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O POTRZEBIE POWSTANIA 
POLSKIEGO SŁOWNIKA 
MUZEALNIKÓW
ON THE NEED TO COMPILE A POLISH 
DICTIONARY OF MUSEUM CURATORS

Agnieszka Murawska
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Abstract: The article documents all the actions which 
have already been undertaken to compile a Polish 
Dictionary of Museum Curators. The co-operation of the 
National Institute for Museums and Public Collections, the 
Adam Mickiewicz University in Poznań and the National 
Museum in Poznań, and the Association of Polish Museum 
Professionals, Wielkopolska branch, and the project’s public 

partner and initiator, which has contributed to two sympo-
siums and a discussion panel. The opportunity to implement 
a long-term and nationwide project which serves to contri-
bute to knowledge about the development of museology in 
Poland, consolidate the professional environment, and im-
prove the ethos of a profession which is similar to a public 
service, will be the substantive result of the events.
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Pomysł rozpoczęcia działań zmierzających do stworzenia 
słownika muzealników – który winien być podstawą do dal-
szych badań, źródłem wiedzy, a zarazem pewnego rodzaju 
pomnikiem – narodził się podczas realizacji programu ba-
dawczo-wystawienniczego poświęconego osobie Nikodema 
Pajzderskiego (1882–1940),  powstałego w ramach cyklu 
Zasłużeni Muzealnicy Polscy, realizowanego w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu w roku 20131. Wtedy właśnie 
w ośrodku poznańskim, oddolnie, wyartykułowane zostały 
liczne sugestie i wskazano na bolączki związane z brakiem, 
nawet podstawowego, kompendium wiedzy o osobach two-
rzących muzealnictwo na ziemiach polskich. Okazało się 
jednocześnie, że istnieje wcale niemałe zainteresowanie tą 
problematyką.  Jednakże brak tak podstawowego źródła in-
formacji jak słownik muzealników wskazuje, że naszemu śro-
dowisku brakuje autorefleksji. A przecież trudno iść naprzód 
nie znając, i nie odnosząc się do dorobku przeszłości. Jest to 

tym bardziej dojmujące, że pokrewne muzealnikom zawody  
posiadają choć cząstkowe słowniki dokumentujące dorobek 
i osiągnięcia wybitnych, a nawet niekiedy całkiem zwyczaj-
nych przedstawicieli zawodów, takich jak konserwatorzy2, 
bibliotekarze3, czy archiwiści4. Brak słownika muzealników 
negatywnie rzutuje na jakość prac badawczych związanych 
z historią muzealnictwa, a także na świadomość społeczną 
i pamięć o roli przedstawicieli tego zawodu, i jemu pokrew-
nych, w pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego w różnych 
okresach historii Polski: pod zaborami, w procesie kształto-
wania nowoczesnego narodu, w odtwarzaniu struktur pań-
stwa polskiego po 1918 r. oraz w późniejszej służbie pub-
licznej.

 W 2014 r.  A .  Szukalska-Kuś,  prezes  Oddziału 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich 
(SMP), którego członkowie wykazali trwałe i poważne za-
interesowanie sprawą słownika, przy wsparciu członków 
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zarządu, podjęła działania zmierzające do jego powstania. 
Dzięki współpracy z przedstawicielami różnych środowisk 
muzealnych regionu,  środowiska akademickiego, zwłaszcza 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) 
oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
(NIMOZ) i Muzeum Narodowego w Poznaniu (MNP), Oddział 
Wielkopolski Stowarzyszenia  zorganizował 2 sympozja oraz 
panel dyskusyjny doprowadzając do finału działania przy-
gotowawcze. Rola partnerów instytucjonalnych – zwłaszcza 
NIMOZ-u i UAM, których przedstawiciele czynnie wspiera-
li i aktywnie uczestniczyli w podejmowanych działaniach –  
była dotychczas nie do przecenienia.

Pierwsze sympozjum5 miało charakter regionalny – przed-
miotem jego obrad był dorobek osób związanych z muzeal-
nictwem Wielkopolski. Uczestnicy przedstawili blisko 30 bio-
gramów w możliwie rozległym rozrzucie chronologicznym, 
terytorialnym i pod względem obszaru muzealnych zainte-
resowań prezentowanych postaci. Podjęto także rozważania 
teoretyczne, mające z natury rzeczy charakter ogólny i do-
tyczące metodologii i metodyki pracy w obszarze biografi-
styki, nad rodzajami słowników oraz nad trybem i przyszłą 
organizacją pracy. Refleksji poddano zmienność nazewni-
ctwa związanego z zawodem muzealnika, przy stwierdzeniu  
jednoczesnego trwałego zrębu zadań zawodowych związa-
nych z realizacją misji w dziedzinie opieki nad dziedzictwem 
– jego pozyskiwaniem, zabezpieczaniem, administrowaniem, 
naukowym  opracowywaniem i upublicznianiem. Wiele uwa-
gi poświęcono prekursorom muzealnictwa, w tym kolekcjo-
nerom, których pasje doprowadziły  do powstania trwałych 
zbiorów o charakterze muzealnym. Zauważono, że badania 
nad biografistyką muzealników  mogą mieć  znaczący wpływ 
na tożsamość zawodową i kondycję zawodu, który powinien 
się cieszyć i dziś zaufaniem publicznym, a jego przedstawi-
ciele muszą się cechować nie tylko specjalistycznymi kwalifi-
kacjami, ale i mocnym kręgosłupem moralnym oraz, w swo-
ich interpretacyjnych sądach – niezależnością od zmiennych 
mód i nacisków. Skonstatowano, że zawód muzealnika jest 
bliższy powołaniu i społecznej misji niż profesji, a słownik 
niewątpliwie mógłby być nie tylko wyrazem szacunku dla 
minionych pokoleń, ale nade wszystko wyznaczać wzorco-
twórcze standardy. Sympozjum6 towarzyszyła publikacja za-
wierająca wersję próbną 28 haseł słownikowych.

Drugie sympozjum7 miało na celu przedstawienie projek-
tu na arenie ogólnopolskiej, co się szczęśliwie udało dzięki 
aktywnemu uczestnictwu muzealników przybyłych z wielu 
stron kraju8. Przedstawiono postaci zasłużone dla muzeal-
nictwa poszczególnych regionów, poruszono kwestie teore-
tyczne i aspekty prawne dotyczące pracy nad biografiami 
osób żyjących i zmarłych. Przedyskutowano problem zakresu 
przedmiotowego słownika i jego charakteru. Zdecydowano 
o ogólnopolskim charakterze słownika, z uwzględnieniem 
granic obecnej Polski, z uzasadnionymi historycznie liczny-
mi wyjątkami, z hasłami poświęconymi nie tylko wyłącznie 
muzealnikom polskim, ale i innych narodowości, którzy mie-
li wpływ na muzealnictwo na ziemiach polskich i z Polską 
związanych. Za najwłaściwszy uznano typ tzw. holenderski 
słownika, umożliwiający zastosowanie systemu alfabetycz-
nego w każdym tomie. Omówiono zróżnicowanie wielkości 
haseł słownikowych w zależności od oceny stopnia ważności 
przedstawianej postaci, obszerności bibliografii i ikonografii.  

Szczególnie cenne okazały się  prezentacje dwóch 

pokrewnych regionalnych projektów wydawniczych: przed-
stawionego przez Urszulę Zajączkowską Leksykonu czeskich 
i polskich muzealników Górnego Śląska9  oraz wydawni-
ctwa typu who is who? pt. Mazowieccy muzealnicy. Słownik 
Biograficzny zaprezentowanego przez Tadeusza Skoczka10. 
Referenci poświęcili dużo uwagi przestrogom związanym 
z długotrwałością prac redakcyjnych, wskazywali na prob-
lemy wynikające z wykorzystania pozyskiwanych materia-
łów źródłowych. 

Dzięki powyższym wypowiedziom oraz pozostałym gło-
som poświęconym muzealnikom i twórcom muzeów, wymiar 
ogólnopolski projektu zyskał mocne osadzenie i akceptację. 
Stwierdzono konieczność  realizacji zadania w formie wie-
loletniego projektu angażującego muzealników, zwłaszcza 
członków muzealnych stowarzyszeń i pracowników nauki 
różnych dyscyplin. Już podczas pierwszego sympozjum chęć 
współpracy, rozwiniętą później we wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne, wykazali historycy poznańscy.  

Oddział Wielkopolski SMP, ośmielony tak żywym i szero-
kim odzewem, zorganizował kolejne spotkanie pt. „Słownik 
Muzealników Polskich. Założenia programowe, struktura, 
finansowanie”11, tym razem w formie panelu dyskusyjnego. 
Do udziału w nim zaproszono specjalistów zaangażowanych 
w prace przy projektach wieloletnich o podobnym zakre-
sie i zadaniach, takich jak Polski Słownik Biograficzny czy 
Słownik Artystów Polskich w celu skorzystania z ich długolet-
nich doświadczeń związanych z organizacją pracy i budżeto-
waniem zbliżonych charakterem przedsięwzięć naukowych. 
Uczestniczyli w nim także, podobnie jak w poprzednich 
sympozjach, zainteresowani przedstawiciele Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
oraz muzeum Narodowego w Poznaniu. Poruszono kwestie 
organizacyjne: konieczności powołania do życia pracow-
ni słownika, zespołu redakcyjnego oraz rady naukowej. 
Stwierdzono, że podstawowe znaczenie dla uruchomienia 
projektu ma nie tylko jego finansowanie, ale i ustalenie 
trwałej siedziby zespołu redakcyjnego, form komunikacji 
z autorami, stworzenia bazy danych – kartoteki haseł słow-
nikowych, powołania archiwum jako miejsca gromadzenia 
pozyskanych i wytworzonych materiałów. W rozstrzygają-
cym dla istnienia projektu momencie siedzibę i wsparcie 
techniczne ofiarował Wydział Historyczny UAM.  Omówiono 
także aspekty prawne oraz finansowe. Z dotychczasowych 
doświadczeń uczestników panelu wynikało, że najwłaściwsze 
będzie wykonywanie pracy merytorycznej przez autorów ze-
wnętrznych, dla których zespół redakcyjny przygotuje precy-
zyjnie opracowany schemat hasła słownikowego, wytyczne 
redakcyjne oraz pierwotną listę haseł pierwszego tomu. Za 
niezbędne uznano podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 
zainteresowanymi stronami12.

Dnia 19.04.2017 r. doszło do podpisania Porozumienia 
o współpracy na rzecz programu naukowo-badawczego 
i wydawniczego pod nazwą Polski Słownik Muzealników 
(dalej Porozumienie) pomiędzy partnerami instytucjo-
nalnymi: Wydziałem Historycznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza reprezentowanym przez prof. dr. 
hab. Kazimierza Ilskiego, dziekana Wydziału i Narodowym 
Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów reprezen-
towanym przez dyrektora Instytutu, prof. UKSW dr. hab. 
Piotra Majewskiego oraz stroną społeczną – Oddziałem 
Wielkopolskim Stowarzyszenia Muzealników Polskich 
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reprezentowanym przez Annę Szukalską-Kuś, prezesa 
Oddziału. Komitetem Redakcyjnym będzie kierować prof. 
UAM dr hab. Paweł Stróżyk. W preambule Porozumienia 
zawarto uzasadnienie decyzji o współtworzeniu programu, 
jako koncepcji mającej na celu zaprezentowanie wpływu 
muzealników na powstanie i rozwój polskiego ustroju dzie-
dzictwa oraz muzealnictwa jako wyodrębnionej służby pub-
licznej i gałęzi wiedzy specjalistycznej. Sam program okre-
ślono jako kontynuację dotychczasowych prac dotyczących 
dziejów polskiego muzealnictwa oraz towarzyszącej im de-
baty na temat znaczenia tradycji zawodowej i społecznej 
muzealnictwa dla kondycji współczesnej, narodowej kul-
tury pamięci. Wyrażono nadzieję, że jego realizacja powin-
na przyczynić się w szczególności do kształtowania współ-
czesnej tożsamości zawodowej muzealników, ich integracji 
społecznej oraz wskazywać na rolę, jaką muzealnicy pełni-
li w przeszłości i pełnią nadal w polskim życiu publicznym. 

W imieniu ww. stron został złożony w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek dotyczący fi-
nansowania projektu w oparciu o zasoby ludzkie i material-
ne współdziałających realizatorów projektu. Należy żywić 
nadzieję, że niebawem nastąpi rozstrzygnięcie nadające 
właściwy bieg podjętemu wyzwaniu.

Trwałym materialnym i intelektualnym dorobkiem 

dotychczasowych działań jest wydawnictwo13 przygotowane 
na pierwsze sympozjum oraz opublikowany w czasopiśmie 
„Museion Poloniae Maioris”14 artykuł ujmujący historycz-
nie wiedzę o zawodzie muzealnika. Publikacje materiałów 
mogących służyć potrzebom słownika podjęły także czaso-
pisma związane z muzealnictwem,  zainteresowane obecnie 
już nie tylko upamiętnianiem „tych co odeszli”, ale i prezen-
tacją w wyodrębnionych działach materiałów biograficznych 
o charakterze naukowym15. Gotowe są już: lista haseł słow-
nikowych do pierwszego tomu, wskazówki dla autorów wraz 
z listą zadań zawodowych oraz schemat noty biograficznej. 

Bardzo istotne dla realizacji projektu jest pozyskanie – nie 
tylko w kraju, ale i za granicą – szerokiego grona potencjal-
nych współpracowników-autorów oraz wykorzystanie zdo-
bytego już ich zaufania i chęci współpracy.

Zbliżająca się rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości jest dobrym momentem do spojrzenia za sie-
bie i podjęcia wieloletniego projektu, który ma szansę wpły-
nąć nie tylko na integrację polskich muzealników, ale ukazać 
ich dotychczasowe dokonania w zawodzie uważanym często 
za służbę narodowi i państwu. Teraz jest najlepszy czas ku 
temu, gdyż  dzięki masowemu udostępnianiu źródeł histo-
rycznych w formie cyfrowej potencjalny materiał badawczy 
jest dostępny do badań, jak nigdy dotąd. 

Streszczenie: Artykuł dokumentuje dotychczasowe 
działania mające na celu stworzenie Polskiego Słownika 
Muzealników. Współpraca instytucji: Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu  i Muzeum Narodowego w Poznaniu 
z partnerem społecznym i inicjatorem projektu – Oddziałem 
Wielkopolskim Stowarzyszenia Muzealników Polskich 

doprowadziła do realizacji 2 sympozjów oraz panelu dys-
kusyjnego. Efekty merytoryczne tych wydarzeń stanowią 
trwałą bazę umożliwiającą realizację wieloletniego projek-
tu o charakterze ogólnopolskim, służącego powstaniu za-
równo podstaw wiedzy o osobach związanych z rozwojem 
muzealnictwa w Polsce, jak i konsolidacji środowiska oraz 
wzmocnieniu etosu zawodu o cechach służby publicznej.

Słowa kluczowe: muzealnik, historia muzealnictwa,  muzealnictwo, słownik, służba publiczna.  
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