
RELACJA Z KONFERENCJI: 

Okazją do zorganizowanie konferencji naukowej były obchody Jubileuszu 55-lecia 

istnienia Muzeum Ziemi Złotowskiej, które dodatkowo podniosły rangę wydarzenia. 

Umiejscowione na peryferiach Województwa Wielkopolskiego, Muzeum Ziemi Złotowskiej w 

Złotowie, zaprosiło do współpracy muzea borykające się z podobnymi problemami, 

poszukujące możliwości rozwoju dostosowanych do potrzeb społecznych. Muzea, które 

szukają sposobów na zerwanie z postrzeganiem placówki jako miejsca do jednorazowych 

odwiedzin. Muzea, które chcą rozwijać się podążając własną ideą, a jednocześnie czerpać 

wiedzę z doświadczeń innych muzeów, de facto wypracować wspólną wizję muzeum XXI 

wieku. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli instytucji nie tylko z województwa 

wielkopolskiego, ale także z muzeów znajdujących się w najbliższym położeniu geograficznym 

z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego. 

 

Konferencja rozpoczęła się o godz. 11:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, przy 

Alei Piasta 1, przywitaniem gości przez Burmistrza Miasta Adama Pulita. Następnie głos 

zabrała Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, Kamila Krzanik-Dworanowska 

wprowadzając uczestników do tematyki konferencji. „Główne zadania statutowe muzeum nie 

są już wystarczające. Społeczeństwo oblężone jest ogromem napływających kanałów 

medialnych, wręcz powinnością naszą jest wybieganie poza tradycyjne funkcje. Działalność 

kulturalną i artystyczną już dawno poszerzyliśmy o wydarzenia integrujące lokalne 

społeczności, wciąż szukamy nowych koncepcji i możliwości rozwoju.” 

 

Pierwsze z wystąpień pt. „Muzeum regionalne? Oczywiście. Tylko CO, JAK i dla 

KOGO…” - o czym, komu i po co opowiadamy; jakimi środkami i narzędziami dysponujemy, by 

przekazać treści i jak wobec tego może przebiegać nasza muzealna opowieść opowiedziała 

Magdalena Suchorska-Rola - Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu. Dyrektor podczas 

wystąpienia podkreślała, jak ważne jest, by w dobie Internetu korzystać wszelkich dostępnych 

narzędzi medialnych, aby muzea dokumentowały historię i teraźniejszość. Dyrektor 

przedstawiła szeroką gamę materiałów z podległego muzeum, które poddano cyfryzacji by 

następnie udostępnić je szerszemu gronu zainteresowanych - także spoza granic kraju (przez 



internet). Muzeum w Wałczu wskazało nam nowe ścieżki i wyzwania, z których zamierzamy 

skorzystać. Zauważyliśmy wiele podobieństw w obszarach które już zostały u nas 

uruchomione: spisywanie legend z regionu; opracowywanie materiałów krajoznawczych 

związanych z miastem i regionem; przygotowywanie opracowań monograficznych związanych 

z miastem i regionem; przygotowywanie, redagowanie i wydawanie książek, broszur, 

widokówek, oraz współpraca przy wydawaniu tego typu materiałów; promowanie lokalnych 

artystów rozpowszechniając ich prace. Te pomysły na rozwój naszego muzeum dodatkowo 

upewniły nas w przekonaniu, jak ważna jest stała nić komunikacji i współpraca pomiędzy 

blisko siebie posadowionymi muzeami. 

 

Następnie głos zabrała Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Małgorzata Kranc-

Rybczyńska omawiając „30 lat działalności Muzeum Regionalnego w Wągrowcu – stan 

obecny, problemy, szanse i wyzwania.” Instytucji, która boryka się z podobnymi 

niedogodnościami jak złotowskie muzeum, związanymi z ograniczoną przestrzenią 

wystawienniczą, brakiem nowoczesnego sprzętu wystawienniczego, niedostateczną 

powierzchnią biurową oraz przepełnionymi magazynami, w których szczególnie trudno jest 

przeprowadzić inwentaryzację. Może wspólnymi siłami postaramy się przezwyciężyć i te 

przeszkody stosując nowoczesne rozwiązania adaptacyjne. 

 

O trudnościach jakie napotkało Muzeum Regionalne w Człuchowie w związku z 

przeniesieniem siedziby, opowiedział w swym wystąpieniu pt. „Zmiana siedziby muzeum – 

regres czy postęp?” dr Marian Fryda - Historyk Muzeum Regionalnego w Człuchowie. Pan 

Doktor zaznaczał, jak wielkim wyzwaniem i inspiracją do realizacji nowych zadań było to 

przedsięwzięcie. Niejednokrotnie podkreślał wielkie zaangażowanie pracowników muzeum, 

które chwilowo było odsunięte od podstawowej działalności Muzeum oraz poziom 

współpracy z organizatorami i społecznikami. Dr. M. Fryda zwrócił również uwagę na wymogi 

jakie stwarza społeczeństwo, jakimi kanałami chce i może dotrzeć do muzeum. Poruszono 

także temat osób niepełnosprawnych i wielką potrzebę dostosowania pomieszczeń 

wystawowych, aby uatrakcyjnić tym osobom pobyt w muzeum. Dobroczynne skutki 



przeprowadzenia tej reformy popłyną w stronę osób ograniczonych ruchowo, niedosłyszących 

i niedowidzących - nie sposób ich wyliczyć, jest ich bardzo dużo! 

 

O misji oraz tożsamości dzisiejszego muzeum opowiedziała Dyrektor Muzeum Historyczno-

Etnograficznego w Chojnicach, Barbara Zagórska, podczas prezentacji pt. „Misja muzeum jako 

instytucji zaufania publicznego w budowaniu tożsamości regionu.” Zadaniem muzeum jest 

wyrabianie nawyków w zakresie odbioru kultury, podwyższanie kompetencji odbiorców i 

kształtowanie uczestnictwa w kulturze. Ta szczególna rola wiąże się z ofertą kulturalną, która 

jest efektem specyficznej selekcji dóbr kultury oraz z zapewnieniem odbiorców dla tej oferty. 

 

Meritum Dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Józefa Olejniczaka było 

funkcjonowanie muzeum biograficznego w ujęciu muzeów regionalnych. Jego występ 

zatytułowany „Muzeum biograficzne jako szczególny przypadek muzeum regionalnego.” 

 

„O potrzebie tworzenia kolekcji ponadregionalnych w muzeach słów kilka.” - przedstawił w 

swym wystąpieniu Kierownik działu historycznego Muzeum Okręgowego w Pile, Marek 

Fijałkowski. Na przykładzie muzeum Stanisława Staszica w Pile, pan M. Fijałkowski przedstawił 

zebranym misję jaką niesie muzeum, a jest to “zgromadzenie, zachowanie i opisanie spuścizny 

po Staszicu, upowszechnianie jego myśli i dzieł oraz popularyzacja postawy staszicowskiej jako 

wzorca służby publicznej, ofiarności i stosunku do drugiego człowieka.” Wystąpienie miało na 

celu skupienie uwagi na wyjściu poza region, wiele z tych ograniczeń udaje się przełamać 

dzięki mediom i internetowi. 

 

W powyższym temacie wypowiedziała się również, Kustosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle 

nad Notecią, Anna Sergott z wystąpieniem pt. „Muzeum Regionalne – spojrzenie lokalne czy 

globalne?” W swej prezentacji Kustosz skupiła uwagę słuchaczy na problemie wynikającym z 

ograniczonego postrzegania muzeów w perspektywie globalnej. Mówiła o tym, w jaki sposób 

muzealnicy tamtejszego muzeum radzą sobie zaspokajając potrzeby społeczeństwa w 

regionie. Uczestnicy konferencji potwierdzili, że nie jest to proste zadanie. Nie zawsze to co 



muzeum dostrzega jako ciekawe dla zwiedzających będzie takowym w odbiorze. Zawsze 

istnieje ryzyko, że idea muzeum nie przełoży się na oczekiwania odbiorców, dlatego czasem 

trzeba odrzucić subiektywizm.  

Kustosz mówiła o tym, że choć Muzea regionalne powoływano, aby dokumentować i 

popularyzować historię swojego regionu, to wcale nie oznacza że ma się ograniczać wyłącznie 

do tego typu działalności. Instytucje kultury, w tym i muzea mają kształcić i rozbudzać 

potrzebę rozwoju osobistego zwiedzających. My jako muzealnicy mamy możliwość 

zaszczepienia w nich potrzeby korzystania z dóbr kultury, jest to zatem naszą powinnością. 

Kustosz mówiła o dobrodziejstwach internetu w dobie globalnej “Jesteśmy oknem na świat, 

dajemy szansę zetknięcia się z prawdziwym obiektem czy żywym twórcą.” Muzeum z Nakle 

nad Notecią wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców obrał kierunek egzotyczny, który 

się sprawdził i cieszył sporym zainteresowaniem publiczności. Uczestnicy podczas konferencji 

mieli okazję zapoznać się materiałami z wydarzeń wystawienniczych, a także warsztatów 

tematycznych ze świata przygotowanych dla dzieci. Wyjście Muzeum regionalnego w Nakle 

poza swoje “podwórko” okazało się strzałem w dziesiątkę! 

 

 

Ostatni wykład „Muzeum w rzeczywistości medialnej” poprowadzony przez inicjatora 

wydarzenia, Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, Kamilę Krzanik-Dworanowską. 

Definicja mówi, że media są instytucjami, które dążą do przekazywania ważnych (lub mniej 

ważnych) informacji. Odbiorcą wiadomości jest społeczeństwo. Od początku funkcjonowania 

do dziś – media wpływają na rozwój i postępowanie człowieka, ale i zbiorowości społecznych 

– kształtują wyobraźnie, system wartości i stymulują rozwój kultury. Muzeum jako medium – 

komunikuje, rozgłasza, dokumentuje. Muzeum jako medium wykorzystuje dostępne 

współcześnie kanały i narzędzia komunikacji. Trafność założeń przedstawiono na podstawie 

działalności promocyjnej i edukacyjnej muzeum złotowskiego. 

 

Wystąpienie prelegentów zakończyła żywa dyskusja z uczestnikami konferencji, którymi byli 

przedstawiciele instytucji kulturalnych w Złotowie, okoliczni mieszkańcy zainteresowani 

tematem, oraz zamiejscowi pracownicy muzeów regionalnych. Ważnym gościem konferencji 



był długoletni dyrektor Jarzy Kloskowski, który kierował muzeum złotowskim przez 20 lat. 

Członek Rady Muzeum Wiktor Więcek wyraził swój zachwyt nad ilością ciekawych informacji, 

które przekazano w ośmiu wystąpieniach. Po prezentacjach przeniesiono się do siedziby 

Muzeum Ziemi Złotowskiej, gdzie Jerzy Jelonek przybliżył historię powołania muzeum na ziemi 

złotowskiej oraz ideę powstania na podstawie wystawy czasowej „Muzealnicy na dwie piątki”. 

 

Konferencja miała na celu nawiązanie współpracy, łączenia sił w odnajdywaniu rozwiązań 

problemowych sytuacji oraz dzieleniu się pomysłami na rozwój i promocję w kulturze 

regionalnej. Założyliśmy, że na najbliższe lata opracujemy plan działania, który w 

równomiernym stopniu pozwoli na rozwój na wszystkich polach aktywności naszej instytucji. 

Szczególnie tych dziedzin, które zaspokajają oczekiwania społeczne. Ewolucja planu ma 

sprawić, że muzeum stanie się na tyle nowoczesną instytucją, byśmy stali się konkurencyjni 

wobec wielkomiejskich instytucji kultury. 

 


