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W raporcie o muzeach (Muzea w Polsce 
1989–2008. Stan, zachodzące zmiany 
i kierunki rozwoju muzeów w Europie 

oraz rekomendacje dla muzeów polskich) przy-
gotowanym na Kongres Kultury Polskiej  
w 2009 r. jego autorka, prof. Dorota Folga- 
-Januszewska, zaproponowała nową definicję 
współczesnego muzeum. Według niej Muzeum 
współczesne bywa stale jeszcze instytucją trwałą, 
musi przynosić dochody, aby przetrwać, służy 
społeczeństwom i ich polityce określania tożsa-
mości i wartości, jest dostępne publicznie także 
przez Internet, prowadzi badania nad świadec-
twami działalności człowieka i jego otoczeniem, 
gromadzi zbiory i symulakra, konserwuje i zabez-
piecza zbiory lub nośniki, na których są one zapi-
sane, udostępnia je i prezentuje, tworzy nowe 
rzeczywistości oraz wartości edukacyjne i fikcyjne, 
służy rozrywce.

Takie opisanie muzeum wskazuje nie tylko 
nowe obszary i metody działania tej instytucji. 
Zgodnie z tą definicją muzeum to instytucja 
nader kreatywna, aktywnie kształtująca otacza-
jącą rzeczywistość, mająca duży wpływ na spo-
łeczeństwo. Jednak by spełnić te wymogi  
i sprostać wyzwaniom współczesności, wiele 
muzeów musi zmienić nie tylko sposób działa-
nia, lecz także sposób myślenia o sobie jako 
instytucji kultury . 

Aby wesprzeć muzea w ich drodze ku 
modernizacji, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powołał z dniem 1 marca 2011 r. 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów (NIMOZ). Nowa instytucja oparta 
jest na strukturach działającego od ponad 20 
lat Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. 
Cele, jakie jej wyznaczono, znacznie posze-
rzają zakres działania dawnego Ośrodka. Ich 
realizacja wymaga w pierwszym etapie dobrego 
rozpoznania problematyki. Temu celowi będą 
służyły przygotowywane przez Instytut lub 
powstające pod jego patronatem raporty opi-
sujące różne aspekty działalności muzealnej.

Opracowany w 2009 r. przez NIK raport 
na temat stanu bezpieczeństwa zbiorów  
w muzeach pomógł Ośrodkowi skorygować 
prowadzone w tym zakresie działania. Obecne 
prace będą stanowiły podstawę dla stworzenia 
przez Instytut wieloletniej Strategii rozwoju 
muzealnictwa, mającej na celu wspomaganie 

rozwoju muzeów na wielu płaszczyznach  
i w różnych relacjach społecznych. Uwzględ-
niając specyfikę poszczególnych kategorii 
muzeów (skansenowskie, martyrologiczne, 
historyczne itp.), będziemy starali się wspierać 
ich wewnętrzny rozwój poprzez doskonalenie 
kadr i organizacji pracy. Zdajemy sobie 
bowiem sprawę, że jedynie dobrze wewnętrznie 
działająca instytucja może skutecznie realizo-
wać postawione przed nią zadania. 

Już w 2012 r. planujemy przejęcie od 
Muzeum Pałacu w Wilanowie programu Aka-
demia Zarządzania Muzeum (www.wilanow-
palac.pl/akademia zarzadzania muzeum pro-
gram.html). Jest to program skierowany do 
muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru 
Muzeów, którego efektem mają być:

• stworzenie grupy liderów muzealnych  
w określonych specjalizacjach,

• podjęcie budowy systemu informacji  
o liderach na potrzeby krajowego zasobu 
kadrowego w muzeach,

• stworzenie wspólnych warunków jako-
ściowych dla rozwoju muzeów,

• zebranie i analiza informacji na temat 
potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji 
zarządczych i twórczych pracowników 
muzeów.

Współczesne muzeum nie jest jednak 
wyłącznie działającym wewnętrznie mechani-
zmem. Istotnym elementem stanowiącym jego 
wartość, a wręcz sens istnienia, są relacje spo-
łeczne – jego funkcjonowanie w społeczności. 
Dzisiejsze muzeum musi nie tylko być zauwa-
żalne przez społeczeństwo poprzez ciekawe 
zbiory i organizowanie wystaw, musi też być 
tym czynnikiem, który stymuluje jego rozwój, 
buduje jego tożsamość, tworzy więzi lokalne. 
W tym aspekcie chcielibyśmy nadać konkretny 
wymiar powiedzeniu, że muzeum musi wyjść 
do ludzi, a nie być instytucją dla wybranych. 
Realizacja tej misji to jednocześnie realizacja 
jednego z celów zapisanych w statucie Insty-
tutu – kształtowania świadomości społecznej w 
zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kul-
turowego.

 Nasza misja obejmuje niemal wszystkie 
obszary działalności muzealnej. Jest jednak 
kilka sfer, które uważamy za szczególnie 
ważne. Do takich bez wątpienia należy eduka-
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