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Jako g∏ówny cel or-
ganizatorzy wskazali
wymian´ informacji
i dobrych praktyk
mi´dzy przedstawi-
cielami mazowiec-
kich i zagranicznych
muzeów, m.in. w ta-

kich obszarach, jak: wspó∏praca mi´dzyna-
rodowa muzeów, pozyskiwanie funduszy
zewn´trznych, promocja, spo∏eczne inicja-
tywy muzeów, nowe technologie w muze-
ach, nowe idee w muzealnictwie.

Program konferencji obejmowa∏ zarów-
no wyk∏ady prowadzone na sesji plenarnej,
jak i prezentacje w poszczególnych grupach
roboczych. Na sesji plenarnej zaprezento-
wano m.in. takie tematy, jak: Dzisiejsze mu-
zeum – wyzwania zwiàzane z funkcjonowaniem
muzeów w kulturze masowej (prof. Jack Loh-
man, dyrektor Museum of London, cz∏onek
zarzàdu ICOM), Plan Dzia∏aƒ dla muzeów
europejskich – wytyczne Grupy Roboczej przy
Culture Unit EU ds. Wspo∏pracy Mi´dzy Mu-
zeami (dr hab. Dorota Folga-Januszewska,
dyrektor ds. Naukowych i Edukacji Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, przewod-
niczàca Polskiego Komitetu Narodowego
Mi´dzynarodowej Rady Muzeów ICOM)
oraz Kodeks Etyki Komitetu Narodowego Mi´-
dzynarodowej Rady Muzeów ICOM jako pod-
stawowy zbiór zasad w pracy muzealnika (prof.
dr hab. Stanis∏aw WaltoÊ, dyrektor Mu-
zeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, cz∏o-
nek Prezydium Komitetu Narodowego
ICOM). WÊród wyg∏oszonych na sesji ple-
narnej prelekcji nie zabrak∏o i wyk∏adu do-
tyczàcego ochrony i bezpieczeƒstwa muze-
ów. Na temat zabezpieczenia wystaw czaso-
wych g∏os zabra∏ Dick Drent (dyrektor De-
partamentu Ochrony Muzeum van Gogha
w Amsterdamie).

Poza sesjami plenarnymi odbywa∏y si´
spotkania w 6 forach tematycznych: Prak-
tyczne zasady pozyskiwania i wdra˝ania fundu-
szy zewn´trznych dla muzeów (moderator: Ma-
ciej Ba∏a˝, specjalista ds. Funduszy Unii Eu-

ropejskiej, Muzeum Pa∏ac w Wilanowie),
Praktyczne wdra˝anie w polskich muzeach wy-
tycznych Grupy Roboczej przy Culture Unit EU
ds. Wspó∏pracy Mi´dzy Muzeami (moderator:
dr hab. Dorota Folga-Januszewska), Widz
w przestrzeni muzealnej. Aktywny odbiorca, ak-
tywny wspó∏twórca (moderator: Katarzyna
Rokosz, kierownik OÊrodka OÊwiatowego,
Muzeum Narodowe w Warszawie), Nowe
media w muzeum: ekspozycja, informacja, pro-
mocja. Aktualne technologie informatyczne w in-
wentaryzacji i dokumentacji (moderatorzy:
prof. Ryszard W. Kluszczyƒski, Uniwersytet
¸ódzki, Agnieszka Jaskanis, Paƒstwowe
Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
cz∏onkini Zespo∏u ds. Digitalizacji przy Mi-
nistrze Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go), Bezpieczeƒstwo przy organizacji wystaw
czasowych (moderator: Piotr Ogrodzki, dy-
rektor OÊrodka Ochrony Zbiorów Publicz-
nych) oraz Opieka konserwatorsko-kuratoryj-
na: opieka nad sztukà w tradycyjnych dyscypli-
nach (cz´Êç I), opieka nad sztukà wspó∏czesnà
(cz´Êç II) (moderator: prof. Iwona Szmelter,
Akademia Sztuk Pi´knych w Warszawie).

Ka˝de Forum mia∏o swój odr´bny
program. W ramach V Forum poÊwi´co-
nego bezpieczeƒstwu przy organizacji wy-
staw czasowych omówione zosta∏y
w szczególnoÊci zagadnienia zwiàzane z za-
gro˝eniami przest´pczoÊcià wystaw czaso-
wych (Piotr Ogrodzki, OÊrodek Ochrony
Zbiorów Publicznych), organizacjà pracy
personelu ochrony i wymaganiami zwiàza-
nymi z uzyskaniem por´czenia Skarbu
Panstwa (S∏awomir Kocewiak, OÊrodek
Ochrony Zbiorow Publicznych), spojrze-
niem na wystawy czasowe przez pryzmat
doÊwiadczenia rzeczoznawcy ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego ds. tech-
nicznych zabezpieczeƒ zabytków (Andrzej
Jachimczak, Kraków). Niezwykle cennym
by∏o wystàpienia Paw∏a Kamiƒskiego na
temat organizacji transportu wystaw cza-
sowych. Przedsi´biorstwo Renesans Trans
jest najbardziej wyspecjalizowanà na pol-
skim rynku firmà, która zajmuje si´ profe-

sjonalnà organizacjà transportu dzie∏ sztu-
ki. Bardzo wa˝nym elementem dzia∏alno-
Êci przedsi´biorstwa jest wykonywanie
specjalnych rodzajów opakowaƒ na prze-
wo˝one dzie∏a sztuki. Dzi´ki nim mogà
one byç bezpiecznie przemieszczane. Wy-
k∏ad Paw∏a Kamiƒskiego uzmys∏owi∏
wszystkim, jak bardzo wa˝nym i z∏o˝onym
zagadnieniem zarówno pod wzgl´dem
technicznym, jak i organizacyjnym jest
przedsi´wzi´cie potocznie okreÊlane jako
transport dzie∏ sztuki. 

Tematem przewodnim konferencji by-
∏a nowoczesnoÊç muzeum. Nie mog∏o za-
tem zabraknàç prezentacji zwiàzanych
z najnowszà technikà zabezpieczeƒ. Knud
Andresen z Danii przedstawi∏ dedykowany
ochronie indywidualnej dzie∏ sztuki system
zabezpieczenia Piccolo. Producentem sys-
temu Piccolo jest duƒska firma Profort.
Analizujàc dost´pnoÊç rozwiàzaƒ technicz-
nych dedykowanych ochronie indywidual-
nej dzie∏ sztuki, mo˝na z ca∏à odpowie-
dzialnoÊcià powiedzieç, ˝e system Piccolo
nale˝y do jednego z najbardziej rozbudo-
wanych systemów mogàcych znaleêç za-
stosowanie zarówno w du˝ych, jak i Êred-
niej wielkoÊci muzeach. Mo˝e on rownie˝
znaleêç miejsce w ochronie wystaw czaso-
wych, poniewa˝ producent przewidzia∏
jednà z wersji systemu dostosowanà do
wystaw czasowych – dzie∏a sztuki wypo˝y-
cza si´ od razu z w∏asnym, kompletnym,
autonomicznym systemem sygnalizacji
w∏amania i napadu.

W ostatnim dniu konferencji uczestni-
cy spotkali si´ ponownie na sesji plenarnej,
na której podsumowano poszczególne fora
tematyczne. Uczestnicy Forum poÊwi´co-
nego bezpieczeƒstwu i ochronie wystaw
czasowych zgodzili si´, by podsumowaç
prace nast´pujàcym stwierdzeniem: Nowo-
czesne muzeum TAK, nowoczesna organizacja
i technika TAK, ale przede wszystkim nowocze-
Ênie myÊlàcy ludzie!!!

Pe∏ny program konferencji mo˝na znaleêç na stronach:
www.mazowieckiemuzea.pl

W dniach 6-7 marca 2008 r., w Bibliotece Narodowej w Warszawie odby∏a si´ konferencja W stro-
n´ nowoczesnego muzeum zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Uczestniczy∏o
w niej blisko 200 przedstawicieli mazowieckich muzeów i liczna grupa zagranicznych ekspertów. 
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