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Nowa baza muzeów

Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

O

d lat trwała dyskusja, ile
muzeów funkcjonuje
w Polsce. Ostatnie obliczenia wskazywały, że
jest ich ok. 1200. Były
jednak i informacje mówiące o prawie
1300. Problem z policzeniem muzeów
był dwojaki. Po pierwsze, ruch w świecie
muzealnym jest dość duży. Jedne muzea
znikają, inne się pojawiają. Są też muzea
będące w trakcie organizacji – jedne na
tym etapie prowadzą aktywną działalność, inne organizują się, nie dając znaków życia. Drugi problem, wydawać by
się mogło nie do rozwiązania, to kwestia
tego, czym jest muzeum. Czy samo
nazwanie jakiegoś zbioru, czy kolekcji
mianem muzeum jest wystarczające, by
za takowe je uznać? Czy izba muzealna
może być klasyfikowana jako muzeum?
Jakie kryterium powinno być decydujące
o tym, czy coś jest bądź nie jest placówką
muzealną?
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1 lipca br. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opublikował
na swojej stronie wykaz 411 muzeów
(www.nimoz.pl/pl/muzea/wykaz-muzeoww-polsce/baza-muzeow-w-polsce). Decydującym kryterium było to, czy dane
muzeum ma statut bądź regulamin
uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworząc wykaz
kierowano się obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarze muzealnictwa oraz potrzebą określenia podstawowych standardów funkcjonowania instytucji muzealnych.
W sierpniu br. baza została uzupełniona o oddziały podległe wpisanym do
niej muzeom. Co pół roku rejestr będzie
aktualizowany i przy współpracy
z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego MKiDN będzie poszerzany o nowe
placówki, które uzgodnią swoje statuty
bądź regulaminy z Ministrem.
Informacje, które można znaleźć
w bazie to informacje podstawowe.
Nazwa muzeum, adres dyrekcji (nie
zawsze tożsamy z adresem siedziby
muzeum, jak ma to miejsce choćby
w przypadku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach), imię
i nazwisko dyrektora, telefony (także
w większości przypadków do dyrekcji bądź
sekretariatu), e-mail, adres internetowy.
Nowością w tej bazie jest podanie
organizatorów muzeów opisanych w ich
statutach, a w ślad za tym opisanie ich
statusu. Oznacza to, że po raz pierwszy
będzie wiadomo ile jest w Polsce
muzeów państwowych, prywatnych
i samorządowych (tu uwzględniono
podział na samorządowe wojewódzkie,
powiatowe i gminne).
Jedynie w przypadku muzeów, dla
których organizatorami są osoby
fizyczne, nie podano ich danych, ze

względu na przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych. W bazie można
także znaleźć informacje, które muzea są
wpisane do Państwowego Rejestru
Muzeów prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
podano zarówno datę wpisu, jak i numer,
pod którym zostało wpisane.
Baza jest w pełni przeszukiwalna
i sortowalna. Oznacza to, że informacji
można szukać, wpisując dowolny ciąg
znaków będący czy to nazwą muzeum,
czy nazwiskiem dyrektora, bądź sortować dane według wybranego pola, np.
według województw, powiatów czy
gmin.
Uzupełnieniem wykazu są linki na
stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do listy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru
Muzeów oraz wykazu instytucji kultury,
w tym muzeów współprowadzonych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Zaprezentowana baza z pewnością
wzbudzi wiele pytań. Warto potraktować
zawartość tej bazy także jako przyczynek
do dyskusji zarówno nad tym czym jest,
a czym ma być współczesne muzeum
i jak je definiować, jak i na temat roli
państwa, a konkretnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozwoju polskiego muzealnictwa. Początek
takim rozważaniom dają dołączone do
bazy najważniejsze rekomendacje
Zespołu Ekspertów ds. przygotowania
tez do projektu nowelizacji ustawy
o muzeach, wśród których na szczególną
uwagę zasługują te dotyczące standaryzacji muzeów (www.nimoz.pl/pl/aktualnosci/informacje/raport-zespolu-ekspertowds-przygotowania-tez-do-projektu-nowelizacji-ustawy-o-muzeach-rekomendacje)
n

