działalności muzealniczej i różnych aspek-

11 Jaszczołt Małgorzata, Dobrostan muzeów prywatnych. Refleksje okołomuzealne, Zbiór Wiadomości do Antropologii

tów z nią związanych,

Muzealnej nr 2/2015, s. 29-54.

analizy recepcji prywatnych muzeów w lokalnych i ponadlokalnych
środowiskach, rozpatrując konteksty społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.¹⁰

12 Barański Janusz, „Arka” Józefa Iwańczaka – o pewnym spiskim muzeum rodzinnym, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej nr 2/2015, s. 67-156.
13 Tańczuk Renata, Kolekcjonowanie jako doświadczenie haptyczne. Refleksje teoretyczne, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej nr 2/2015, s. 9-28.
14 Maślona Paulina, „Nadszedł czas upiorów. Prywatne kolekcje członków fandomu Monster High, Zbiór Wiadomości
do Antropologii Muzealnej nr 4/2017, s. 51-68.
15 Studnicki Grzegorz, Prywatne i społeczne muzea na Śląsku Cieszyńskim w kontekście tożsamości regionalnej,

10 Maciejewska Monika, Graczyk Longin, „Muzea prywatne kolekcje lokalne. Raport z badań”, s. 8,
https://issuu.com/ariarifundacja/docs/raport_muzea_prywatne [dostęp: 1.10.2021 r.]

Muzea prywatne
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Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej nr 5/2018, s. 157-176.
16 Roeske Małgorzata, Domowe repozytoria. Strychy jako prywatne muzea pamięci, Zbiór Wiadomości do Antropologii
Muzealnej nr 4/2017, s. 11-30.
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analizy muzeum rodzinnego Arka Józefa Iwańczaka zlokalizowanym na Spiszu,

uczelniach w Polsce, wskazując ich liczebność (68 w 2018 i 76 w 2021). Zięba

ukazując sam przykład na tle rozważań o kolekcjonowaniu¹⁷.

omawia ich różne usytuowanie w strukturze uczelni wyższych oraz analizuje
zapisy statutu w kontekście prowadzonej przez uczelnię działalności muze-

W literaturze różnych dziedzin (antropologia, muzealnictwo) w ostatnim czasie

alnej na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie²⁷. Natomiast

pojawiały się artykuły poświęcone wybranym muzeom prywatnym. Te studia

o znaczeniu muzeów uczelnianych dla społeczności akademickiej pisze Ewa

przypadków mają szeroki zakres tematyczny – od typowego ujęcia prezentacji

Wyka²⁸ i Marcin Chrzanowski²⁹, a Jan Święch³⁰ rozważa potrzebę tworzenia

działalności (muzeum informatyki¹⁸, muzeum guzików¹⁹) po przekrojowe uję-

muzeów uczelniach w kontekście innych podobnych jednostek uczelnianych,

cia ukazujące dane muzeum na tle podobnie działających instytucji (muzeum

tj. bibliotek i archiwów.

sejmowe²⁰). Inne natomiast pokazują muzea jako miejsca prezentacji pewnych
zjawisk (muzeum neonów²¹, muzeum książki²²) czy niestandardowych form

Również muzea kościelne doczekały się swojego opracowania. W roku 2019

prezentacji (muzeum wirtualne LGBTQA²³).

nakładem NIMOZ ukazał się 12 tom Biblioteki NIMOZ poświęcony muzeom
kościelnym³¹.

Dobrze opisaną w literaturze jest grupa muzeów uczelnianych. Autorzy artykułów z ostatnich kilku lat skupiają się na kwestiach organizacyjno–formalnych

Przedmiotem opracowań naukowych są też kwestie prawne muzeów prywat-

oraz znaczeniu tego typu muzeów dla społeczeństwa. W ramach pierwszego

nych, a także charakterystyka różnych typów tych muzeów. Patrycja Antoniak

zagadnienia poruszane są kwestie statusu prawnego muzeów uczelniach

analizuje wybrane aspekty administracyjnoprawne muzeów nieposiadających

w świetle ustawy o muzeach i ustawy o szkolnictwie wyższym, o czym piszą

osobowości prawnej, w tym powołanie oraz zakaz prowadzenia działalności

Maria Karcz–Kaczmarek²⁴, Katarzyna Zięba²⁵ oraz Marta Szaszkiewicz i Joanna

(co nie jest tożsame z jego likwidacją)³². Status muzeów prywatnych w świe-

Ślaga²⁶. Ponadto Zięba, Szaszkiewicz i Ślaga dokonują identyfikacji muzeów

tle ustawy o muzeach analizują Joanna Grzonkowska, Żaneta Gwardzińska
oraz Adam Barbasiewicz. Grzonkowska w swoim artykule dokonuje podziału

17 Barański Janusz, „Arka” Józefa Iwańczaka – o pewnym spiskim muzeum rodzinnym, Zbiór Wiadomości do Antropo-

na muzea działające zgodnie z ustawą (w tym także muzea prywatne) oraz te

logii Muzealnej nr 2/2015, s. 67-156.
18 Pstrocka – Rak Małgorzata, Rak Grzegorz, Ochrona i udostępnianie kulturowego dziedzictwa informatycznego z perspektywy muzeum historii komputerów i informatyki w Katowicach, Rocznik Muzealnictwo 2021 (62), s. 179-188.
19 Rutkowska Karolina Wanda, Muzeum Guzików w Łowiczu – z perspektywy 20 lat, Zbiór Wiadomości do Antropologii
Muzealnej nr 5/2018, s. 349-356.
20 Popławski Błażej, Muzeum parlamentarne – konteksty historyczne i kulturowe oraz polityczne uwikłania, rocznik
Muzealnictwo 2019 (60), s. 50-54.
21 Jagodziński Zygmunt K., Jedyne w Polsce takie muzeum – muzeum neonów, rocznik Muzealnictwo 2013 (54), s. 146-151.
22 Kotwica Agnieszka, Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość Bibliologiczny rekonesans badawczy, Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 2017 nr 1 (24), s. 57-78.
23 Wiciak Agnieszka, Polskie muzeum LGBTQA, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej nr 7/2020, s. 329-352.
24 Karcz-Kaczmarek Maria, Status prawny muzeów uczelnianych – problemy prawne i wyzwania praktyczne, Studia
Prawno – Ekonomiczne, t. CIV 2017, s 63-81.
25 Katarzyna Zięba, Muzea uczelniane w Polsce, rocznik Muzealnictwo 2018 (59), s. 79-85.
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26 Szaszkiewicz Marta, Ślaga Joanna, Muzeum uczelniane – muzeum w uczelni. Strażnicy dziedzictwa akademickiego
według uregulowań prawnych i praktyki, Rocznik Muzealnictwo 2021 (62), s. 58-67.
27 Katarzyna Zięba, Muzea uczelniane i kolekcje na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszukiwanie nowych
regulacji w konstytucji dla nauki, rocznik Muzealnictwo 2020 (61), s. 201-207.
28 Wyka Ewa, Muzeum uczelniane w służbie społeczności akademickiej, Opuscula Musealia nr 25 (2018), s. 109-114.
29 Chrzanowski Marcin, Muzeum uczelniane: muzeum idei/muzeum rzeczy, Opuscula Musealia nr 25 (2018), s. 21-33.
30 Święch Jan, Czy potrzebne są muzea uczelniane, Opuscula Musealia nr 25 (2018), s. 127-133.
31 Błażejczyk Natanaela Wiesława, Majewski Piotr (red.), Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, Biblioteka NIMOZ
nr 12, 2019.
32 Antoniak Patrycja, Działalność muzeum prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej – wybrane aspekty administracyjnoprawne, w: Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, Cherka Maksymilian, Elżanowski Filip, Wąsowski
Krzysztof (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer businesss, Warszawa 2009.
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niebędące muzeami w świetle ustawy. O tych ostatnich pisze, że są bardziej
przedsiębiorstwami niż jednostkami nienastawionymi na zysk, co jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia statusu muzeum, jednak używają tej nazwy,
a często zbliżone są działalnością do muzeów.³³ Szczegółową analizę muzeów
prywatnych w świetle ustawy o muzeach prezentuje Grzonkowska w artykule³⁴, w którym zwraca uwagę, że określenie „muzeum prywatne” nie występuje
w ustawie o muzeach, a jest pojęciem z praktyki muzealnictwa, niezbyt precyzyjnym, jednak ogólnie przyjętym, pomimo prób określania tej grupy muzeów
jako muzea niepubliczne czy niebędące instytucjami kultury. Przywołuje też
nieoczywiste przykłady muzeów, które w świetle zapisów ustawowych są zaliczane do niepublicznych (prywatnych), m.in. muzea kościelne czy zakładane
przez samorządowe instytucje kultury, np. biblioteki czy domy kultury.
Gwardzińska dokonuje klasyfikacji muzeów na cztery grupy:
1.

muzea będące muzeami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach;

2.

instytucje kultury;

3.

przedsiębiorstwa prowadzone pod nazwą „muzeum”;

4.

prywatne kolekcje.³⁵

Do pierwszej grupy zalicza wszystkie muzea, które uzgodniły statut bądź
regulamin z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, a więc państwowe
i samorządowe, muzea prywatne, których założycielami są osoby fizyczne,
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wyróżnia też muzea kościelne zakładane przez kościelne osoby prawne.
33 Grzonkowska Joanna, „Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, Zarządzanie w Kulturze, 2019 nr 20 z. 3, s. 304.
34 Grzonkowska Joanna, Status muzeów „prywatnych” w świetle obowiązującej ustawy o muzeach w: Błażejczyk
Natanaela Wiesława, Majewski Piotr (red.), Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, Biblioteka NIMOZ nr 12, 2019,
s. 147-148.
35 Gwardzińska Żaneta, Tajemnica przedsiębiorstwa w muzeach w: Muzea aspekty praktyczne i prawne, Iwona Gredka – Ligarska, Anna Rogacka Łukasik, Dariusz Rozmus, (red.), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Górnośląski, Sosnowiec 2018, s. 54.
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Do drugiej grupy zalicza muzea działające jako instytucje kultury, tzn. założone

Wszystkie pozostałe podmioty nie są stricte muzeami, ale prowadzą działal-

przez ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu

ność muzealną. Zarówno jedne jak i drugie są przedmiotem badań autorki.

terytorialnego, które nie uzgodniły statutu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa

Przyjęcie tego założenia pozwoliło autorce na szersze spojrzenie na działal-

Narodowego.

ność muzeów prywatnych w Polsce niż jedynie z punktu widzenia kryteriów
ustawy o muzeach.

Do trzeciej grupy zalicza muzea prywatne nieposiadające regulaminu uzgodnionego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą „muzeum”. W roku 2017 takich muzeów było
61, w tym 17 miało regulamin uzgodniony z ministrem kultury i dziedzictwa
narodowego³⁶.
Natomiast Barbasiewicz³⁷ w swoim komentarzu do ustawy o muzeach, analizując poszczególne artykuły, obok odniesień do praktyki funkcjonowania
muzeów publicznych, przedstawia interpretacje przepisów dla muzeów niepublicznych. Przy opisie rodzajów muzeów zwraca uwagę, że wszystkie pozostałe (poza muzeami państwowymi i samorządowymi, czyli publicznymi) to
muzea prywatne, nawet jeśli zostały utworzone przez podmioty publiczne.
Przykładem mogą być tutaj muzea uczelniane albo muzea założone przez
państwowe instytucje kultury.
Analizując powyższe można stwierdzić, że w literaturze powszechne jest
kryterium podziału muzeów zgodne z zapisami ustawy o muzeach, z czego
dla niniejszego raportu wynikają dwie kwestie. Po pierwsze, grupa muzeów
prywatnych jest szeroko zdefiniowana, a zaliczane są do niej oprócz muzeów osób czy podmiotów prywatnych także muzea zakładane przez podmioty sektora finansów publicznych. Po drugie, muzeami są tylko te podmioty,
które uzgodniły regulamin z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

36 Tamże, s. 54-56.
37 Barbasiewicz Adam, Ustawa o muzeach. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 20201, s. 21.
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4

Działalność muzeów prywatnych
w świetle ustawy o muzeach
Dwa komentarze do ustawy³⁸ o muzeach oraz artykuł Grzonkowskiej w szcze-

muzeum może ono prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą. Środki

gółowy sposób omawiają kwestie prawne muzeów prywatnych. Na potrzeby

uzyskane w ten sposób powinny być przeznaczane na funkcjonowanie mu-

raportu autorka omówi jedynie najważniejsze zagadnienia.

zeum, tj. m. in. gromadzenie zbiorów, katalogowanie, udostępnianie, urządzanie wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej i upowszech-

Ustawa określa, że Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników

nieniowej), o czym mowa w art. 2 ustawy.

urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne,
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wytyczne co do bezpieczeństwa zbiorów zostały określone w przepisach wy-

(art. 5 ust. 1). Katalog założycieli jest bardzo szeroki – są to zarówno osoby

konawczych, m. in. Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prywatne, jak i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), zakłady

z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed

pracy, firmy prywatne, uczelnie wyższe, jak i kościoły oraz związki wyznanio-

pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszcze-

we. Za moment utworzenia muzeum uznaje się uzgodnienie przez właściciela

niem lub utratą, a także w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

regulaminu działania muzeum z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

przeciwpożarowej³⁹.

Dalej ustawa określa obowiązki założyciela muzeum, który powinien:

Muzeum prywatne działa na podstawie regulaminu, a ustawa określa, że powinien on określać w szczególności:

1.

zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum;

2.

zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom;

1.

nazwę, teren działania i siedzibę muzeum;

3.

sprawować nadzór nad muzeum. (art. 5 ust. 4)

2.

zakres działania;

3.

rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów;

4.

organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich

Do właściciela należy majątek muzeum, a w celu utrzymania działalności

powoływania;
38 Autorka ma na myśli komentarze do ustawy o muzeach, jakie ukazały się w ostatnim czasie, tj. autorstwa Adama
Barbasiewicza oraz współautorstwa Ziemowita Cieślika, Iwony Gredki – Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz – Matan,
Ireny Lipowicz, Andrzeja Matana, Kamila Zeidlera.
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39 Pełny wykaz aktów prawnych dotyczących muzeów znajduje się na stronie
https://nimoz.pl/baza-wiedzy/bazy-danych/baza-aktow-prawnych [dostęp: 13.10.2021 r.].
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5.

źródła finansowania działalności muzeum;

6.

zasady dokonywania zmian w statucie;

7.

zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli muzeum zamierza
taką działalność prowadzić. (art. 6 ust. 2).

Pierwszy regulamin jest nadawany od momentu utworzenia muzeum do czasu
otwarcia wystawy stałej i jest określany jako regulamin muzeum w organizacji. Następnie po otwarciu wystawy stałej nadawany jest właściwy regulamin
w analogicznym trybie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi
wykaz muzeów o uzgodnionym regulaminie, a także prowadzi ogólny nadzór
nad tymi muzeami.
Na dzień 13.10.2021 r. w wykazie znajduje się 950 muzeów. Zwraca uwagę
duża liczba muzeów prywatnych o statusie „w organizacji”. Dla muzeów osób
fizycznych jest to 77%, a dla muzeów osób prawnych 44%.
Art. 21 ustawy określa, co to są muzealia, a w przypadku muzeów nie posiadających osobowości prawnej ustawa precyzuje, że są one własnością założyciela muzeum i są wpisane do inwentarza. W konsekwencji z chwilą wpisania
muzealium do inwentarza właściciel nie może dysponować nim dowolnie, ale
zgodnie z przepisami prawa odnośnie muzealiów⁴⁰. Szczegółowe przepisy
w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
określa rozporządzenie.

40 Grzonkowska Joanna, Grzonkowska Joanna, Status muzeów „prywatnych” w świetle obowiązującej ustawy o muzeach w: Błażejczyk Natanaela Wiesława, Majewski Piotr (red.), Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, Biblioteka
NIMOZ nr 12, 2019, s. 153.
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Praktyka tworzenia muzeum prywatnego w świetle danych uzyskanych
z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów41

Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa

1,5 miesiąca. Ewentualne przerwanie (niedokończenie) procedury uzgadniania

Narodowego od 2016 roku42 Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony

występuje sporadycznie i dotyczy 2-3% procedowanych wniosków. Najczęściej

Zbiorów zostały powierzone „prace związane z uzgadnianiem projektów regu-

chodzi o okoliczności życiowe wnioskodawców. Muzea o uzgodnionym re-

laminów muzeów prywatnych i projektów statutów muzeów samorządowych”.

gulaminie są wpisywane do wykazu muzeów, który prowadzi Departament

NIMOZ jest odpowiedzialny za etap konsultacji eksperckich treści dokumentów.

Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zatem założyciel muzeum prywatnego wysyła dokumenty, tj. projekt regulami-

Wsparcie muzeów prywatnych przez NIMOZ polega na organizacji szkoleń

nu i tzw. kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego do Ministra Kultury,

(m. in. dla założycieli muzeów tzw. prywatnych) oraz wydawaniu publikacji

Dziedzictwa Narodowego i Sportu43. Następnie departament nadzorujący

pomocnych w działalności.

pracę muzeów (Departament Dziedzictwa Kulturowego) przesyła dokumenty
do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w celu dalszego
procedowania. Procedura dla wszystkich muzeów (prywatnych i publicznych)
jest taka sama. Jedyna różnica polega na rodzaju składanych dokumentów,
czyli – w wypadku muzeów będących instytucjami kultury - organizator przesyła projekt statutu, a w wypadku muzeów prywatnych projektu regulaminu.
NIMOZ weryfikuje przesłane dokumenty, a większość ewentualnych zmian
i modyfikacji ma charakter techniczny i związana jest z potrzebą uzupełnienia
treści regulaminu i dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa.
Proces ten zależy m.in. od zaangażowania założyciela i tempa udzielania przezeń odpowiedzi. Statystycznie można oszacować, że procedura trwa około
41 Informacje przedstawione w poniższym rozdziale otrzymałam od p. Joanny Grzonkowskiej Kierownika Działu Strategii i Analiz Prawnych NIMOZ, która pisemnie odpowiedziała na zadane przeze mnie pytania.
42 Pismo DDK/2551/600/66/16, z dnia 4 listopada 2016 r.
43 Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się wzory wymienionych dokumentów,
https://www.gov.pl/web/kultura/przyklad-statutu-oraz-regulaminu-muzeum [dostęp: 26.10.2021 r.].
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6.
1

Ankieta

Pierwszym etapem projektu jest ankieta kierowana do właścicieli muzeów

do jak największej liczby muzeów – bez względu na ich ustawowy status,

niepublicznych oraz osób zaangażowanych w ich działalność. Zarówno do

tj. uzgodnienie regulaminu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

muzeów działających zgodnie z ustawą, jak i innych podmiotów prowadzą-

lub nieposiadanie takowego.

cych działalność muzealną (np. w formie działalności gospodarczej). Zawiera
pytania dotyczące wybranych aspektów aktywności: zbiorów, promocji, edu-

Celem ankiety było poznanie wybranych aspektów zarządzania muzeami pry-

kacji, finansów.

watnymi w ostatnim czasie. Składała się z czterech części, z których każda
poświęcona była innemu zagadnieniu oraz z krótkiej metryczki. W poszcze-

Ankieta została przeprowadzona w miesiącach maj – sierpień 2021. Początkowo

gólnych częściach znajdowały się pytania, w których ankietowani proszeni byli

zbieranie danych miało potrwać miesiąc, jednak zostało przedłużone.

o wybranie jednej lub więcej z podanych odpowiedzi oraz takie, gdzie proszeni

Przesłanką było zebranie jak największej liczby odpowiedzi, a jednocześnie

byli o udzielenie własnej odpowiedzi. W kilku pytaniach pojawiła się prośba o po-

uwzględnienie w tym etapie muzeów biorących udział w etapie drugim (re-

danie danych z ostatnich 3 lat działalności muzeum, np. odnośnie frekwencji.

alizowanym w terminie czerwiec – sierpień 2021), tj. tych, których właściciele
i przedstawiciele zgodzili się na udzielenie wywiadu. Ankieta miała formę elek-

Intencją tych pytań jest poznanie wybranych aspektów działalności w dłuższej

troniczną, a informacje o niej wraz z prośbą o wypełnienie zostały zamieszczo-

perspektywie czasowej, a także porównanie danych z czasu pandemii (rok

ne na stronie projektu www.zarzadzaniemuzeami.pl oraz na stronie projektu na

2020) i sprzed pandemii COVID-19 (lata 2018 i 2019).

Facebooku. Swoją prośbę o wypełnienie ankiety autorka kierowała do właścicieli muzeów także drogą mailową, korzystając przy tym z ogólnodostępnych
danych teleadresowych, a także za pośrednictwem komunikatora Messsenger
wszędzie tam, gdzie muzea posiadały swój profil na Facebooku, a nie było innej
metody kontaktu. Ponadto zwróciła się do dwóch organizacji zrzeszających
muzea prywatne o pośrednictwo w dotarciu do właścicieli, tj. Stowarzyszenia
Polskich Muzealników Prywatnych oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
jako lokalnego koordynatora sieci muzeów domowych. Intencją było dotarcie

Muzea prywatne
zarządzanie i finansowanie

20 / 80

6.
2

Wywiady

Drugi etap projektu, obejmujący wywiady z właścicielami muzeów był okazją

i na co brakuje środków. Ponadto pytania obejmowały zagadnienia związane

do poznania wielu ciekawych muzeów. Ich wybór został dokonany w oparciu

z osobistą rolą rozmówców w zarządzaniu muzeum – prośba o wskazanie

o kryterium dostępności (muzeum czynne, możliwe do odwiedzenia) oraz

sukcesów muzeum oraz wyzwań i barier w ich działalności.

formy organizacyjnej (prowadzone prywatnie przez właścicieli lub jako firma).
Rozmowy prowadzone z właścicielami i przedstawicielami wybranych muze-

Celem wywiadów było pogłębienie wiedzy w przedstawionych powyżej obsza-

ów prywatnych dotyczyły kilku obszarów działalności tych muzeów. Były to:

rach, a także uzupełnienie danych pozyskanych z ankiet (wszyscy rozmówcy

1.

Okoliczności powstania muzeum.

wypełnili również ankiety, włączając się w ten sposób także w pierwszy etap

2.

Zbiory muzeum – ich pozyskiwanie, opieka i udostępnianie publiczności.

projektu). Przed każdą rozmową autorka kontaktowała się z rozmówcą w celu

3.

Finansowanie działalności muzeum.

ustalenia szczegółów – miejsca i terminu, a także informowała o nagraniu (na

4.

Działalność promocyjna i edukacyjna.

co każdorazowo rozmówca wyrażał lub nie swoją zgodę), a także zobowiązy-

5.

Sukcesy, wyzwania i bariery w zarządzaniu muzeum.

wała się do zachowania anonimowości przy opracowaniu raportu będącego
podsumowaniem projektu. Mimo że możliwe było prowadzenie wywiadów za

Przeprowadzone wywiady oparte były o wcześniej przygotowany scena-

pośrednictwem internetu, to jednak, co warto podkreślić, żaden z rozmów-

riusz, na który składało się 12 pytań/tematów poruszanych podczas roz-

ców nie wyrażał takiej chęci. W efekcie wszystkie rozmowy odbyły się twarzą

mowy. Jednak ich przebieg miał charakter swobodnej rozmowy (autorka

w twarz, w siedzibach wybranych muzeów. Było to jednocześnie okazją do

nie przestrzegała kolejności zadawanych pytań), dotyczącej działalności

osobistego zapoznania się przez autorkę z prowadzoną przez muzeum dzia-

danego muzeum oraz zarządzania nim. Pytania dotyczyły kwestii formalno-

łalnością i odwiedzenia wystawy. W toku projektu autorka przeprowadziła

organizacyjnych – wyboru formy prawnej, uzgodnienia (lub nie) regulaminu

łącznie 10 wywiadów. Wypowiedzi niektórych rozmówców zostały zacytowane

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zbiorów i opieki nad

w raporcie w sposób anonimowy44.

nimi, prowadzonej działalności edukacyjnej, odbioru społecznego prezentowanych wystaw. Poruszane były także kwestie zarządzania finansami,
a w szczególności źródeł finansowania, ogólnej kondycji finansowej – przed
i w czasie pandemii COVID-19, w tym m. in. jakie są potrzeby w tym zakresie,

Muzea prywatne
zarządzanie i finansowanie
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Pytania w wywiadach z przedstawicielami muzeów prywatnych.
1.

Jakie były okoliczności powstania muzeum? Co skłoniło Pana/Panią do
jego założenia?

2.

Skąd taka decyzja co do formy organizacyjno–prawnej? Jakie jest
uzasadnienie?

3.

Czy muzeum ma uzgodniony regulamin z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego? Uzasadnienie.

4.

Proszę opowiedzieć o zbiorach. Czyje są zbiory?

5.

Jak wygląda opieka nad zbiorami? Ich pozyskiwanie, opisywanie?

6.

Co się cieszy największym zainteresowaniem wśród zwiedzających?
Jakie są możliwe sposoby zwiedzania?

7.

Jak muzeum pozyskuje środki na działalność?

8.

Jakie są możliwe, a jakie wykorzystywane źródła finansowania?

9.

Na co potrzebne są środki? Na co ich brakuje?

10. Co sprawia największą satysfakcję w prowadzeni muzeum? Jakie są
sukcesy muzeum/właściciela?
11. Jakie są bariery, problemy? Co jest największym wyzwaniem?
12. Sytuacja muzeum związana z pandemią COVID-19.

Muzea prywatne
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6.
3

Zarządzanie muzeami prywatnymi
– kwestie organizacyjno-prawne
W tej części badania znalazły się pytania o czas powstania muzeum i jego profil,
posiadanie uzgodnionego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
regulaminu działania, formę prawną, a także pytania dotyczące osób zaangażowanych w działalność danego muzeum – ich liczbę, wykształcenie. Ponadto
w sekcji tej znalazło się pytanie o planowanie przez muzeum swej działalności
w wybranych obszarach – programowym, zbiorów (powiększanie kolekcji,
konserwacja eksponatów, udostępnianie), promocji, współpracy z innymi podmiotami oraz finansów. Pytania te miały charakter półotwarty - ankietowani
byli proszeni o zaznaczenie jednej lub kilku z podanych odpowiedzi, mieli
także możliwość podania innej niż wskazane odpowiedzi.
W ankiecie wzięło udział 35 muzeów z 12 województw. W grupie tej przeważają muzea założone w ostatnich 10 latach (po roku 2010) – jest ich 22,
a wśród pozostałych trzynastu 8 założono przed rokiem 2000, najstarsze
w roku 1911. 24 z tych muzeów posiada regulamin uzgodniony z Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 11 nie posiada takiego dokumentu. Jeśli
chodzi o typ muzeum, to rozkład jest następujący:

Wykres nr 1 – Muzea biorące udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35
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Wśród muzeów, które odpowiedziały na ankietę, najwięcej było historycznych oraz

21 z 35 ankietowanych muzeów ma jednego właściciela, a wśród nich 12 to

militarnych, w dalszej kolejności techniki oraz etnograficznych. Najmniej licznie

muzea osób prywatnych lub prowadzone w formie działalności gospodarczej.

(po jednym) reprezentowane są muzea biograficzne, specjalistyczne oraz sztuki.

Wśród tych 21 muzeów jedynie 5 zatrudnia pracowników, a ponad połowa

20 muzeów ma status „aktywne”, a 15 „w organizacji”. Podział ten wynika z zapi-

(11) korzysta z pomocy wolontariuszy. Patrząc z innej strony, 24 z 35 muze-

sów ustawy o muzeach, która określa, że muzea w organizacji to takie, które nie

ów w ogóle nie zatrudnia pracowników, a jeszcze więcej muzeów, bo 27, nie

posiadają jeszcze wystawy stałej. Większość, bo 21, jest czynna przez cały rok,

zatrudnia edukatorów; jedynie połowa (18) korzysta z pomocy wolontariuszy.

9 sezonowo, a 5 jest nieczynna, co jest związane ze wskazaniem w poprzednim

Wśród pozostałych 11 zatrudniających pracowników, dominują te mające ich

pytaniu statusu „w organizacji”. Jeśli chodzi o wskazywaną przez ankietowane

nie więcej niż trzech. Podobnie jest w przypadku edukatorów, gdzie 6 z 8

muzeum formę prawną prowadzonej działalności, to rozkład jest następujący:

pozostałych muzeów zatrudnia nie więcej niż dwóch edukatorów, a w pozostałych 17 muzeach korzystających z pomocy wolontariuszy ponad połowa
deklaruje, że jest ich nie więcej niż dwóch. W świetle powyższych danych
muzea prywatne to przeważnie małe instytucje, działające siłami właścicieli
– wspieranych bardziej pracą wolontariuszy niż zatrudnianych w nich wyspecjalizowanych pracowników czy edukatorów.
Liczba
zaangażowanych

0

1

2

3

4

5

>= 5

właściciel

5

21

6

2

0

1

0

pracownik

24

4

2

1

0

0

4

wolontariusz

18

3

6

4

1

1

2

edukator

27

3

3

0

1

0

1

inni

22

3

3

3

1

1

2

Rola w muzeum

Wykres nr 2 – Forma prawna muzeów biorących udział w badaniu – organizator. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35

Blisko połowa ankietowanych muzeów(16) jest prowadzona przez osoby
prywatne, 10 przez organizacje pozarządowe, a 4 w formie spółek. Najmniej
wskazań dotyczyło prowadzenia działalności muzealnej w formie działalności

Tabela nr 1 – Osoby zaangażowane w działalność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opraco-

gospodarczej (3), czy muzeów organizowanych przez uczelnie (2).

wanie własne na podstawie ankiety.
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Natomiast poniższa tabela wskazuje rozkład wykształcenia osób zaangażo-

nie
kilka
planujemy miesięcy pół roku

wanych w działalność muzeów prywatnych:
Wykształcenie

merytoryczne

niemerytoryczne

nie dotyczy

Rola w muzeum
właściciel

16

14

5

pracownik

11

4

20

wolontariusz

5

11

19

edukator

7

26

2

inni

6

20

rok

powyżej od 2 do powyżej
roku
3 lat
3 lat

programowy

2

14

5

8

1

1

4

zbiorów –
powiększanie
kolekcji

6

19

1

2

1

1

5

zbiorów –
konserwacja
i zabezpieczanie

2

17

2

6

1

1

6

zbiorów –
udostępniania

3

14

4

4

0

3

7

promocji

3

18

5

3

1

0

5

współpracy

2

18

2

6

2

0

5

finansów

9

13

1

7

0

0

5

9

Tabela nr 2 – Wykształcenie osób zaangażowanych w działalność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Mniej niż połowa właścicieli (szesnastu) ma wykształcenie zgodnie z profilem
prowadzonego przez siebie muzeum, nieco mniej (czternastu) deklaruje, że
ma wykształcenie niezwiązane z działalnością muzealną. Natomiast wśród

Tabela nr 3 – Planowanie działalności przez muzea prywatne biorące udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne

pracowników zdecydowana większość ma wykształcenie zgodne ze swoją

na podstawie ankiety.

pracą w muzeum. Wśród pozostałych grup osób zaangażowanych w działalność muzeów prywatnych – wolontariusze, edukatorzy i inni, przeważają

Z powyższych odpowiedzi wynika, że najwięcej muzeów planuje swoją dzia-

osoby z wykształceniem innym niż potrzebne do wykonywanych przez nich

łalność z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 19 w zakresie powiększania ko-

zadań w muzeum.

lekcji, a 18 w zakresie promocji i współpracy z otoczeniem. 5 i mniej muzeów
robi to w perspektywie pół roku, a 8 i mniej w perspektywie roku. Pozostałe

Ostatnie pytanie w sekcji pierwszej dotyczyły planowania działalności w wy-

muzea planują swoją działalność w perspektywie dłuższej niż rok, natomiast

branych obszarach. Udzielone odpowiedzi miały następujący rozkład:

9 i mniej muzeów deklaruje, że nie planuje swojej działalności.
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Podczas wywiadów pytałam moich rozmówców o okoliczności powstania

geneza powstania muzeów wpleciona jest w osobiste doświadczenia właści-

muzeum oraz motywację właściciela do jego utworzenia. Ponad połowa roz-

cieli – czy to związane z zainteresowaniami (niekiedy od dzieciństwa), czy

mówców (sześciu) przyznała, że utworzenie muzeum było ściśle związane

pomysłem na działalność zawodową. To często historie kolekcjonowania, które

z posiadaną i powiększaną kolekcją zbiorów. Pomysł utworzenia muzeum po-

z czasem stało się główną aktywnością życiową.

jawiał się po pewnym czasie, niejako dojrzewał w głowach właścicieli, którzy
chcieli udostępnić swoje kolekcje szerszej publiczności. Jeden z rozmówców

Kolejne pytania dotyczyły kwestii formalno–organizacyjnych związanych

mówi o tym tak:

z formą prowadzenia działalności oraz uzgodnieniem regulaminu muzeum
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum prywatne to

[Utworzenie muzeum] to jest taki pomysł, który dojrzewał wiele lat…

jednostka organizacyjna posiadająca zbiory oraz wskazanego właściciela. Na

Pierwsze eksponaty były kupowane z taką może jeszcze nieuświadomio-

potrzeby statystyki publicznej ma nadany numer Regon, natomiast nie posia-

ną myślą, że to będzie kiedyś do użytku dla innych osób…

da numeru NIP. Konsekwencją tego jest m. in. brak możliwości pozyskiwania

[Właściciel M_5]

środków finansowych na działalność muzealną (np. sprzedaż biletów) czy zatrudnianie pracowników. Stąd prowadzenie muzeum prywatnego przeważnie

Inny właściciel mówi tak:

wspiera działalność gospodarcza właściciela. O różnej interpretacji przepisów
przez różne instytucje jeden z rozmówców mówi tak:

Całość tej kolekcji powstawała przez jakieś pół wieku… [więc] najpierw
było gromadzenie przedmiotów, a dopiero później, pod koniec lat dzie-

To jest problem, bo w zależności, do którego urzędu się pójdzie, taką in-

więćdziesiątych pojawiła się możliwość w ustawie [o muzeach], że osoba

terpretację przepisów się otrzyma. Teoretycznie muzeum jest osobnym

prywatna może założyć muzeum także.

bytem. Natomiast urząd skarbowy traktuje [muzeum i działalność gospo-

[Właściciel M_4]

darczą prowadzoną przez właściciela] jako jedno, a ministerstwo [kultury
i dziedzictwa narodowego] traktuje osobno.

Dwóch właścicieli stwierdziło, że muzeum jest związane z ich zainteresowa-

[Właściciel M_5]

niami zawodowymi. W przypadku pozostałych muzeów pomysł utworzenia
pojawiał się na pewnym etapie życia i był związany z ich doświadczeniami

W opinii innego właściciela to rozłączne traktowanie muzeum i działalności

zawodowymi (w branży turystycznej) lub osobistą sytuacją życiową. Stanowił

gospodarczej stanowi utrudnienie dla funkcjonowania muzeum prywatnego

impuls do rozpoczęcia kolekcjonowania zbiorów, których przeznaczenie (pre-

i jego utrzymania. Właściciel muzeum mówi o tym tak:

zentacja w muzeum) było z góry określone. Prezentowane w tych muzeach
wystawy miały narracyjny i interaktywny charakter. Stanowiły połączenie

Na podstawie [regulaminu] nie miałem prawa prowadzić działalności, bo to

zwiedzania z udziałem w warsztatach. Dla właścicieli jednego muzeum moty-

kwestia rozliczeń z urzędem skarbowym, pobierania opłat za uczestnictwo

wacją do utworzenia były względy wizerunkowe, a jego działalność była formą

w warsztatach czy za bilety, W związku z tym trzeba było założyć dzia-

prezentacji lokalnego dziedzictwa. Przeprowadzone rozmowy wskazują, że

łalność gospodarczą. … To utrudnia nam pewne działania – … możliwość
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pozyskiwania środków na działania muzealne, a nie działanie firmy.

zgodnie z przepisami prawa, a więc element prestiżowy czy wyróżniający

[Właściciel M2]

spośród wszystkich podmiotów prowadzących działalność muzealną.

W związku z tym połowa właścicieli, z którymi rozmawiałam, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a czterech rozmówców działalność
w formie spółek (z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilną, komandytową).
W przypadku 2 muzeów w trakcie ich funkcjonowania nastąpiła zmiana formy
prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela. Często ta działalność
wspiera funkcjonowanie muzeum (np. gastronomia, sprzedaż pamiątek czy
publikacji, usługi przewodnickie). Tylko jedno muzeum, z właścicielem którego rozmawiałam, utrzymywało się z dobrowolnych datków odwiedzających,
a nie z działalności gospodarczej właściciela, inne nie udostępniało zbiorów
w sposób stały (na wystawie).
Jeśli chodzi o uzgodnienie regulaminu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, co w świetle ustawy o muzeach jest warunkiem prowadzenia
muzeum prywatnego, a nie instytucji paramuzealnej, to zdecydowana większość (7 na 10) muzeów posiada taki regulamin, a jedno jest w toku jego
uzgadniania. Jedynie 2 muzea nie posiadają regulaminu. W obu przypadkach
jest to świadoma decyzja ich właścicieli. Proces uzgadniania regulaminu przez
właścicieli muzeów prywatnych odbywa się na różnym etapie ich istnienia.
Dla jednych jest elementem tworzenia muzeum i odbywa się na początku jego
działalności, dla innych jest kolejnym etapem aktywności muzealnej, kiedy już
muzeum działa od pewnego czasu. Dla jeszcze innych właścicieli możliwość
utworzenia muzeum, jaką dała ustawa o muzeach z 1996 roku⁴⁵, była impulsem
do podjęcia starań o uzgodnienie regulaminu z Ministerstwem i de facto potwierdzeniem prowadzenia działalności muzealnej zgodnie z przepisami prawa.
Z jednej strony uzgodnienie regulaminu jest traktowane przez właścicieli muzeów prywatnych jako formalność, a z drugiej jako potwierdzenia działalności
45 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24).
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6.
4

Zarządzanie muzeami
prywatnymi – zbiory
W tej części badania pytania dotyczyły profilu zbiorów, liczby muzealiów,

odpowiedzi typu „kilka”, „kilkaset”, „kilkadziesiąt tysięcy” albo „około” czy

sposobu pozyskiwania i ewidencjonowania, a także ich udostępniania (form,

„ponad”. Próbując podsumować te nie zawsze precyzyjne dane rozkład od-

czasu) i sposobów upowszechniania wiedzy o zbiorach. Ponadto sekcja ta za-

powiedzi jest następujący:

wierała pytania o wysokość środków finansowych przeznaczanych na zakupy
nowych eksponatów oraz wysokość kosztów związanych z udostępnianiem
zbiorów. W sekcji tej przeważały pytania półotwarte, zagadnienia związane
z profilem zbiorów oraz finansowanie sformułowane były w postaci pytań
otwartych, gdzie ankietowani wpisywali indywidualne odpowiedzi.
Na pytanie (otwarte) o profil zbiorów ankietowani najczęściej opisywali swoje kolekcje jako militarne (10 wskazań), techniczne – maszyny i urządzenia
(9 wskazań) oraz historyczne (8 wskazań). Niewiele mniej osób charakteryzowało swoje zbiory jako etnograficzne oraz związane z życiem codziennym.
Niektórzy wskazywali tu na czas – zbiory z lat (np. 1830 – 1953), czy z okresu (np. XIX wieku). Większość ankietowanych wskazywała więcej niż jedno
określenie, jedynie w 10 muzeach kolekcje są jednotematyczne (np. militarne,
motoryzacyjne).
Pytanie o wielkość kolekcji również było pytaniem otwartym. 20 z 35 ankietowanych wskazało precyzyjną odpowiedź wskazując dane z inwentarzy w sztukach. Dane te są dość zróżnicowane – od kilkudziesięciu do kilku tysięcy sztuk. Największa kolekcja obejmuje ponad 4 tysiące muzealiów

Wykres nr 3 – Wielkość kolekcji zbiorów muzeów prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie wła-

i ponad 2,5 tysiąca depozytów. Pozostali ankietowani (14 muzeów) udzielali

sne na podstawie ankiety. N=35
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Z powyższych danych wynika, że ankietowane muzea posiadają niewielkie

W kolejnym pytaniu ankietowani byli proszeni o wskazanie kategorii muzealiów,

kolekcje zbiorów – w 21 muzeach nieprzekraczające 1000 muzealiów, jedynie

które znajdują się w zbiorach muzeum. Połowa muzeów posiada w swoich

2 muzea mają kolekcje liczącą ponad 5000 muzealiów. 14 muzeów posiada

zbiorach maszyny i urządzenia techniczne, nieco mniej (15) przedmioty co-

elektroniczną ewidencję zbiorów, tyle samo ewidencjonuje zbiory papierowo,

dziennego użytku, a także broń (13). Co czwarte muzeum ma w zbiorach po-

a 7 odpowiedziało, że nie ewidencjonuje zbiorów.

jazdy oraz dokumenty archiwalne, a nieco mniej stare zdjęcia, książki i prasę.
Wykres nr 5, str. 30 ↓

Dokumentacja zbiorów obejmuje najczęściej informacje o sposobie pozyskania i historii danego obiektu (23 odpowiedzi). 19 właścicieli gromadzi dane
uzyskane od poprzednich właścicieli, a w 17 muzeach dokumentuje się stan
zachowania obiektów. 6 właścicieli deklaruje, że nie prowadzi szczegółowej
dokumentacji kolekcji. Dokładny rozkład odpowiedzi jest następujący:

Wykres nr 4 – Informacje o zbiorach gromadzone przez muzea prywatne biorące udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Wykres nr 5 – Rodzaje muzealiów znajdujące się w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Najwięcej muzeów organizuje wystawy stałe 25 z 35, ponad połowa (18) wy-

Blisko połowa ankietowanych muzeów dysponuje powierzchnią wystawienni-

stawy czasowe, a nieco mniej (16) plenerowe. Dokładny rozkład odpowiedzi

czą do 100 m², dalsze 8 muzeów nie większa niż 200 m², a jedynie 2 muzea

jest następujący:

powyżej 500 m².
10 z 35 ankietowanych muzeów deklaruje, że nie udostępnia wystawy. Są to
muzea w organizacji. Pozostałe muzea robią to zarówno w dni powszednie,
jak i w weekendy. Rozkład odpowiedzi jest następujący:

Wykres nr 6 – Rodzaje wystaw organizowanych przez muzea prywatne biorące udział w badaniu. Źródło: Opracowa-

dostępność
wystawy stałej

liczba
muzeów

dostępność
wystawy czasowej

liczba
muzeów

pon.-pt. <5h

6

pon.-pt. <5h

4

pon.-pt. >5h

3

pon.-pt. >5h

3

sob.-niedz. <5h

1

sob.-niedz. <5h

3

sob.-niedz. >5h

1

sob.-niedz. >5h

4

pon.-pt. <5h
oraz sob.-niedz. <5h

3

pon.-pt. <5h
oraz sob.-niedz. <5h

2

pon.-pt. <5h
oraz sob.-niedz. >5h

1

pon.-pt. <5h
oraz sob.-niedz. >5h

1

pon.-pt. >5h
oraz sob.-niedz. <5h

1

pon.-pt. >5h
oraz sob.-niedz. <5h

1

pon.-pt. >5h
oraz sob.-niedz. >5h

10

pon.-pt. >5h
oraz sob.-niedz. >5h

6

nie udostępniana

10

nie udostępniana

11

nie własne na podstawie ankiety.

Jeśli chodzi o wielkość powierzchni wystawienniczej muzeów to rozkład jest
następujący:

Tabela nr 4 – Godziny otwarcia muzeów prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na
Wykres nr 7 – Powierzchnia wystawiennicza w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowa-

podstawie ankiety. N=35

nie własne na podstawie ankiety. N=35
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Najwięcej muzeów (13) udostępnia wystawy zarówno w dni powszednie, jak

Rozkład odpowiedzi na pytanie o zmiany wprowadzane na wystawie stałej

i weekendy, w tym 10 dłużej niż 5 godzin. W dalszej kolejności 9 muzeów de-

był następujący:

klaruje, że udostępnia wystawy tylko w dni powszednie, w tym 3 dłużej niż
5 godzin.
Do najpopularniejszych form upowszechniania wiedzy o zbiorach należą portale społecznościowe (28 wskazań) oraz wystawy (24). Nieco mniej muzeów wskazało na udział w spotkaniach organizowanych przez inne podmioty
(22), stronę www (21) oraz organizowane w siedzibie muzeum wydarzenia.
Zauważyć można, że dominują niskobudżetowe formy, które raczej angażują
właścicieli czy osoby współpracujące czasowo. Dokładny rozkład odpowiedzi
jest następujący:

Wykres nr 9 – Zmiany wprowadzane na wystawach w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło:
Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35

Z powyższych danych wynika, że blisko połowa muzeów wprowadza zmiany
na wystawie stałej przynajmniej raz w roku, w dalszej kolejności 9 muzeów
deklaruje, że od momentu powstania wystawy nie dokonywało w niej zmian.
5 muzeów zaznaczyło, że nie ma wystawy stałej.
Jeśli chodzi o pozyskiwanie zabytków do zbiorów to jedynie 5 muzeów wskazało na jedno źródło: dary – 3 muzea, zakupy – 2 muzea. Zdecydowana większość muzeów korzysta z więcej niż jednego źródła. Najczęściej są to: dary
– 30 wskazań, zakupy – 27 wskazań, akcje zbierania pamiątek – 6 wskazań.
Wykres nr 8 – Formy upowszechniania wiedzy o zbiorach w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źró-

Nieco mniej, bo 11 muzeów wskazało wymianę, a najmniej, bo jedynie jedno,

dło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

akcje poszukiwawcze prowadzone za zgodą konserwatora.
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13 z 35 muzeów posiada dokumentację fotograficzną swoich zbiorów, 21 an-

Właściciele prawie wszystkich muzeów prywatnych prowadzą prace konser-

kietowanych wskazało, że częściowo. Jedynie 5 muzeów zdigitalizowało swoje

watorskie swoich kolekcji. Jedno muzeum odpowiedziało, że takich prac nie

zbiory, 13 deklaruje, że zrobiło to częściowo. Oznacza to, że blisko połowa

prowadzi wcale. 22 ankietowanych odpowiedziało, że prowadzi je we własnym

(17 muzeów) nie zdigitalizowało swoich zbiorów. Przy czym 24 muzea nie

zakresie, a jedynie 6 muzeów zleca te prace specjalistom. Tyle samo (6) czę-

udostępniają cyfrowych wizerunków swoich zbiorów, a 11 udostępnia, w tym

ściowo zleca prace konserwatorskie, a częściowo wykonuje je we własnym

w zdecydowanej większości (10) częściowo.

zakresie.

Na pytanie o wysokość środków przeznaczanych na powiększenie kolekcji

Na pytanie o środki przeznaczane na udostępnianie zbiorów, a więc te zwią-

zdecydowana większość muzeów wskazała konkretnie przeznaczane kwoty.

zane z wystawą, zwraca uwagę wysoki wskaźnik braku odpowiedzi, zwłasz-

Około połowy muzeów przeznacza rocznie do 10 tysięcy złotych na powięk-

cza jeśli chodzi o starsze dane za rok 2019 i 2018. Wśród tych muzeów, które

szanie kolekcji zbiorów. 5 – 6 muzeów przeznacza większe kwoty.

udzieliły odpowiedzi dominują te, gdzie środki przeznaczane na ten cel nie
przekraczają 10 tysięcy złotych rocznie. Zdecydowanie mniej jest muzeów
przeznaczających wyższe kwoty, są też takie muzea, które deklarują, że nie
wydają środków na ten cel.

Wykres nr 10 – Wysokość środków przeznaczana na zakupy muzealiów w muzeach prywatnych biorących udział

Wykres nr 11 – Wysokość środków przeznaczana na udostępnianie zbiorów w muzeach prywatnych biorących udział

w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35

w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35
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Podczas wywiadu moi rozmówcy przedstawiali profil kolekcji, sposoby pozyskiwania muzealiów, opieki nad nimi oraz udostępniania, co stanowiło uzupełnienie pytań zawartych w ankiecie. To zdecydowanie ulubiony temat moich
rozmówców. O swoich zbiorach potrafią opowiadać długo i szczegółowo.
O większości właścicieli muzeów prywatnych można powiedzieć, że dobrze
znają swoje kolekcje, także w porównaniu z innymi kolekcjami w kraju czy za
granicą. Chętnie opowiadają o zbiorach wszystkim zainteresowanym. Jedynie
w dwóch muzeach są zatrudnione osoby, które zajmują się inwentaryzacją
i dokumentacją zbiorów. W pozostałych muzeach opisywaniem kolekcji zajmują się sami właściciele. Zważywszy, że ich kolekcje często obejmują po kilka
tysięcy muzealiów, jest to praca o charakterze ciągłym. Zbiory są ich własnością, nabywane są głównie drogą kupna, czasem darów, właściciel jednego
muzeum prowadzi akcje poszukiwawcze, a znalezione przedmioty prezentuje
na wystawie w swoim muzeum. W większości muzeów, które odwiedziłam na
wystawie prezentowana jest jedynie część zbiorów, pozostałe są przechowywane w innych lokalizacjach. Powodem jest brak odpowiedniej wielkości
przestrzeni wystawienniczej – w 4 z 10 muzeów to miejsce zamieszkania
właściciela. Zbiory czterech muzeów były użyczane do innych instytucji wystawienniczych, a w jednym muzeum znajdowały się depozyty udostępnianie
przez muzeum publiczne.

Muzea prywatne
zarządzanie i finansowanie

34 / 80

6.
5

Zarządzanie muzeami prywatnymi
– edukacja i promocja
Ta część badania była dedykowana zagadnieniom promocji i edukacji muzeów prywatnych. Pytania dotyczyły frekwencji w danym muzeum (prośba
o dane za trzy ostatnie lata), profilu odwiedzających (zwiedzający z Polski,
innych krajów, indywidualni, grupy, rodziny, etc.), form prowadzonej działalności, sposobów dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Ponadto pytania obejmowały formy promocji i reklamy oraz wysokość środków finansowych przeznaczanych na te cele. Dwa pytania poświęcone były
zagadnieniom szeroko pojętej współpracy – z podmiotami z bliższego i dalszego otoczenia oraz w ramach szlaków turystycznych. W zakresie edukacji
pytania poświęcone były kwestiom grup docelowych działań edukacyjnych
oraz form i sposobów prowadzonej działalności edukacyjnej. Intencją pytań
w tej sekcji było także pozyskanie danych na temat liczby przeprowadzonych
zajęć w ostatnich trzech latach oraz osób je prowadzących. Podobnie jak
w pozostałych sekcjach także tu dominowały pytania półotwarte i otwarte.
Tę sekcję ankiety rozpoczynają pytania o frekwencję w muzeach w latach 2020,
2019 i 2018. Rozkład odpowiedzi w poszczególnych latach był następujący:

Wykres nr 12 – Frekwencja w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35
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Najwięcej muzeów wskazało na frekwencję nie większą niż tysiąc osób rocz-

Wśród odwiedzających muzea prywatne dominują turyści z Polski.

nie, przy czym w roku 2020 nastąpił nieznaczny wzrost liczby muzeów w tym

Najpopularniejszą grupą zwiedzających to osoby szczególnie zainteresowa-

przedziale. Zwraca też uwagę stosunkowo wysoki wskaźnik muzeów, które

ne danym tematem, pasjonaci i hobbyści, a także indywidualni zwiedzający.

nie odpowiedziały na to pytanie – blisko co trzecie w roku 2018, a co czwar-

Mniejszą grupę odbiorców stanowią rodzice z dziećmi, seniorzy oraz zwie-

te muzeum w latach 2019 – 2020 nie pokazało nawet przybliżonych danych

dzający w grupach. Nieco ponad połowa ankietowanych muzeów wskazała

w tym zakresie. Natomiast charakterystyka zwiedzających jest następująca:

jako odbiorców także turystów z innych krajów. Dwa muzea nie dały odpowiedzi uzasadniając to przygotowywaniem wystawy, a dwa wskazały dwie
grupy odbiorców. Większość muzeów w tym pytaniu wskazywała 3 i więcej
odpowiedzi, co wskazuje na zróżnicowanie zwiedzających.
Muzea prywatne mają różne formy aktywności. Najwięcej, bo 24 z 35 prowadzi
zajęcia edukacyjne dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzieży, dorosłych),
nieco mniej, bo 22 muzea prowadzą różnego typu zajęcia popularyzatorskie
(prelekcje, prezentacje). 21 muzeów organizuje zajęcia plenerowe. Natomiast
niewiele muzeów prowadzi inne formy aktywności – o charakterze naukowym
czy artystycznym. Rozkład odpowiedzi jest następujący: Wykres nr 14, str. 30 ↓

Wykres nr 13 – Grupy odbiorców w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne
na podstawie ankiety.
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Jeśli chodzi o kwestię dostępności muzeum dla osób z niepełnosprawnościami
to udzielone odpowiedzi są następujące:

dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami

liczba muzeów
z udogodnieniami

liczba muzeów
z częściowymi
udogodnieniami

brak
udogodnień

wejście do muzeum

9

1

25

wnętrze (poza wystawą)

11

0

24

wnętrze (wystawa)

11

0

24

Tabela nr 5 – Dostępność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu dla osób z niepełnosprawnościami. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35

Mniej niż co trzecie prywatne muzeum deklaruje, że posiada udogodnienia dla
osób z niepełnosprawnościami, z niewielką przewagą udogodnień wewnątrz
niż przy wejściu.
Analizując deklaracje muzeów pod względem różnych typów niepełnosprawności rozkład odpowiedzi wygląda następująco: Tabela nr 6, str. 31 ↓

Wykres nr 14 – Formy działalności w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne
na podstawie ankiety.
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dostępność dla
osób z daną
niepełnosprawnością
wzroku

posiada

planuje
w najbliższym
czasie

brak

2

9

24

słuchu

3

6

26

ruchu

7

5

23

intelektualną

5

5

25

Tabela nr 6 – Dostępność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu pod względem różnych typów niepełnosprawności. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

dostępność dla
osób z daną
niepełnosprawnością

posiada

planuje
w najbliższym
czasie

brak

strona internetowa
muzeum spełnia
standard WCAG

1

7

27

zamieszczane
w internecie
treści promocyjne
i informacyjne

1

6

28

osoby zaangażowane
w działalność muzeum
zostały przeszkolone

10

4

21

11 z 35 muzeów deklaruje, że posiada strony internetowe muzeów, w tym mniej
niż połowa z nich jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Tabela nr 7 – Dostępność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu dla osób z niepełnosprawnościami. Źró-

wzroku. Udogodnienia dla osób niewidzących i niedowidzących posiadają

dło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

2 muzea, a kolejne 9 planuje działania dostosowawcze w najbliższym czasie.
Niewiele więcej, bo 3 muzea są dostosowane do potrzeb osób niesłyszących

Na pytanie o działania planowane w najbliższym czasie w tym zakresie 11 mu-

i niedosłyszących, a 6 planuje działania dostosowawcze w najbliższym czasie.

zeów odpowiedziało, że nie planuje takowych lub nie udzieliło odpowiedzi.

Najwięcej wśród ankietowanych (ale ogólnie niedużo) muzeów – 7 deklaruje do-

Wśród pozostałych 24 10 planuje różnego typu działania dostosowawcze,

stosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, kolejne 5 planuje

a kolejne trzy chcą udostępnienia zbiorów w ogóle.

takie udogodnienia. Natomiast 5 muzeów wskazało na dostosowania do potrzeb
osób z niepełnosprawnością intelektualną, a 5 planuje działania dostosowawcze.

Podkreślić trzeba, że muzea prywatne nie są zobowiązane ustawowo do
wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej jed-

25 na 35 muzeów nie posiada deklaracji dostępności, a pozostałe 10 planuje

nak strony, w sytuacji, kiedy te publiczne mają taki obowiązek, skuteczne

jej opracowanie w najbliższym czasie.

konkurowanie z nimi o odwiedzających wymusza na właścicielach muzeów
prywatnych podejmowanie działań w tym zakresie.

Kolejne pytania dotyczyły działań, jakie podejmują muzea w zakresie dostosowania swojej działalności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Udzielone

Muzea prywatne korzystają z różnych form promocji. Większość (27 z 35)

odpowiedzi były następujące:

posiada swoje strony na Facebooku, nieco mniej muzeów (22) ma własne
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strony internetowe. Popularną formą promocji są także ulotki, plakaty czy

kwoty nie większe niż 10 tysięcy złotych, znikoma liczba muzeów powyżej

foldery – 21 muzeów korzysta z tej formy promocji. Mniej niż połowa muzeów

10 tysięcy złotych rocznie.

prywatnych (13) zamieszcza informacje o swojej działalności na innych stronach internetowych oraz w innych mediach społecznościowych – YouTube,
Instagram, a także korzysta z reklamy w przestrzeni publicznej.

Wykres nr 15 – Formy promocji i reklamy stosowane przez muzea prywatne biorące udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety.

Mniej niż połowa ankietowanych muzeów wykazała, jakie kwoty wydaje na

Wykres nr 16 – Wysokość środków finansowych przeznaczanych na promocję i reklamę w latach 2018 – 2020 w mu-

promocję w ostatnich trzech latach (2018 – 2020). Z pozostałej grupy muzea

zeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35

albo nie podały danych, albo nie przeznaczają środków na ten cel. Zwraca
uwagę wzrost liczby muzeów, które w roku 2020 nie przeznaczyły środków na

Na pytanie o prowadzenie działalności edukacyjnej 21 muzeów wskazało

promocję swoje działalności, z 10 do 15. 6 (7 w roku 2020) muzeów przeznacza

więcej niż jedną formę, a 6 muzeów stwierdziło, że takowej nie prowadzi.
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Najpopularniejszą formą edukacyjną jest oprowadzanie po wystawie, taką

swoją ofertę do dzieci i młodzieży (łącznie 26 muzeów), w tym 17 do rodziców

odpowiedź wskazało 25 z 35 muzeów, nieco mniej muzeów (20) organizuje

z dziećmi, 14 do małych dzieci, a 26 do dzieci w wieku szkolnym. 23 muzea

warsztaty, a jedynie 6 zajęcia wirtualne. Rozkład odpowiedzi jest następujący:

wskazały społeczność lokalną jako odbiorców, a 22 osoby zainteresowane
tematyką danego muzeum. 23 muzea wskazały na turystów jako grupy, do
których kierują swoją ofertę, w tym 14 muzeów wskazało turystów z Polski,
a 8 z zagranicy. Dokładny rozkład odpowiedzi jest następujący:

Wykres nr 17 – Zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opraco-

Wykres nr 18 – Publiczność odwiedzająca muzea prywatne biorące udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne

wanie własne na podstawie ankiety.

na podstawie ankiety.

Na pytanie o grupy docelowe prowadzonej działalności 29 z 35 muzeów wska-

W blisko połowie muzeów (16) oprowadzaniem zwiedzających zajmują się

zało więcej niż jedną z podanych w treści pytania. Najwięcej muzeów kieruje

sami właściciele, czasem także z pomocą wolontariuszy czy pracowników
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(w 4 muzeach). W 11 muzeach zajmują się tym osoby zatrudnione (wskazy-

Jeśli chodzi o liczbę prowadzonych zajęć edukacyjnych, to mniej niż poło-

wani jako edukatorzy, animatorzy, przewodnicy, czy po prostu pracownicy).

wa muzeów (19 w roku 2019) deklaruje, że je prowadziła. Dane wskazują, że

W muzeach znajdujących się w strukturach organizacji (np. uczelnie) wskazy-

w dość ograniczonym zakresie – większość z tych muzeów wskazała, że w licz-

wano także na osobą zarządzającą – dyrektora (4 muzea). Jedynie 3 muzea

bie nie przekraczającej 100 zajęć rocznie. Zauważyć również można, że z roku

korzystają w tym zakresie z pomocy wolontariuszy, a w 4 nie wskazano od-

na rok wzrosła liczba muzeów deklarujących prowadzenie nie więcej niż 100

powiedzi, uzasadniając to procesem organizacji wystawy (2 muzea). Rozkład

zajęć, natomiast spadła liczba tych, które robiły to w większej skali (powyżej

odpowiedzi jest następujący:

500 rocznie). Spadek ten związany jest z pandemią COVID-19 i okresowym
zamykaniem muzeów w roku 2020. Rozkład odpowiedzi w poszczególnych
latach jest następujący:

Wykres nr 19 – Prowadzący zajęcia edukacyjne w muzeach biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 20 – Liczba zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu

na podstawie ankiety.

w latach 2018 – 2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35
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Jeśli chodzi o współpracę muzeów, to jedynie 5 muzeów wskazało jedną odpo-

18 muzeów nie jest włączonych w lokalne, regionalne czy tematyczne szlaki

wiedź, a pozostałe 30 więcej niż jedną. Najwięcej ankietowanych wskazało na

turystyczne. Z pozostałych siedemnastu 9 muzeów wskazało na jedną odpo-

współpracę z innymi muzeami prywatnymi (24 z 35), a także z lokalnymi orga-

wiedź, natomiast 8 muzeów jest na więcej niż jednym szlaku turystycznym.

nizacjami non profit (23) oraz szkołami (21). Z władzami lokalnymi, z podobnymi

Oznacza to, że muzea prywatne w niewielkim stopniu są traktowane jako lo-

organizacjami (o podobnym profilu działalności) oraz muzeami publicznymi

kalne atrakcje turystyczne.

współpracuje 17 muzeów. Najmniej ankietowanych wskazało na współpracę
z podmiotami z branży turystycznej (13). Oznacza to, że muzea prywatne pro-

Na pytanie o zainteresowania publiczności rozmówcy zwracali uwagę na in-

wadzą bardziej działalność w skali lokalnej niż ogólnopolskiej, współpracując

teraktywność i dostępność wystaw i prezentowanych na nich eksponatów.

z lokalnymi interesariuszami. Rozkład odpowiedzi jest następujący:

Jak określił to jeden z właścicieli,
zwiedzający są skupieni na tym, żeby działać aktywnie
[właściciel M_3]

inny natomiast porównał swoje muzeum do muzeum publicznego tymi słowami:
jest dostępność zgromadzonych muzealiów, są inaczej pokazywane niż
w muzeach państwowych, gdzie są szyby, panie, które pilnują…
[właściciel M_4].

Bowiem to, co odróżnia muzea prywatne od publicznych, to większa swoboda, jeśli chodzi o kontakt z eksponatami. Sprawność funkcjonowania (fakt, że
działają) wynika z atrakcyjności wystaw i przedmiotów prezentacji podczas
zwiedzania. W trzech muzeach moi rozmówcy zwracali uwagę na możliwość
prezentacji działających, zabytkowych maszyn i urządzeń, które stanowią
atrakcję ich muzeów. Dwóch innych rozmówców podkreślało, że wartością
zajęć warsztatowych są własnoręcznie wykonane przedmioty, które stanowią
pamiątkę z wizyty w muzeum.
Zwiedzanie prawie wszystkich muzeów prywatnych odbywało się z przeWykres nr 21 – Współpraca z otoczeniem muzeów prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie

wodnikiem lub samym właścicielem. Ponadto w 4 muzeach była możliwość

własne na podstawie ankiety.

samodzielnego zwiedzania wystawy przez publiczność, natomiast w trzech

Muzea prywatne
zarządzanie i finansowanie

42 / 80

– uczestnictwa w interaktywnych zajęciach edukacyjnych (warsztatach).
Połowa z muzeów, w których prowadziłam wywiady, ukierunkowuje swoją
działalność w sposób szczególny na współpracę ze szkołami i przyjmowanie
grup młodzieży⁴⁶. Ma to również wymiar finansowy – ich właściciele przyznają,
że wpływy z biletów i oprowadzania grup stanowią sporą część przychodów
ich muzeów.

46 Potwierdza to w swoich badaniach muzeów prywatnych w województwie Podkarpackim Wojciech Kołder pisząc,
że głównym odbiorcą oferty edukacyjnej tamtejszych muzeów jest młodzież szkolna. W. Kołder „Oferta edukacyjna
muzeów prywatnych w powiecie krośnieńskim, s. 28-29, [w:] „Prywatne muzea na Podkarpaciu i ich oferta edukacji
muzealnej w interdyscyplinarnej interpretacji Koła Naukowego Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego”
pod red. Grażyny Stojak, Rzeszów 2020 r.
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6.
6

Zarządzanie muzeami prywatnymi
– finansowanie
Ostatnia część badania poświęcona była finansowaniu działalności muzeów
prywatnych. Pytania dotoczyły zarówno ogólnych danych finansowanych za
ostatnie trzy lata, wskazania źródeł finansowania prowadzonej działalności
muzealnej, kategorii ponoszonych wydatków, a także ewentualnego korzystania ze środków publicznych (np. forma tarcz czy dotacji). Pytania w tej sekcji
również miały charakter otwarty oraz półzamknięty.
Na pytanie o wysokość budżetu połowa muzeów udzieliła odpowiedzi wskazując konkretne kwoty. W tej grupie najwięcej właścicieli muzeów dysponuje
kwotą do 10 tysięcy złotych rocznie. Niektóre muzea odpowiadały, że nie wyodrębniają budżetów na swoją działalność, a wszystkie koszty są pokrywane
przez właścicieli. Brak wyodrębnionych budżetów ma też miejsce tam, gdzie
znajdują się one w strukturach innych instytucji, np. uczelni. Prawie co szóste
muzeum nie dysponuje żadnym budżetem na swoją działalność.
Na pytanie o wysokość rocznego budżetu muzeum rozkład odpowiedzi był
następujący:

Wykres nr 22 – Wysokość środków finansowych, jakimi dysponują muzea prywatne biorące udział w badaniu w latach 2018 – 2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety. N=35
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Jeśli chodzi o źródła finansowania to 17 z 35 muzeów wskazało, że jest finan-

Najwięcej muzeów ponosi wydatki na zakupy do zbiorów – 25 z 35, w dal-

sowane z jednego źródła, w tym 15 wskazało na środki własne. Z tego źródła

szej kolejności koszty związane z siedzibą muzeum – media (22) oraz pre-

finansowania korzysta ogółem 29 muzeów, przy czym 14 z nich łączy je z in-

zentowaną wystawą (21). Połowa muzeów wydaje środki na zakup sprzętu

nymi. 14 muzeów wskazało na środki z biletów wstępu, a 12 na sprzedaż dóbr

i oprogramowania (17). Mniej niż co trzecie muzeum ponosi koszty związane

i usług. Zwraca uwagę bardzo niski wskaźnik dotacji jako źródła finansowania,

z zatrudnianiem pracowników (10) czy inne koszty osobowe (9). 9 muzeów

a także niewielki usług przewodnickich i zajęć edukacyjnych jako źródeł pozy-

zaznaczyło jedynie kategorie kosztów związanych z wystawą i zakupem do

skiwania finansowania działalności – odpowiednio 7 i 8 wskazań. Zwłaszcza

zbiorów, a 23 muzea koszty związane z utrzymaniem budynku (media, sprzą-

jeśli porównać te dane z liczbą muzeów, które prowadzą tego typu zajęcia.

tanie i pozostałe). Dokładny rozkład odpowiedzi jest następujący:

Wykres nr 23 – Źródła finansowania muzeów prywatnych biorących udział w badaniu. Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 24 – Rodzaje wydatków ponoszonych przez muzea prywatne biorące udział w badaniu. Źródło: Opraco-

na podstawie ankiety.

wanie własne na podstawie ankiety.
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Na pytanie o źródła finansowania, z jakich dane muzeum korzystało w ostat-

uzyskać jako firma prowadząca działalność muzealną, natomiast jako

nich trzech latach, najwięcej muzeów (13) wskazało środki prywatne, 6 mu-

fundacja tak… więc to tak na siłę szuka się różnych możliwości wspar-

zeów wskazało, że korzystało z dotacji ze środków publicznych, a 5 z tarcz

cia [finansowego].

przyznawanych w związku z pandemią COVID-19. Oznacza to, że mniej niż

[Właściciel M_2]

co trzecie muzeum w ogóle korzystało ze środków publicznych w tym czasie.
Jednocześnie 6 muzeów deklaruje, że nie korzystało z zewnętrznych źródeł

Właściciel muzeum w innym mieście tak opisuje mechanizm pozyskiwania

finansowania. Dokładny rozkład odpowiedzi jest następujący:

środków na działalność muzeum:

W wywiadach rozmówcy wskazywali, że głównym źródłem finansowania

Dzięki fundacji możemy pozyskiwać środki od miasta na przykład, udało

muzeów prywatnych są środki ze sprzedaży biletów wstępu. Jedynie dwa

nam się dwa razy uzyskać dotację od miasta, i gdyby nie to, że fundacja

muzea, w których rozmawiałam z właścicielami, nie pobierały opłat. W 6

w naszym imieniu składa ten wniosek (de facto ja ten wniosek piszę),

dodatkowymi źródłami finansowania są środki ze sprzedaży pamiątek oraz

a fundacja go składa w naszym imieniu, to nie mielibyśmy szans na środki

usług przewodnickich. 4 muzea organizują spotkania okolicznościowe, np.

z zewnątrz. Muzea prywatne są traktowane jako jakiś niebyt, jeśli chodzi

urodziny dla dzieci, co nie pokrywa w całości kosztów prowadzonej działal-

o pozyskiwanie środków albo jako prywatna działalność gospodarcza,

ności muzealnej. Stąd większość właścicieli (7 z 10) prowadzi dodatkową

czyli też nie wpisujemy się w jakiekolwiek dotacje,

(komplementarną) działalność, z której środki przeznacza na utrzymanie

[Właściciel M_5]

muzeum. W przypadku połowy muzeów (5) wsparcie ich działalności odbywa
się poprzez pomoc organizacji pozarządowej. Dla 3 muzeów są to fundacje,

Niewiele muzeów (3 z 10) wykorzystywało też finansowanie społecznościowe.

a dla 2 stowarzyszenia, za pośrednictwem których właściciele muzeów pozy-

Ich właściciele zorganizowali po jednej akcji zbierania funduszy na działalność

skują granty na realizację wspólnych z ich muzeum projektów. Jedynie dwa

swojego muzeum. Wskazywali przy tym na problemy związane z tego typu

muzea angażowały się bezpośrednio w dotowane projekty, pozostałe robiły

sposobem pozyskiwania środków, jeden z właścicieli tak o tym mówi:

to we współpracy z organizacją pozarządową. Zaznaczyć trzeba, że o granty
ze środków publicznych mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność

[obecność muzeum na Patronite] … nie wygląda to najlepiej i nad tym

gospodarczą i podmioty z osobowością prawną (spółki), jednak wykorzy-

muszę popracować. Nie jestem marketingowcem i osobą, która jest do-

stanie tych możliwości przez moich rozmówców było znikome. Bardziej roz-

bra w pozyskiwaniu środków i reklamowaniu się, więc muszę przemyśleć

powszechnionym sposobem pozyskiwania grantów dla muzeów prywatnych

obecność na Patronite.

jest wspólna realizacja projektów z organizacjami pozarządowymi. Jeden

[właściciel M_5]

z właścicieli mówi o tym tak:
Pytałam też moich rozmówców jak zarządzają środkami finansowymi, na
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Teraz w ramach takiego projektu wymieniliśmy kocioł grzewczy, doko-

co je przeznaczają, a na co brakuje im funduszy. W swoich odpowiedziach

naliśmy termomodernizacji części [siedziby]. Nie mieliśmy szansy tego

wskazywali, że przy odpowiednim poziomie frekwencji są w stanie zapewnić
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bieżące funkcjonowanie muzeum, pokryć koszty utrzymania oraz te związane

osobiście, bez pomocy doświadczonych w tym zakresie osób. W związku

z zatrudnianiem pracowników. Jednak czas pandemii COVID-19 i okresowo

z tym mają problemy z wykorzystywaniem tych sposobów finansowania, gdzie

wprowadzane zamknięcia muzeów, a także związany z pandemią odpływ

potrzebna jest znajomość zasad czy procedur.

zwiedzających, spowodowały trudności finansowe i zmusiły właścicieli do
zadłużania. Jedynie 3 z 10 właścicieli otrzymało wsparcie w ramach tarczy.
Niektórzy rozważali zamknięcie muzeum. Jeden z właścicieli zasięgał rady
prawnika, w którym momencie powinien zgłosić upadłość (prowadzi działalność muzealną w formie spółki), natomiast inny mówi o tym tak:
… rozpatrując to w kategoriach firmy powinienem zamknąć działalność
muzealną, bo z punktu widzenia urzędu skarbowego, to ja w tej chwili
działam na szkodę firmy (gdybym był spółką działałbym na szkodę spółki) … Natomiast tak do końca to się nie spina i szczerze powiedziawszy
powinienem to zamknąć, gdyby to nie była pasja.
[Właściciel M_2]

Pomijając trudny czas pandemii i związany z tym spadek przychodów rozmówcy wskazywali, że środków finansowych brakuje im na inwestycje i rozwój
– powiększanie przestrzeni wystawienniczej, unowocześnienie wystaw, zakupy do zbiorów. Sytuację finansową i podejście do prowadzenia prywatnego
muzeum jeden właściciel opisał tak:
No to na styk wszystko, jakby nie nasza charyzma i nasz upór to nic by
z tego nie było. … to trzeba jeszcze kochać. … to musi się kochać, inaczej
mowy nie ma, żeby się mogło udać. Tu nie może przyjść jakiś obcy człowiek, bo nic z tego nie wyjdzie. … Trzeba mieć charyzmę.
[Właściciel M_4]

Podsumowując można stwierdzić, że właściciele muzeów prywatnych korzystają z wielu dostępnych dla nich źródeł finansowania, przeważnie więcej
niż jednego, głównego, jakim jest sprzedaż biletów. Często zajmują się tym
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Kim są właściciele muzeów
prywatnych i jak zarządzają
swoimi muzeami?
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Kim są właściciele muzeów prywatnych
i jak zarządzają swoimi muzeami?
W projekcie muzeów prywatnych fascynujące są nie tylko same muzea i ich

A co łączy powyższe typy właścicieli?

zbiory, zwykle imponujące swą liczbą i jakością. Fascynujący są ludzie, którzy
je założyli i prowadzą. A raczej stworzyli od zera w wyniku swej pasji i we-

Po pierwsze to, że wszyscy oni stworzyli od podstaw swoje muzea, które są

wnętrznej potrzeby. Każdy przypadek jest inny, ale są też wspólne cechy.

dostępne dla każdego zainteresowanego. Bez nich, ich determinacji i zaangażowania tego by nie było. Dopiero gdy oglądamy prezentowane w tych mu-

Z przeprowadzonych rozmów i własnych obserwacji można wskazać kilka

zeach zbiory, rozumiemy, co ta nieobecność by oznaczała. Zbiory te prawie

typów właścicieli:

zawsze są własnością twórcy muzeum.

1.

Właściciele przedsiębiorcy – muzeum jest dla nich sposobem na zawodowy rozwój. Łączą przy tym osobiste pasje i zainteresowania z do-

Po drugie, stworzyli coś, co jest trwałym przedsięwzięciem, wymagającym

świadczeniem biznesowym tworząc muzea ukierunkowane na dzia-

ich stałego zaangażowania i zapewnienia finansowania. I mają nadzieję, że

łalność turystyczną. Intencją tworzenia muzeów jest dla nich bardziej

prowadzone muzeum w jakiś sposób utrzyma ich, czyli też będzie sposobem

atrakcyjny sposób prezentacji tematu niż sama kolekcja; ta tworzy się

na życie.

w toku powstawania i działania muzeum.
2.

7

Właściciele specjaliści – kolekcjonerzy zabytków, często w bardzo wą-

Właściciele, z którymi rozmawiałam, prezentowali różne podejścia do stwo-

skiej, specjalistycznej dziedzinie. Muzeum jest dla nich sposobem pre-

rzonych przez siebie muzeów, ale każdy z nich jest godzien podziwu za to,

zentacji wybranych artefaktów z kolekcji. Dbają bardziej o wysoki poziom

co zrobił i co osiągnął.

zbiorów niż wielkość kolekcji.
3.

Właściciele pasjonaci – zwykle od wielu lat zbieracze zabytkowych

I nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Trzeba bowiem pamiętać, że żadne mu-

przedmiotów, znawcy swojej powiększającej się kolekcji, o której lubią

zeum nie jest przedsięwzięciem jednoosobowym.

opowiadać. Z czasem rodzi się w nich potrzeba pokazania zbiorów
światu i wtedy decydują o założeniu muzeum. Prowadzą je z pomocą

Różne jest podejście do stworzonego dzieła, jakim jest muzeum prywatne.

bliskich – rodziny czy znajomych.

Dwoje właścicieli, z którymi rozmawiałam, to biznesmeni, którzy stworzyli
swoje muzea od zera, jako projekt, który ma w założeniu stanowić źródło
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utrzymania ich właścicieli. Są to udane przedsięwzięcia, jednak, co trzeba

Odpowiedzi połowy rozmówców dotyczyły relacji z odbiorcami. To kontakt z od-

zaznaczyć, nie samofinansujące się. W obu przypadkach model biznesowy

wiedzającymi muzeum daje ich właścicielom największą satysfakcję. Powoduje,

zakładał prowadzenie dodatkowej, wspierającej działalności.

że to czym się zajmują staje się rozpoznawalne, budzi zainteresowanie ludzi,
a oni dzięki temu mogą zrobić coś dobrego. Jeden z rozmówców zwrócił uwagę

Inne podejście prezentowane jest przez właścicieli specjalistów w swoich

na możliwość pomocy szkołom (w jego swoim muzeum okresowo organizuje

dziedzinach. Ich aktywność zawodowa na innych, choć pokrewnych polach,

akcje dla szkół zwiedzania za 1 zł). Inny natomiast podkreślał, że cieszy go, że

w założeniu miała stanowić źródło finansowania muzeum. Unikalności i wyjąt-

ludzie odwiedzają jego muzeum więcej niż raz. Mówił o tym tak:

kowość zgromadzonych przez nich zbiorów wymaga wysiłku organizacyjnego
i finansowego, jednak muzea te trudno zaliczyć do wysoko frekwentowanych

[Cieszy mnie] że ludzie do nas wracają. Bo jest takie poczucie, że miej-

atrakcji turystycznych. Stanowią raczej przykłady ogromnej pasji ich właści-

scowi są obok, natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski mówią, że

cieli, połączonej z profesjonalnym podejściem do ich prowadzenia.

naprawdę jest fajnie i wracają [tu] ze swoimi znajomymi, czasem jakieś
znajomości z tego powstają. Wydaje się, że to wartość dodana, że nie

Trzeci typ podejścia do swoich muzeów prezentują właściciele pasjonaci. To

jesteśmy miejscem jednej wizyty. Bo tak naprawdę jesteśmy bardzo ka-

wieloletni kolekcjonerzy, których muzea imponują przede wszystkim liczbą

meralni i bardzo skromni i te nasze pomieszczenie jest takie niewielkie,

i rodzajem eksponatów. W sposobie prezentacji zbiorów widoczna jest pasja

a mimo to stworzyliśmy coś do czego się wraca.

kolekcjonowania (zbieractwa?), zdobywania zabytków – często drogą oso-

[Właściciel M_7]

bistych kontaktów skutkujących pozyskaniem zbiorów poprzez darowizny,
rzadziej zakup. Muzea te wydają się być przeciwieństwem przemyślanego

Ponadto właściciel innego muzeum zwrócił uwagę na ratowanie starych

podejścia do działalności muzeów, o których była mowa wcześniej, a ich wła-

przedmiotów od zniszczenia mówiąc tak: Cieszy mnie to, że uratowałem

ściciele mają ogromny kłopot ze skatalogowaniem swych zbiorów, których są

od zniszczenia, od wywiezienia za granicę pracę ludzkich rąk.

tysiące.

[Właściciel M_6]

Powyższe spostrzeżenia skłaniają do stwierdzenia, że działalność wielu mu-

Wypowiedzi dwóch rozmówców dotyczyły bardziej działalności ich muzeów

zeów prywatnych często w niczym nie ustępuje tym publicznym. Niewątpliwie

niż osobistej perspektywy. Jeden mierzył sukces frekwencją (która w jednym

są wartością, a zgromadzone w nich zabytki stanowią część wspólnego dzie-

roku wyniosła ponad 100 tysięcy zwiedzających) oraz nagrodami. Opowiedział

dzictwa, które jest dostępne wszystkim zainteresowanym.

o wszystkich nagrodach, jakie otrzymało muzeum od momentu powstania.
Drugi natomiast za sukces uznaje powiększanie kolekcji, zwłaszcza wobec

Pytałam moich rozmówców o to, co sprawia im satysfakcję w prowadzeniu

trudności finansowych jego muzeum. Mówi o tym tak:

muzeum, a co stanowi największe wyzwanie. Ze względu na aktualną sytuację
związaną z pandemią COVID-19 trudno nie było też zapytać o funkcjonowanie

[Sukces] to, że jeszcze istniejemy. Przy tak dużych kosztach utrzyma-

muzeum w ostatnim czasie, chociaż nie był to główny wątek badań.

nia jesteśmy przodująca placówką branżową i ciągle pozyskujemy nowe
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obiekty. I są to w wielu wypadkach jedyne obiekty w Polsce… całościo-

Był taki czas, kiedy musieliśmy przestrzegać lockdawnu to przestrzegali-

wo wszystko jest tutaj sukcesem, że udało się mimo problemów zebrać

śmy, natomiast w memencie, kiedy muzea mogły być otwarte to też gości

[obiekty] i jeszcze większym będzie, jak jeszcze kiedyś będziemy mieli

nie było wcale dużo, to były pojedyncze osoby, dlatego że ludzie bali się

szansę więcej rzeczy zaprezentować.

przychodzić do takich placówek, nie było turystów. Szkoły były zamknięte

[Właściciel M_3]

albo działały w systemie hybrydowym, więc wycieczek szkolnych nie było,
spadek [frekwencji] był prawie o sto procent.

Jeśli chodzi o problemy i wyzwania muzeów prywatnych, to dotyczą one

[Właściciel M_3]

przede wszystkim kwestii wewnętrznych – najczęściej obszaru zbiorów oraz finansów. Rozmówcy zwracali uwagę, ż wobec licznych obowiązków związanych

Ze względu na złą sytuację finansową dwóch właścicieli rozważało zamknię-

z bieżącym zarządzaniem muzeum brak im systematyczności w opracowaniu

cie muzeum. Jednak ostatecznie tego nie zrobiło (muzea dalej funkcjonują).

zbiorów, a także zasobów do jej prowadzenia (osobowych czy lokalowych).

Rozmówcy uzasadniają swoje decyzje odpowiedzialnością za pracowników.

Niekiedy rozwiązaniem jest doraźna pomoc studentów czy wolontariuszy

Jeden mówi o tym tak:

w tym zakresie. Dwóch właścicieli zwracało uwagę na małą przestrzeń na
prezentację zbiorów, tyle samo na problemy finansowe, które stanowią barierę

Przyjaźnimy się z naszymi pracownikami, więc uznaliśmy, że przetrwamy

dla rozwoju ich muzeów. Dla właściciela muzeum zatrudniającego kilkadziesiąt

to razem…

osób wyzwaniem jest ciągłość pracy pracowników. Zwracał uwagę, że spe-

[Właściciel M_1]

cyfika pracy w muzeum czynnym 7 dni w tygodniu wymaga od pracowników
dużej dyspozycyjności (gotowość do pracy w weekendy oraz wzajemnego

A drugi tak:

zastępowania się w pracy), co w dłuższej perspektywie czasowej skutkowało
rotacją pracowników. Inni natomiast mówił o problemach z komunikacją – we-

Skoro dobrałem zespół [pracowników], który działa, pracuje, to też chcę

wnętrzną (pomiędzy pracownikami) i zewnętrzną (z urzędami, opiekunami grup

utrzymać te osoby, nie zawieść ich w tym wszystkim.

zwiedzających). Jeśli chodzi o inne kwestie relacji z otoczeniem, to rozmówcy

[Właściciel M_2]

wskazywali na trudności we współpracy ze środowiskiem lokalnym – lokalnymi
władzami, które nie wspierały ich działalności, a jeden z właścicieli narzekał

Zwracali też uwagę na konieczność dofinansowania działalności muzealnej

na sezonowość działania jego muzeum (krótki sezon turystyczny).

ze środków pozyskanych z innych źródeł oraz brak jakichkolwiek przychodów
osobistych z tej działalności.

Rozmówcy pytani o wpływ pandemii COVID-19 na działalność ich muzeów
(poza wspomnianą wcześniej kwestią wsparcia finansowego ze strony państwa
w postaci tarcz) zwracali uwagę na czasowy zanik ruchu turystycznego. I nie
chodzi tu o czasowe zamknięcie muzeów w związku z pandemią, ale ogólnie
o czas pandemii. Jeden z właścicieli mówi o tym tak:
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Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Spośród muzeów objętych badaniem ponad połowa (22) powstała po roku

przyznała, że utworzenie muzeum było ściśle związane z posiadaną i powięk-

2010. Zważywszy na ponad dwustuletnią tradycję polskiego muzealnictwa

szaną kolekcją zbiorów. Pomysł utworzenia muzeum pojawiał się po pewnym

są to stosunkowo młode placówki. Najwięcej było tych o profilu historycz-

czasie, niejako dojrzewał w głowach właścicieli, którzy chcieli udostępnić

nym oraz militarnym, w dalszej kolejności techniki oraz etnograficznych.

swoje kolekcje publiczności.

20 muzeów ma status „aktywne”, a 15 „w organizacji”. 21 jest czynna przez
cały rok, a 9 sezonowo. Blisko połowa ankietowanych muzeów (16) jest

Większość badanych muzeów działa zgodnie z ustawą o muzeach, jednak

prowadzona przez osoby prywatne, 10 przez organizacje pozarządowe,

uzgadnianie regulaminu przez ich właścicieli odbywa się na różnym etapie ich

a 4 w formie spółek. W świetle przeprowadzonego badania muzea prywatne

istnienia. Dla jednych jest elementem towarzyszącym procesowi tworzenia

to przeważnie małe instytucje, działające siłami właścicieli – wspieranych

muzeum, dla innych dalszym etapem aktywności muzealnej, kiedy muzeum już

bardziej pracą wolontariuszy niż zatrudnianych w nich wyspecjalizowanych

działa od pewnego czasu. Dla jeszcze innych właścicieli możliwość utworzenia

pracowników czy edukatorów.

muzeum, jaką dała ustawa o muzeach z 1996 roku była impulsem do podjęcia
starań o uzgodnienie regulaminu z Ministerstwem i de facto potwierdzeniem

8

Jeśli chodzi o planowanie jako element zarządzania, to najwięcej muzeów

prowadzenia działalności muzealnej zgodnie z przepisami prawa. Z jednej

planuje swoją działalność z niewielkim, bo kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

strony uzgodnienie regulaminu jest traktowane przez właścicieli muzeów pry-

Kilkumiesięczna perspektywa planowania dotyczy obszaru powiększania

watnych jako formalność, a z drugiej jako potwierdzenie działalności zgodnie

kolekcji – taką odpowiedź deklaruje 19 muzeów oraz promocji i współpra-

z przepisami prawa, element prestiżowy czy wyróżniający spośród wszystkich

cy z otoczeniem (18 wskazań). Pozostałe muzea planują swoją działalność

podmiotów prowadzących działalność muzealną.

w perspektywie dłuższej niż rok, natomiast 9 i mniej muzeów deklaruje, że nie
planuje swojej działalności.
Przeprowadzone rozmowy wskazują, że tworzenie muzeów wplecione jest
w osobiste doświadczenia właścicieli – związane z zainteresowaniami lub
pomysłem na działalność zawodową. Ponad połowa rozmówców (6 z 10)
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Zbiory muzeów prywatnych

Charakteryzując muzea prywatne pod względem kolekcji zbiorów można po-

200 m². Jedynie 2 muzea wśród ankietowanych dysponuje powierzchnią więk-

wiedzieć, że są to niewielkie jednostki. W 21 z nich kolekcja nie przekracza

szą niż 500 m². Najwięcej muzeów (13) udostępnia wystawy zarówno w dni

1000 muzealiów, a jedynie w dwóch liczy więcej niż 5000 muzealiów. Ich profil

powszednie jak i weekendy, w tym 10 z ankietowanych dłużej niż 5 godzin.

jest najczęściej militarny (10 wskazań), techniczny (maszyny i urządzenia)

9 muzeów deklaruje, że udostępnia wystawy tylko w dni powszednie, w tym

(9 wskazań) oraz historyczny (8 wskazań). Niewiele mniej osób charakte-

3 z nich dłużej niż 5 godzin. Upowszechnianie wiedzy o zbiorach odbywa się

ryzowało swoje zbiory jako etnograficzne oraz związane z życiem codzien-

najczęściej poprzez zamieszczanie informacji na portalach społecznościo-

nym. Upowszechnianie wiedzy o zbiorach odbywa się poprzez organizacja

wych (28 odpowiedzi) oraz organizację wystawy (24 odpowiedzi). Nieco mniej

wystaw – stałych (25 muzeów wskazało na taką odpowiedź oraz czasowych

muzeów (22) wskazało na udział w spotkaniach organizowanych przez inne

(18 wskazań) oraz plenerowych (16 wskazań). Jeśli chodzi o pozyskiwanie

podmioty, stronę www oraz organizowane w siedzibie muzeum wydarzenia

zabytków do zbiorów, to zdecydowana większość muzeów korzysta z więcej

(po 21 odpowiedzi).

niż jednego sposobu – najczęściej są to: dary, zakupy oraz akcje zbierania
pamiątek. Właściciele muzeów prywatnych przeznaczają niewielkie kwoty na
powiększanie swoich kolekcji zbiorów. Blisko połowa z nich deklaruje, że jest
to kwota nie większa niż 10 tysięcy złotych rocznie. Analizując dane ankiety
można zauważyć, że w ostatnich 3 latach wzrosła liczba muzeów, których
właściciele deklarują, że przeznaczają na pokrycie kosztów związanych z udostępnianiem zbiorów kwoty do 10 tysięcy złotych (odpowiednio 12 muzeów
w 2018 roku, 16 w 2019 i 19 w 2020).
Wystawy w muzeach prywatnych mają niedużą powierzchnię, skłania to właścicieli tych muzeów do wprowadzania na nich zmian. Blisko połowa muzeów (17) deklaruje, że dokonuje tego raz w roku lub częściej. Powierzchnie
wystawiennicze w 15 muzeach są nie większe niż 100 m², a w 8 nie większe
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Edukacja i promocja
w muzeach prywatnych
Muzea prywatne biorące udział w badaniu charakteryzuje stosunkowo niska roczna

Muzea prywatne korzystają z różnych form promocji, jednak przeznaczają

frekwencja, w większości nie przekraczająca 1000 osób rocznie. Przy czym w roku

niewielkie kwoty na ten cel lub nie przeznaczają żadnych środków. 6 (7 w roku

2020 nastąpił nieznaczny wzrost liczby muzeów w tym przedziale, w związku

2019) muzeów przeznacza kwoty nie większe niż 10 tysięcy złotych, a znikoma

z sytuacją pandemii i okresowym zamykaniem muzeów, co miało wpływ na spa-

liczba muzeów (nie więcej niż 3) powyżej 10 tysięcy złotych rocznie. Analizując

dek liczby odwiedzających. Muzea te odwiedzają zróżnicowane grupy odbiorców,

dane można zauważyć wzrost muzeów, które w roku 2020 nie przeznaczyły

wśród których dominują turyści z Polski (w tym osoby szczególnie zainteresowane

żadnych środków na promocję swoje działalności. Korzystają przede wszystkim

danym tematem, pasjonaci i hobbyści, a także indywidualni zwiedzający). Mniej

z internetowych form promocji swojej działalności, a do najpowszechniejszych

odbiorców stanowi grupa rodziców z dziećmi oraz seniorów, a nieco ponad poło-

należy tworzenie stron na Facebooku (27 wskazań), a nieco mniej muzeów

wa ankietowanych muzeów wskazała jako odbiorców turystów z innych krajów.

(22) deklaruje, że posiada własne strony internetowe. 13 muzeów prywatnych
zamieszcza informacje o swojej działalności na innych stronach internetowych

Do najpopularniejszych form aktywności muzeów prywatnych należą zajęcia

oraz w innych mediach społecznościowych – YouTube, Instagram.

edukacyjne (24 wskazania) dla różnych grup odbiorców oraz zajęcia popularyzatorskie (22 wskazania). 21 muzeów organizuje zajęcia plenerowe, natomiast

Dane wskazują na małą aktywność muzeów w zakresie prowadzenia zajęć

niewiele muzeów prowadzi inne formy aktywności – o charakterze naukowym

edukacyjnych – większość muzeów deklaruje, że przeprowadza nie więcej niż

czy artystycznym.

100 zajęć rocznie. Zauważyć również można, że z roku na rok wzrosła liczba
muzeów deklarujących prowadzenie nie więcej niż 100 zajęć, natomiast spa-

Mniej niż co trzecie prywatne muzeum deklaruje, że posiada udogodnienia dla

dła liczba tych, które robiły to w większej skali (powyżej 500 rocznie). Spadek

osób z niepełnosprawnościami, z niewielką przewagą udogodnień wewnątrz nad

ten związany jest z pandemią COVID-19 i okresowym zamykaniem muzeów

tymi przy wejściu. 25 muzeów nie posiada deklaracji dostępności, a pozostałe

w roku 2020. Najpopularniejszą formą działalności edukacyjnej jest oprowa-

10 planuje jej opracowanie w najbliższym czasie. Mała liczba muzeów posiada

dzanie po wystawie (25 wskazań) oraz organizacja warsztatów (20 wskazań),

udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu czy in-

a jedynie 6 muzeów prowadzi zajęcia wirtualne. W blisko połowie muzeów (16)

telektualną. Nieco więcej muzeów (ale ogólnie niewiele) planuje podjęcie działań

oprowadzaniem zwiedzających zajmują się sami właściciele, a w 15 muzeach

dostosowawczych w najbliższym czasie.

zajmują się tym osoby zatrudnione (wskazywani jako edukatorzy, animatorzy,
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przewodnicy, czy po prostu pracownicy). Jedynie 3 muzea korzystają w tym
zakresie z pomocy wolontariuszy.
Muzea prywatne prowadzą bardziej działalność w skali lokalnej niż ogólnopolskiej, współpracując z lokalnymi interesariuszami. Współpracują głównie
z innymi muzeami prywatnymi (24 odpowiedzi), z lokalnymi organizacjami non
profit (23 odpowiedzi) oraz szkołami (21 odpowiedzi). Z władzami lokalnymi,
z organizacjami o podobnym profilu działalności oraz muzeami publicznymi
współpracuje blisko połowa muzeów (17). Najmniej ankietowanych wskazało
na współpracę z podmiotami z branży turystycznej (13 odpowiedzi).
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Finansowanie muzeów
prywatnych
Muzea prywatne zarządzają finansami na bieżąco. Ponad połowa ankietowa-

dodatkową (komplementarną) działalność, z której środki przeznacza na utrzy-

nych posiada konkretne budżety na działalność swoich muzeów, a w tej grupie

manie muzeum. W przypadku połowy muzeów (5) wsparcie ich działalności

(9 z 19 muzeów) deklaruje, że nie przekraczają one kwoty 10 tysięcy złotych

odbywa się poprzez pomoc organizacji pozarządowej. Dla 3 muzeów są to fun-

rocznie. Inne natomiast deklarowały, że nie wyodrębniają budżetów na swoją

dacje, a dla 2 stowarzyszenia, za pośrednictwem których właściciele muzeów

działalność, a wszystkie koszty są pokrywane przez właścicieli. Brak wyod-

pozyskują granty na realizację wspólnych z ich muzeum projektów. Jedynie

rębnionych budżetów ma też miejsce w przypadku funkcjonowania muzeów

dwa muzea angażowały się bezpośrednio w dotowane projekty, pozostałe

w strukturach innych instytucji, np. uczelni. 29 ankietowanych muzeów deklaruje,

robiły to we współpracy z organizacją pozarządową. Ponadto w rozmowach

że finansuje działalność ze środków własnych, 14, że z biletów wstępu, a 12 ze

właściciele wskazywali, że przy odpowiednim poziomie frekwencji są w sta-

sprzedaży dóbr i usług. I chociaż jest wiele możliwych źródeł finansowania

nie zapewnić bieżące funkcjonowanie muzeum i z uzyskanych przychodów

działalności muzeów prywatnych, to blisko połowa właścicieli (17) deklaruje, że

pokryć koszty utrzymania oraz te związane z zatrudnianiem pracowników.

korzysta z jednego tylko sposobu (najczęściej opłat za wstęp). Jedynie 6 mu-

Jednak czas pandemii COVID-19 i okresowo wprowadzane zamknięcia mu-

zeów wskazało, że korzystało z dotacji ze środków publicznych, a 5 z tarcz

zeów, a także związany z tym odpływ zwiedzających, spowodowały trudności

przyznawanych w związku z pandemią COVID-19. Oznacza to, że mniej niż co

finansowe i zmusiły właścicieli do zadłużania się. Jedynie 3 z 10 właścicieli

trzecie muzeum w ogóle korzystało ze środków publicznych w tym czasie.

otrzymało wsparcie w ramach rządowych tarcz. Niektórzy rozważali zamknięcie swoich muzeów. Pomijając trudny czas pandemii i związany z tym spadek

Jeśli chodzi o wydatki, to większość muzeów przeznacza środki na zakupy

przychodów rozmówcy wskazywali, że środków finansowych brakuje im na

do zbiorów (25 wskazań) oraz koszty związane z siedzibą – media, sprzątanie

inwestycje i rozwój – powiększanie przestrzeni wystawienniczej, unowocze-

(23 odpowiedzi). Blisko połowa muzeów (17) wydaje środki na zakup sprzętu

śnienie wystaw czy zakupy do zbiorów.

i oprogramowania, a mniej niż co trzecie muzeum ponosi koszty związane z zatrudnianiem pracowników (10) czy inne koszty osobowe (9).
Obraz sytuacji finansowej muzeów prywatnych uzupełniają wywiady z ich
właścicielami. W 7 z 10 muzeów, w których rozmawiałam, właściciel prowadzi
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Wierzę, że realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia stanu wiedzy

widzenia odbiorców nie jest to zauważalne, co świadczy o wyrównanym po-

na temat bieżącej działalności muzeów prywatnych, zarządzania nimi oraz

ziomie działalności muzeów (ustawowych) i paramuzeów. Jednak w środo-

finansowania. Pozwoliło to na przynajmniej częściowe wypełnienie luki w tym

wisku muzealnym istotne jest spełnianie wymogów prawnych, o czym świad-

zakresie, bowiem muzea prywatne, w przeciwieństwie do publicznych, nie

czy m. in. działalność Stowarzyszenia Muzealników Prywatnych, członkami

były w ostatnim czasie przedmiotem szerszych badań w zakresie zarządzania.

którego mogą zostać jedynie muzea o uzgodnionym z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego regulaminem działania.

Działalność muzeów prywatnych ma swoją specyfikę, odróżniającą je od muzeów publicznych. Charakteryzuje je zróżnicowanie form prawnych i sposobów

Potoczne skojarzenie „prywatny – działający dla osobistego zysku” w świetle

organizacji. Jedne są prowadzone przez właścicieli jako działalność gospo-

przeprowadzonych badań autorki nie znajduje potwierdzenia. Po pierwsze,

darcza, inne znajdują się w strukturach różnego typu podmiotów prawnych

działalność muzeów prywatnych nie przynosi ich właścicielom dużych zysków,

– organizacji pozarządowych, spółek czy instytucji kultury.

a po drugie, zgodnie z przepisami prawa, przeznaczają je na koszty działalności
ich muzeów. Po trzecie, zwłaszcza w ostatnim czasie, właściciele zmuszeni

W świetle przeprowadzonych badań muzea prywatne to niewielkie podmioty

są do finansowania działalności z innych źródeł, ponieważ bilans działalności

– zarówno pod względem zgromadzonych muzealiów, jak i skali działalności

wielu muzeów w czasie pandemii jest ujemny. Co warto podkreślić, właści-

określanej liczbą zatrudnianych pracowników, wysokością budżetu, frekwencją,

ciele muzeów prywatnych, dla których głównym źródłem finansowania jest

wielkością siedziby czy formami aktywności. Skala ich działalności jest prze-

sprzedaż biletów wstępu, zwalniają z tych opłat wybrane grupy zwiedzają-

ważnie lokalna, niewiele z nich jest atrakcją turystyczną. Specyfika zarządzania

cych. Dwa muzea, w których rozmawiałam z właścicielami, organizują akcje

muzeami prywatnymi polega na bieżącym kierowaniu nimi przez właścicieli.

wolnego wstępu dla wybranych grup młodzieży. Innym przykładem może być

Brakuje bardziej perspektywicznego patrzenia na ich rozwój czy planowania

organizacja bezpłatnych wydarzeń w muzeum.

działalności w dłuższym niż kilka miesięcy czasokresie. Ograniczoność środków finansowych na działalność powoduje z jednej strony, że działania ich

Wielu właścicieli, z którymi rozmawiałam, zwracało uwagę na potrzebę wspar-

właścicieli skupiają się na zapewnieniu ciągłości działania, a z drugiej skłaniają

cia działalności ich muzeów przez władze różnych szczebli – lokalnego i mini-

ich do poszukiwania różnych sposobów pozyskiwania środków, które będą

sterialnego. Druga podnoszona przez nich kwestia dotyczyła wsparcia w za-

mogli przeznaczyć na działalność muzeum. Inną konsekwencją tego są ba-

kresie finansowania. Zwracali uwagę na skomplikowane procedury związane

riery w rozwoju muzeów prywatnych oraz przeprowadzaniu inwestycji przez

z pozyskiwaniem dotacji oraz dostępnością funduszy dla podmiotów pry-

ich właścicieli.

watnych (często bez osobowości prawnej). Nieco mniej rozmówców zwracało uwagę na potrzebę szkoleń i dostępu do materiałów wspierających ich

Podejście właścicieli prywatnych muzeów do spełniania wymogów usta-

w zarządzaniu muzeami.

wy o muzeach jest różne. Nie wszystkie podmioty prowadzące działalność
muzealną uzgadniają swój regulamin z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa

Od ostatniego szerszego badania muzeów prywatnych minęło blisko 10 lat.

Narodowego, co jest warunkiem prawnego traktowania ich jak muzea. Z punktu

Jednak sytuacja muzeów prywatnych i niektóre ich problemy wciąż są aktualne.
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Poniżej autorka przytacza te związane z obszarami zarządzania będącymi
przedmiotem projektu, tzn. kwestii prawnych, finansowania, zarządzania zbiorami oraz współpracy z podmiotami publicznymi:
1.

dopuszczalne formy prawne ograniczają̨ działalność i możliwość rozwijania przedsięwzięcia (brak regulacji dla prywatnej instytucji kultury);

2.

rejestracja nie zrównuje wobec prawa, nierówny status muzeów prywatnych i państwowych;

3.

rejestracja poza generowaniem kosztów nie przynosi żadnych profitów/
korzyści;

4.

założenie organizacji pozarządowej to jedna z najczęstszych propozycji dla właścicieli muzeów prywatnych, która niesie ze sobą zasadnicze
ograniczenia, nie zabezpiecza praw właściciela do zbiorów/ muzeum;

5.

niestabilna, słaba płynność finansowa;

6.

trudności z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność;

7.

ograniczone możliwości uzyskania dotacji, grantów;

8.

brak katalogów, inwentarzy przedmiotów w muzeach prywatnych; katalogi są̨ „przechowywane” w pamięci właściciela kolekcji;

9.

ograniczone środki finansowe, ograniczony zakres konserwacji
przedmiotów;

10. problem współpracy między podmiotami publicznymi a prywatnymi;
11. konkurowanie w warunkach nierównowagi prawnej i organizacyjnej⁴⁷.

47 Maciejewska Monika, Graczyk Longin, „Muzea prywatne kolekcje lokalne. Raport z badań”, s. 124-125,
https://issuu.com/ariarifundacja/docs/raport_muzea_prywatne [dostęp: 3.11.2021 r.]
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8.
4

Rekomendacje

Na zakończenie raportu autorka formułuje rekomendacje, kierowane przede
wszystkim do instytucji publicznych (rządowych i samorządowych różnego
szczebla):
1.

Wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne muzeów prywatnych w zakresie ewidencjonowania i opracowania zbiorów przez instytucje publiczne.

2.

Uproszczenie procedur pozyskiwania środków publicznych na działalność muzeów prywatnych; rozważenie tworzenia wyodrębnionych
programów dotacyjnych uwzględniających specyfikę działalności prywatnych organizacji kultury (w tym muzeów prywatnych).

3.

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z zarządzaniem muzeami prywatnymi – zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania tych muzeów; w kwestiach prawnych, finansowych (korzystanie z różnych źródeł finansowania, np. finansowanie społecznościowe),
nowoczesnych form promocji (np. w social media) czy zarządzania
zbiorami (narzędzia do ewidencjonowania zbiorów, digitalizacja).

4.

Stworzenie sieci współpracy muzealnej służącej wymianie doświadczeń
pomiędzy muzeami prywatnymi oraz nawiązaniu współpracy muzeów
prywatnych z muzeami publicznymi.

5.

Promocja działalności muzeów prywatnych jako lokalnych atrakcji turystycznych oraz miejsc edukacji o dziedzictwie.
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8.
5

Perspektywy badawcze

Projekt autorki dedykowany zarządzaniu muzeami prywatnymi, trwający
10 miesięcy, z pewnością nie wyczerpuje problematyki bieżącej działalności
tych muzeów. Został przeprowadzony z udziałem niewielkiej liczby muzeów.
Wiele poruszanych w nim zagadnień zasługuje na dalsze, pogłębione badania. W opinii autorki do takich należą kwestie społecznej roli tych muzeów
i znaczenia dla wspólnot lokalnych, a także badania porównawcze muzeów
publicznych i prywatnych w zakresie m.in. edukacji czy relacji z publicznością.
Interesujące mogą być także badania muzeów prywatnych tworzonych przez
różne typy podmiotów (np. organizacje pozarządowe, uczelnie).
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Spis tabel i wykresów

Tabele:
1. Osoby zaangażowane w działalność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu.
2. Wykształcenie osób zaangażowanych w działalność muzeów prywatnych biorących udział
w badaniu.
3. Planowanie działalności przez muzea prywatne biorące udział w badaniu. Niepełnosprawnościami.
4. Godziny otwarcia muzeów prywatnych biorących udział w badaniu.
5. Dostępność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Dostępność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu pod względem różnych typów
niepełnosprawności.
7.

Dostępność muzeów prywatnych biorących udział w badaniu dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykresy:
1. Muzea biorące udział w badaniu.

10

10. Wysokość środków przeznaczana na zakupy muzealiów w muzeach prywatnych biorących
udział w badaniu.
11. Wysokość środków przeznaczana na udostępnianie zbiorów w muzeach prywatnych biorących
udział w badaniu.
12. Frekwencja w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.
13. Grupy odbiorców w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.
14. Formy działalności w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.
15. Formy promocji i reklamy stosowane przez muzea prywatne biorące udział w badaniu.
16. Wysokość środków finansowych przeznacza na promocję i reklamę w latach 2018 – 2020 w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.
17. Zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.
18. Publiczność odwiedzająca muzea prywatne biorące udział w badaniu.

2. Forma prawna muzeów biorących udział w badaniu – organizator.

19. Prowadzący zajęcia edukacyjne w muzeach biorących udział w badaniu.

3. Wielkość kolekcji zbiorów muzeów prywatnych biorących udział w badaniu.

20. Liczba zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu w latach 2018 – 2020.

4. Informacje o zbiorach gromadzone przez muzea prywatne biorące udział w badaniu.
5. Rodzaje muzealiów znajdujące się w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.

21. Współpraca z otoczeniem muzeów prywatnych biorących udział w badaniu.

6. Rodzaje wystaw organizowanych przez muzea prywatne biorące udział w badaniu.

22. Wysokość środków finansowych, jakimi dysponują muzea prywatne biorące udział w badaniu
w latach 2018 – 2020.

7.

23. Źródła finansowania muzeów prywatnych biorących udział w badaniu.

Powierzchnia wystawiennicza w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.

8. Formy upowszechniania wiedzy o zbiorach w muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.

24. Rodzaje wydatków ponoszonych przez muzea prywatne biorące udział w badaniu.

9. Zmiany wprowadzane na wystawach w. muzeach prywatnych biorących udział w badaniu.
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Wykaz muzeów objętych projektem

1.

Kolekcja Fortepianów w Ostromecku

2.

Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcinowie

3.

Monopolis w Łodzi

4.

Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy

5.

Muzeum Fabryki w Łodzi

6.

Muzeum Górnictwa i Historii Złotego Stoku

7.

Muzeum Historii Bieszczad w Czarnej Górnej

8.

Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu

9.

Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

10. Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy
11. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
12. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
13. Muzeum Polskiej Wódki Koneser w Warszawie
14. Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach
15. Muzeum Tadeusza Kościuszki

11

16. Muzeum w Kobyłce
17. Muzeum Wódki w Warszawie
18. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu
Oraz rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych
panem Pawłem Zaniewskim.
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Kolekcja Fortepianów
w Ostromecku
Muzeum Historii
Ubioru w Poznaniu

Muzeum Wódki
w Warszawie
Muzeum Polskiej
Wódki Koneser
w Warszawie
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Charakterystyka muzeów objętych projektem

12

Nazwa muzeum

Kolekcja Fortepianów

Nazwa muzeum

Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich

Lokalizacja

Ostromecko, woj. Kujawsko – Pomorskie

Lokalizacja

Marcinowo, woj. Dolnośląskie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Tak

Charakterystyka

Kolekcja zabytkowych fortepianów im. Andrzeja Szwalbego jest
zlokalizowana w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku pod
Bydgoszczą, w Pałacu Mostowskich. W zamyśle inicjatora kolekcji
miała stanowić pomoc dla studentów Akademii Muzycznej w poznawaniu historii fortepianów. Na kolekcję składa się ponad 50 instrumentów z XIX i pierwszej połowy XX wieku, reprezentujących prawie
wszystkie rodzaje (skrzydłowe, stołowe, pionowe – pianina) oraz
typy mechaniki, rejestrów brzmieniowych oraz zdobień. Kolekcja,
która jest udostępniania zwiedzającym, jest częścią Miejskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy, opiekuna zespołu pałacowego.
Jest jedną z trzech największych kolekcji tego typu w Polsce.

Charakterystyka

Założycielem muzeum jest Marian Kowalski, który od ponad
46 lat gromadzi przedmioty kultury ludowej Dolnego Śląska
takie jak: stroje, meble, narzędzia, zegary, lampy naftowe,
maszyny i pojazdy, naczynia i sprzęty gospodarstwa domowego. Jego kolekcja liczy ok. 3000 eksponatów prezentowanych w kilku izbach. Każda z nich poświęcona jest innej tematyce, jest tu Dom Chleba, Izba Kuchenna, Izba Rzemieślnicza,
Izba Zaprzęgowa.

Oferta

Zwiedzanie muzeum indywidualne oraz dla wycieczek szkolnych, organizacja imprez okolicznościowych. Występy kapeli
ludowej „Marciny”.

Oferta

Zwiedzanie indywidualne lub z przewodnikiem.

Źródła informacji

FB @MaleMuzeumLudowe · Edukacja

Źródła informacji

www.palacostromecko.pl
www.palacwostromecku.pl
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Nazwa muzeum

Monopolis

Nazwa muzeum

Muzeum Broni i Militariów

Lokalizacja

Łódź, woj. Łódzkie

Lokalizacja

Świdnica, woj. Dolnośląskie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Tak

Charakterystyka

W zrewitalizowanych przestrzeniach dawnych zakładów Monopolu
Wódczanego w Łodzi mieści się niewielkie muzeum miejsca. Na
wystawie prezentowane są pamiątki pochodzące od byłych pracowników fabryki wódek, a także zrekonstruowane wnętrze biurowe. To ponad 200 różnych przedmiotów – archiwalne dokumenty,
zdjęcia, materiały reklamowe, butelki oraz gadżety z logo Polmosu.
Podstawą wystawy są badania przeprowadzone przez badaczy
z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przeprowadzili szereg wywiadów z byłymi pracownikami zakładów, dotyczących ich pracy.

Charakterystyka

Muzeum powstało w 1999 roku i jest najstarszym prywatnym
muzeum militarnym w Polsce. Zbiory liczą ponad 2000 eksponatów, wśród których znajdują się te podarowane przez wojsko,
m. in. czołg, samoloty, działo samobieżne. Ponadto w muzeum
prezentowana jest XIX i XX-wieczna broń (strzelecka krótka
i długa, automatyczna, przeciwpancerna oraz automatyczna),
umundurowanie oraz odznaczenia. W części plenerowej znajdują się czołgi, samoloty, wyrzutnie rakiet, samochody oraz
motocykle.

Oferta

Samodzielne zwiedzanie wystawy.

Oferta

Zwiedzanie indywidualne oraz grupowe.

Źródła informacji

www.monopolis.pl

Źródła informacji

www.muzeum-broni.com.pl
FB Muzeum Broni i Militariów · Muzeum historyczne
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Nazwa muzeum

Muzeum Fabryki

Nazwa muzeum

Muzeum Górnictwa i Historii Złotego Stoku

Lokalizacja

Łódź, woj. Łódzkie

Lokalizacja

Złoty Stok, woj. Dolnośląskie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Tak

Charakterystyka

Muzeum zlokalizowane jest w kompleksie Łódzkiej Manufaktury –
terenów dawnych zakładów włókienniczych Izraela Poznańskiego.
Prezentuje historię rodziny fabrykantów oraz ich fabryki, w tym
procesu produkcji tkanin. Atrakcją wystawy są XIX wieczne krosna uruchamiane w trakcie zwiedzania.

Charakterystyka

Oferta

Zwiedzanie wystawy stałej, wystaw czasowych, zwiedzanie
manufaktury, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, organizacja rodzinnych uroczystości, gry edukacyjne, sprzedaż pamiątek.

W muzeum prezentowane są zbiory z prywatnych kolekcji
mieszkańców Złotego Stoku. Wystawa obrazuje historię górnictwa oraz samego miasta i jego mieszkańców i jest podzielona tematycznie na trzy części: sala prezentująca pamiątki
związane z życiem codziennym w mieście, sala z zabytkami
górnictwa oraz sala z przedmiotami codziennego użytku (największa w Europie kolekcja żelazek górniczych).

Oferta

Zwiedzanie samodzielne.

Źródła informacji

www.kopalniazlota.pl

Źródła informacji
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www.muzeumfabryki.com.pl
FB @muzeum.fabryki · Muzeum historyczne
Instagram @muzeum.fabryki
YouTube Muzeum Fabryki
Tripadvisor

73 / 80

Nazwa muzeum

Muzeum Historii Bieszczad

Nazwa muzeum

Muzeum Historii Ubioru

Lokalizacja

Czarna Górna, woj. Podkarpackie

Lokalizacja

Poznań, woj. Wielkopolskie

Wpis do rejestru

Tak

Wpis do rejestru

Tak (muzeum w organizacji)

Charakterystyka

Kolekcja muzeum obejmuje 5 tysięcy eksponatów, głównie z okresu
XIX i XX wieku. Są to przedmioty codziennego użytku mieszkańców terenu Bieszczad (narzędzia kowalskie, rolnicze, wyposażenie ich domów), jak i te związane z historią wojenną – I i II wojny
światowej. Osobnej miejsce zajmują przedmioty kultu religijnego
– obrazy, krzyże, monstrancje, a także prezentowana jest kolekcja tablic urzędów i instytucji z okresu PRL-u.

Charakterystyka

Kolekcja muzeum obejmuje ubiory historyczne i akcesoria
pochodzące z wieku XIX i XX (zabytkowe oraz zrekonstruowane). W muzeum prezentowane są tylko wystawy czasowe.

Oferta

Zwiedzanie indywidualne oraz grupowe, także w języku angielskim, zwiedzania kuratorskie, lekcje muzealne, prelekcje
tematyczne.

Oferta

Zwiedzanie indywidualne, z przewodnikiem, grupowe. Sprzedaż
pamiątek.

Źródła informacji

Źródła informacji

www.muzeumhistoriibieszczad.pl
FB @muzeumhistoriibieszczad · Muzeum historyczne

www.xixgallery.com
FB @xixgallery · Muzeum historyczne
YouTube Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu
Pinterest @MuseumofHistoricalCostume
Instagram @museum_of_historical_costume
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Nazwa muzeum

Muzeum Młynarstwa i Wsi

Nazwa muzeum

Muzeum Mydła i Historii Brudu

Lokalizacja

Ustrzyki Dolne, woj. Podkarpackie

Lokalizacja

Bydgoszcz, województwo Kujawsko – Pomorskie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Nie

Charakterystyka

Muzeum Młynarstwa powstałe w 2010 roku zlokalizowane jest
w młynie pochodzącym z 1925 roku. Na czterech kondygnacjach
o łącznej powierzchni ponad 1000 m2 prezentowane są XIX-wieczne
maszyny parowe. Według informacji podawanych przez właścicieli
jest to jedyne muzeum w Polsce prezentujące kompletne linie służące do czyszczenia i mielenia zboża w młynach z nowoczesnym
napędem.

Charakterystyka

Oferta

Zwiedzanie indywidualne oraz grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty kulinarne, karczma serwująca dania kuchni
regionalnej.

Źródła informacji

www.mlynbieszczady.pl

Działające od blisko 10 lat Muzeum w ciekawy sposób prezentuje historię higieny człowieka od starożytności po czasy
współczesne. Inspiracją dla wystawy były przemysłowe dzieje
miasta związane z mydlarstwem oraz książka na temat historii brudu autorstwa Katherine Ashenburg. Wystawa ma układ
chronologiczny – w kolejnych salach prezentowane są zbiory
związane z historią czystości i higieny, a także produkcją
mydeł od starożytności po czasy współczesne. Osobna przestrzeń jest dedykowana lokalnej historii Bydgoszczy – historii
Fabryki Mydeł i Świec Juliusa Friedricha Gamma oraz bydgoskim praczkom. Stałą częścią zwiedzania Muzeum jest udział
w warsztatach robienia mydła. Każdy zwiedzający samodzielnie wykonuje mydło, które następnie może zabrać ze sobą na
pamiątkę wizyty.

Oferta

Oprowadzenie po wystawie, lekcje muzealne, organizacja urodzin, sprzedaż pamiątek, obwoźna pracownia mydła.

Źródła informacji

www.muzeummydla.pl,
FB @muzeummydla · Muzeum historyczne
Tripadvisor
Instagram @muzeummydla

Muzea prywatne
zarządzanie i finansowanie

75 / 80

Nazwa muzeum

Muzeum Pana Tadeusza

Nazwa muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

Lokalizacja

Wrocław, woj. Dolnośląskie

Lokalizacja

Grębocin, województwo Kujawsko – Pomorskie

Wpis do rejestru

Tak

Wpis do rejestru

Tak

Charakterystyka

Muzeum zlokalizowane jest w zabytkowej kamienicy przy wrocławskim Rynku. Prezentuje wystawę stałą o narracji zbudowanej wokół
rękopisu „Pana Tadeusza”. W kolejnych salach ekspozycyjnych znajdują się zbiory związane z epoką romantyzmu i życiem codziennym
polskiej szlachty. Ponadto wystawa ukazuje inspiracje Mickiewicza
oraz znaczenie jego dzieła dla polskiej kultury. Ponadto w muzeum
prezentowane są wystawy stałe: „Pan Tadeusz Różewicz” i „Misja:
Polska” oraz wystawy czasowe.

Charakterystyka

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie niedaleko
Torunia prezentuje zbiory związane z papiernictwem i drukarstwem, m. in. unikalne prasy drukarskie. Dla zainteresowanych,
a w szczególności dzieci i młodzieży, organizuje interaktywne
warsztaty edukacyjne. Muzeum zlokalizowane jest w średniowiecznym kościele p.w. św. Barbary, który od XVI do XX wieku
był protestancki.

Oferta

Warsztaty papierniczo–drukarskie, projekt mobilna drukarnia,
sprzedaż pamiątek.

Źródła informacji

www.muzeum.grebocin.pl
FB Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Oferta

Źródła informacji

Muzea prywatne
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Zwiedzanie indywidualne oraz w grupach, zajęcia edukacyjne dla
dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi oraz dorosłych.

www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
FB @panatadeusza · Muzeum historyczne
Instagram @muzeumpanatadeusza
YouTube Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum
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Nazwa muzeum

Muzeum Polskiej Wódki Koneser

Nazwa muzeum

Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika

Lokalizacja

Warszawa, woj. Mazowieckie

Lokalizacja

Stróżne, woj. Małopolskie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Nie

Charakterystyka

Muzeum jest zlokalizowane na terenie dawnych zakładów
Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, obecnie jest to zrewitalizowana przestrzeń kulturalno – biznesowa. Wystawa ma multimedialny charakter, na którą składa się wirtualna pracownia średniowiecznego alchemika, rekonstrukcja dworu szlacheckiego oraz
prezentacja procesu produkcji wódki.

Charakterystyka

Oferta

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidualne i w grupach, warsztaty
tematyczne, zwiedzanie wirtualne, organizacja wydarzeń, degustacje w siedzibie i poza muzeum.

Muzeum powstało w oparciu o kolekcję uli krakowskiego
pszczelarza Bogdana Szymusika, którą właściciele odkupili
i z czasem powiększyli. Obecnie liczy ponad 100 uli różnych
kształtów, a najstarsze (wpisane do rejestru zabytków) pochodzą z 1822 roku. Ponadto w muzeum prezentowane są akcesoria pszczelarskie, w tym miodarki i podkurzacze. Ciekawostką
jest znajdujący się na terenie gospodarstwa Karpacka Barć
Milenijna – kilkunastometrowy pień bartny, najwyższy w Polsce
i wpisany do „Księgi Rekordów i Osobliwości”, który upamiętnia 25. rocznicę powstania Karpackiego Związku Pszczelarzy.

Źródła informacji

www.muzeumpolskiejwodki.pl
FB @MuzeumPolskiejWodki · Muzeum
Instagram @polishvodkamuseum
Tripadvisor

Oferta

Zwiedzanie indywidualne i grupowe z przewodnikiem, zwiedzanie pasieki, degustacja miodów, organizacja wydarzeń, sesje
zdjęciowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Źródła informacji

www.serwis2.bartnik.pl
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Nazwa muzeum

Muzeum Tadeusza Kościuszki

Nazwa muzeum

Muzeum w Kobyłce

Lokalizacja

Kraków, woj. Małopolskie

Lokalizacja

Kobyłka, woj. Mazowieckie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Tak

Charakterystyka

Wystawa ma charakter narracyjny, multimedialny i interaktywny.
Prezentuje najważniejsze wątki biograficzne Tadeusza Kościuszki
– jego młodość, podróż do Ameryki i udział w wojnie o niepodległość, udział w wojnie z Rosją, a także przysięga składana na Rynku
Głównym w Krakowie oraz zaangażowanie w powstanie, na czele
którego stanął w roku 1794.

Charakterystyka

Na kolekcję składają się broń (karabiny i pistolety), przedmioty techniki użytkowej: sprzęt fotograficzny oraz radiowy,
zbiory monet oraz etykiet zapałczanych. Muzeum było czynne
w latach 2006 – 2010, od roku 2015 Muzeum działa w strukturze Fundacji Eksponat.

Oferta

Zwiedzanie indywidualne oraz grupowe, zwiedzanie z przewodnikiem, trasa edukacyjna, wejście na Kopiec, organizacja wydarzeń.

Oferta

Obecnie muzeum nie jest dostępne dla zwiedzających, właściciele organizują pokazy zbiorów oraz wystawy czasowe
w innych miejscach.

Źródła informacji

www.kopieckosciuszki.pl

Źródła informacji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Oręża_i_Techniki_
Użytkowej_w_Kobyłce
http://muzeaprywatne.blogspot.com/2012/08/kot-sfinks-u-wrot-muzeum-oreza-i.html
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Nazwa muzeum

Muzeum Wódki

Nazwa muzeum

Żywe Muzeum Piernika

Lokalizacja

Warszawa, woj. Mazowieckie

Lokalizacja

Toruń, woj. Kujawsko – Pomorskie

Wpis do rejestru

Nie

Wpis do rejestru

Tak

Charakterystyka

Muzeum posiada kolekcję przedmiotów związanych z historią
gorzelnictwa na ziemiach polskich, m. in. butelki, kieliszki, naczynia,
winiety, szyldy i reklamy oraz fotografie i pamiątki związane z dawnymi fabrykami wódek oraz ich właścicielami. Wystawa ma układ
chronologiczny i prezentuje główne okresy w dziejach przemysłu
gorzelniczego od końca XVIII wieku po czasy PRL-u. Ciekawostką
jest kolekcja pełnych butelek przedwojennych alkoholi.

Charakterystyka

Żywe Muzeum Piernika zlokalizowane jest w zabytkowym
toruńskim spichlerzu z XIX wieku. Podczas zwiedzania można
poznać historię piernika od średniowiecza oraz własnoręcznie
przygotować ciasto. Ponadto można zobaczyć, jak na początku
XX wieku wyglądała manufaktura wypieku pierników oraz jej
wyposażenie (m. in. piec, maszyny, woskowe formy ciast).

Oferta

Zwiedzanie połączone z warsztatami wypieku piernika.
Warsztaty (m. in. dekorowania pierników). Sprzedaż pierników własnej produkcji. Organizacja spotkań firmowych.

Źródła informacji

www.muzeumpiernika.pl
FB @MuzeumPiernika · Muzeum społeczności
Instagram @muzeumpiernika
YouTube Muzeum Piernika Toruń
Tripadvisor

Oferta

Źródła informacji
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zarządzanie i finansowanie

Zwiedzanie indywidualne, z przewodnikiem, grupowe, połączone
z degustacją alkoholi, gry edukacyjne.

www.muzeumwodki.pl
FB @muzeumwodki · Lokalna firma
Instagram @muzeumwodki
Tripadvisor
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