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Abstract: The Report on the State of Museum Educa-
tion. Supplement part 1 (edited by Marcin Szeląg) and part 
2 (written by Marcin Szeląg) published at the beginning 
of 2015 refers to the problems of museum education, its 
current situation and its state in the country. The analy-
ses are based on qualitative and quantitative research 
on the situation of education in museums. The research 
was carried out in 2010 and published for the first time 
in 2012 under the editorship of this author. In the 2015 
supplements, the author analyses the discussion about 
the place of museum education and its quality in Poland. 
This discussion takes place among museum educators 
and was initiated by the Forum of Museum Educators citi-
zens’ initiative. Subsequent chapters deal with the results 
of the research and the effects of conference meetings 

and debates on museum education held by the author 
in various Polish museums in 2013. Selected theories of 
museum education by English-speaking authors, as well 
as interviews with directors of major Warsaw museums 
and galleries, form the backdrop to these considerations. 
The marketing point of view at the museum institution is 
also presented in this context. The conclusion of Szeląg’s 
analyses is that it is necessary to introduce training cour-
ses and studies which would prepare museum educators 
for their work. Referring to models of museum education 
in Western countries, the author suggested an example 
programme of such studies in Poland. The publications 
presented in this article illustrate and report on the hea-
ted debate on museum education which has been taking 
place in Polish museums over the last decade.

Keywords: museum education, the Forum of Museum Educators, learning in museums, pedagogy and museums, 
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Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement cz. 1 (red. 
Marcin Szeląg) i cz. 2 (autor Marcin Szeląg) ukazały się 
z początkiem 2015 roku. Dwie oddzielne części publikacji 
stanowią 8. i 9. tom serii „Muzeologia”, realizowanej przez 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNI-

VERSITAS i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Ni-
niejsze opracowania są wynikiem kontynuowanych badań 
nad stanem edukacji muzealnej w Polsce. Projekt w jego 
części definicyjnej, jak zaznacza Marcin Szeląg we wstępie, 
odnosi się do problematyki przedstawionej już w ramach 
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raportu o stanie edukacji muzealnej w Polsce, zrealizowa-
nego przez Forum Edukatorów Muzealnych w latach 2009–
20111. 

Prezentowane publikacje można odczytać jako wynik 
pewnych działań środowiska zainteresowanego stanem 
i rozwojem edukacyjnej działalności muzeów w Polsce, 
oraz potraktować jako wysiłek edukatorów muzealnych 
uczyniony w kierunku nowego rozpoznania potencjału 
muzealnictwa w służbie społeczeństwu i jego edukacji, wo-
bec wyzwań współczesności. Na podstawie opracowanych 
wyników badań empirycznych i przedstawionych konteks-
tów ewolucji i stanu edukacji muzealnej w Polsce, a także 
w krajach zachodnich: Francji, Anglii i Niemczech wytyczo-
ne zostały przez autora rekomendacje dla rozwoju edukacji 
muzealnej w naszym kraju2. Autor ponownie przywołuje je 
oraz komentuje w części pierwszej publikacji.

Zasadniczą część zrealizowanego projektu stanowiły se-
minaria o charakterze edukacyjno-problemowym, które 
zostały omówione w książce w formie esejów, zawierają-
cych komentarze do przytaczanych anonimowo przemyśleń 
i postulatów uczestników seminariów. Siedem seminariów 
zrealizowano w okresie od września do grudnia 2012 roku. 
Ich współorganizatorami byli przedstawiciele muzeów, któ-
rzy brali czynny udział w projekcie realizowanym w latach 
2009–2011 i jako koordynatorzy regionalni zajmowali się 
przeprowadzaniem i opracowywaniem ankiet oraz prowa-
dzeniem rozmów z pracownikami muzeów. Miało to nie-
bagatelne znaczenie dla omawianej pracy, gdyż – jak moż-
na przypuszczać – są to wypowiedzi pewnych środowisk 
i osób zainteresowanych położeniem, sytuacją, oddziaływa-

niem i rozwojem edukacji muzealnej w polskich muzeach. 
W publikacji nie podano ilu było uczestników wszystkich se-
minariów, tym samym w jakiej części reprezentowane były 
muzea z całej Polski. Seminariom towarzyszyły teoretyczne 
wykłady wprowadzające, referaty, prezentacje i warsztaty 
praktyczne. 

Jednym z celów pracy było przedstawienie wcześniej 
wytyczonych rekomendacji tematów do dyskusji w trak-
cie seminariów. Między innymi dyskutowano o relacjach, 
które wpływają na edukację muzealną wewnątrz muzeum, 
w odniesieniu do: edukacji szkolnej i ustawicznej, publicz-
ności muzealnej czy polityki kulturalnej. Szczególną uwagę 
zwrócono na problematykę dotyczącą statusu i roli eduka-
cji prowadzonej w muzeum oraz ściśle z tym powiązanego 
statusu edukatora muzealnego wewnątrz muzealnej hie-
rarchii. Odnosząc się do kwestii programu edukacyjnego, 
infrastruktury muzeum, wydawnictw i publikacji, środków 
dydaktycznych i pomocy do realizacji działań edukacyjnych 
w muzeum, jak również kompetencji i wymagań stawianych 
edukatorom muzealnym, przez uczestników seminariów zo-
stało wysuniętych wiele postulatów. Wybrane spośród nich 
zostały opracowane i przedstawione kolejno w dwóch roz-
działach publikacji.

 Jednym z celów seminariów miało być stworzenie moż-
liwości integracji personelu muzealnego wobec proble-
matyki edukacji, a tym samym otwarcie debaty na temat 
współczesnych funkcji i zadań muzeów wobec publiczności. 
Zaprezentowane w rozdziale trzecim analizy, w synchronicz-
nym ujęciu prezentowanych wypowiedzi, zostały sproble-
matyzowane i przedstawione przez autora w następujących 
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grupach tematycznych: współpraca wewnątrz muzeum, 
potrzeba profesjonalizacji edukacji muzealnej, teoretyczne 
podstawy edukacji muzealnej, współpraca muzeum ze szko-
łą, oczekiwania publiczności muzealnej, marketing w muze-
um. Jak dowiadujemy się z zakończenia tego rozdziału są to 
problemy ściśle związane z codziennością pracy muzealni-
ków, edukatorów pracujących bezpośrednio z publicznością 
i dla publiczności. 

Innym, zaproponowanym w tym zestawieniu, spojrze-
niem na edukację muzealną jest artykuł Jeremiasza Misia-
ka Muzeum jako organizacja usługowa. Patrzenie na mu-
zeum, jak na organizm i „firmę” działającą dla społeczności 
w ramach rynku usług stawia dyskutowaną problematykę 
w kontekście, który prowokuje tym samym do namysłu 
nad prezentowanymi kwestiami z perspektywy zarządzania 
instytucją. Problem ten został poniekąd zaprezentowany 
w kolejnym rozdziale, opracowanym przez Emilię Zduńczyk 
O edukacji muzealnej. Wywiady z dyrektorami warszaw-
skich muzeów i galerii. Wywiady przeprowadzono na po-
trzeby pracy magisterskiej, a w publikacji zaprezentowano 
ich transkrypcje. 

Lektura wywiadów jest bardzo interesująca w kontekście 
prezentowanych i analizowanych wyników dyskusji. Uka-
zuje się w nich szeroki zakres ujmowania obszaru edukacji 
muzealnej, różnych sposobów definiowania, zakreślania pól 
działań i wytyczanych celów rozwoju muzeów przez osoby 
bezpośrednio i szczególnie za ich rozwój odpowiedzialne. 
Samo rozumienie i definiowanie pojęcia „edukacja muze-
alna” jest na tyle różnorodne, że w niektórych wypowie-
dziach jego interpretacje wzajemnie się wykluczają. Jedni 
chcą, a inni wręcz nie chcą „wychowywać”, jedni pragną 
„nauczać” inni tylko proponować sytuacje do „uczenia się” 
w kontekście wystawy, prezentowanych zbiorów i progra-
mów, chcą tworzyć przestrzeń komunikacji, interpretacji, 
krytycznego namysłu. Takie stanowiska mogą wynikać z sa-
mego rozumienia i definiowania pojęcia „edukacja”, która 
zarówno w literaturze naukowej, jak i w języku potocznym, 
jest często rozumiana, kojarzona i artykułowana zamiennie 
z pojęciami takimi, jak wychowanie, kształcenie, nauczanie, 
uczenie się, czy też w szerszym ujęciu – oświata. Edukacja 
muzealna, pedagogika muzealna, komunikacja muzealna, 
pośredniczenie muzealne, mediacja muzealna to obszary 
badań, znajdujące się w różnych kontekstach interdyscy-
plinarnych, ale należałoby zdefiniować pojęcia, którymi się 
operuje i odróżniać np. uczenie się (learning) od nauczania 
(teaching). W tym ujęciu, tłumacząc z języka angielskiego 
pojęcie learnig na język polski należy podkreślić wymiar 
potencjalnych indywidualnych możliwości, zaangażowania 
i autoaktywnej samodzielności w uczeniu się. W tych nie-
ścisłościach i zamiennym traktowaniu pojęć, różnorodnym 
ich definiowaniu i stosowaniu, można upatrywać zasadniczy 
problem w rozumieniu tego czym jest, a czym nie jest edu-
kacja muzealna. Należałoby uporządkować pojęcia i określić 
poprzez ściślejsze ich zdefiniowanie w odniesieniu do pol-

skich kontekstów i realiów. W całości omawianego opraco-
wania brakuje uściślenia definicji, które przyjęte byłyby za 
główne, do których należałoby się odnosić we wszystkich 
rozważaniach na temat edukacji muzealnej. Ale może był to 
umyślny zabieg autora dla ukazania różnorodności ujmowa-
nia prezentowanej problematyki, a tym samym podkreśle-
nia jej niejednoznaczności?

Rysuje się ona znakomicie w zaprezentowanych wypo-
wiedziach osób pełniących funkcje dyrektorów i zastępców 
dyrektorów znaczących instytucji muzealnych i galerii sztu-
ki: Agnieszki Morawińskiej, Andrzeja Rottermunda, Prze-
mysława Mrozowskiego, Pawła Jaskanisa, Jolanty Gumuły, 
Fabio Cavallucciego i Hanny Wróblewskiej, które jak przez 
pryzmat rzucają światło na sposoby mówienia o edukacji 
muzealnej przez wszystkich zainteresowanych. Można przy-
puszczać, że zaprezentowanie ich w tej publikacji jest próbą 
zainicjowania dalszej dyskusji nad rolą edukacji muzealnej 
w społeczeństwie, jej świadomym kształtowaniu przez oso-
by bezpośrednio związane z muzeami i edukacją. Wybór 
warszawskich stanowisk w tej kwestii ukazuje się w publi-
kacji jako model do rozważenia, czy też naśladowania przez 
muzealnych administratorów i zarządców z innych stron 
Polski.

Kolejny, 9. tom serii „Muzeologia” stanowiący część 2. 
Suplementu dotyczy analizy najważniejszych czynników 
wpływających na rozwój edukacji muzealnej. Autor odnosi 
się głównie do teorii edukacji muzealnej formułowanej mię-
dzy innymi przez Georga Heina, czy Ellen Hooper-Greenhill 
i poprzez ich kontekst – biorąc pod uwagę wyniki badań 
zrealizowanych w Polsce – rysuje koncepcje edukacji muze-
alnej w polskich muzeach. Wymienia braki w podejmowa-
niu podstawowych zadań czyniących z muzeum instytucję 
edukacyjną w jej holistycznym rozumieniu. W reakcji na 
stan tak zarysowanej sytuacji edukacji muzealnej w Pol-
sce, proponuje model kształcenia muzealników i eduka-
torów muzealnych w nawiązaniu do doświadczeń krajów 
zachodnich, jak np. studiów muzealniczych realizowanych 
w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Jako zasadniczy efekt pro-
wadzonych analiz został zaproponowany model kształcenia 
muzealników polskich, a tym samym nakreślono perspekty-
wy rozwoju muzeów w Polsce jako instytucji edukacyjnych. 

Zachęcam do indywidualnego zapoznania się z dwiema 
częściami prezentowanej publikacji. Można je traktować 
łącznie lub oddzielnie, w zależności od zainteresowań. 
Obrazują one, i poniekąd relacjonują, gorącą dyskusję na 
temat edukacji muzealnej, jaka toczy się w ostatniej deka-
dzie w polskich muzeach i ich otoczeniu. 

Reasumując lekturę powyższych książek można wyciąg-
nąć wnioski, że prace nad strategią rozwoju muzeów w na-
szym kraju toczą się wartko i intensywnie. Cieszyć powinno 
wysokie zainteresowanie i zaangażowanie oraz determina-
cja niektórych środowisk muzealnych, a przede wszystkim 
inicjatywa obywatelska jaką jest niewątpliwie Forum Edu-
katorów Muzealnych.

Streszczenie: Publikacje Raport o stanie edukacji mu-
zealnej. Suplement cz. 1 oraz Suplement cz. 2 pod red. 
Marcina Szeląga odnoszą się do problematyki edukacji 

muzealnej, jej aktualnego oglądu i statusu w naszym kra-
ju. Podstawę analiz stanowią przeprowadzone badania 
ilościowo – jakościowe, diagnozujące sytuację edukacji 
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w muzeach , które przeprowadzone zostały w 2010 r. , 
a opublikowane pod redakcją tegoż autora w 2012 roku. 
Odniesienie do tych badań sugeruje podtytuł prezento-
wanych publikacji jako Suplement cz. 1 oraz Suplement cz. 
2. Autor analizuje dyskusję nad miejscem edukacji muze-
alnej i jej jakością w Polsce. Dyskusja ta toczy się w kręgu 
edukatorów muzealnych zainicjowana przez obywatelską 
inicjatywę Forum Edukatorów Muzealnych. W kolejnych 
rozdziałach omawiane się wyniki badań i efekty spotkań 
konferencyjnych i dyskusji nad edukacją muzealną, które 
prowadzone były przez autora w różnych muzeach Pol-
ski w roku 2013.  Jako kontekst  przedstawione zostały 
wybrane teorie edukacji muzealnej autorów prac an-

glojęzycznych oraz wywiady z dyrektorami ważniejszych 
warszawskich muzeów i galerii sztuki.  W tym kontekście 
zaprezentowano również spojrzenie marketingowe na 
instytucję jaką jest każde muzeum. Konkluzją przedsta-
wionych przez M. Szeląga analiz jest postulat konieczno-
ści wprowadzenia szkoleń i studiów przygotowujących 
do pracy edukatora muzealnego. Odnosząc się do mo-
deli edukacji muzealnej w krajach zachodnich autor za-
proponował model programu takich studiów w Polsce. 
Przedstawione w niniejszym artykule publikacje obrazują 
i poniekąd relacjonują gorącą dyskusję na temat edukacji 
muzealnej, jaka toczy się w ostatniej dekadzie w polskich 
muzeach i ich otoczeniu. 

Słowa kluczowe: edukacja muzealna, Forum Edukatorów Muzealnych, edukacja, uczenie się w muzeum, 
pedagogika i muzeum.
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1 Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, M. Szeląg (red.), Warszawa 2012.
2 Ibidem.
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