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od redakcji 

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Jeśli chcemy opisać otaczającą nas rzeczywistość, próbując zarazem odnaleźć adekwat-
ny do tej rzeczywistości klucz, słowo „zmiana” wydaje się być najbardziej odpowiednim. 
Muzea należą do kategorii tych instytucji kultury, które zmianom ulegając starają się za-
razem – w trosce o swą instytucjonalną i aksjologiczną autonomię – zachować na owe 
zmiany wpływ, stając wobec dylematów natury tożsamościowej, konieczności znalezienia 
właściwej miary między powinnościami zwanymi niekiedy „tradycyjnymi”, wobec zgroma-
dzonych zbiorów a obligacjami, uchodzącymi często w potocznej opinii za atrybut „nowo-
czesności”, również wobec publiczności w całym zróżnicowaniu jej imponującego wzrostu 
frekwencyjnego, a także eskalacji jej oczekiwań.

Drogą do ustabilizowania efektów zmiany a zarazem ich stymulacji są – także w odniesie-
niu do najbliższych redakcji rocznika muzeów – prace i projekty legislacyjne. Można pokusić 
się o niepozbawione ironii stwierdzenie, iż historia polskiego muzealnictwa jest historią zre-
alizowanych i niezrealizowanych (po większej części) projektów legislacyjnych, prób określe-
nia miejsca muzeów w kontekście synergicznie postrzeganego „dziedzictwa kulturowego”, 
znalezienia dla nich właściwego modelu zarządczego, nie zarzucając przywołanych wyżej 
dylematów tożsamościowej natury. Celem numeru 60. rocznika „Muzealnictwo” jest doko-
nanie przeglądu przeszłych i aktualnie podejmowanych prób zmiany „prawa muzealnego”, 
wskazania pól jego niezbędnych korekt, przyczyn zaniechań, a przede wszystkim trudności 
w zastosowaniu wobec dziedziny kultury, w której poza słowem „zmiana”, bodaj najczęściej 
wymienianym (i najbardziej przez muzealne środowiska docenianym) jest słowo „specyfika”. 
Przegląd ten stanie się – miejmy nadzieję – przyczynkiem do refleksji nad zdolnością do in-
stytucjonalnego funkcjonowania w stanie, w którym można dostrzec nieadekwatność litery 
prawa do praktyki jego stosowania.

Poza tematem dla numeru głównym, znajdą w nim Państwo stałe i znane działy opisu-
jące najważniejsze sfery muzealnej aktywności, niezależnie od upływającego czasu i legis-
lacyjnych tych aktywności kreacji.

Tegoroczny numer jest zarazem ostatnim, w przygotowaniu którego uczestniczył  
dr Dariusz Kacprzak, od roku 2009 członek kolegium redakcyjnego rocznika „Muzealni-
ctwo”, zaś od momentu przejęcia obowiązków wydawcy przez Narodowy Instytut Mu-
zealnictwa i Ochrony Zbiorów w roku 2011 – zastępca redaktora naczelnego. W imieniu 
Redakcji oraz Wydawcy dziękuję dr. Dariuszowi Kacprzakowi za współtworzenie rocznika, 
którego wagę ocenią kolejne już pokolenia polskich muzealników.

dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW
redaktor naczelny 
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from the editors

Dear Readers,

If we want to describe the surrounding reality, while at the same time trying to grasp 
the best key to it, it seems that the word “change” is the most appropriate. Museums 
rank among that category of culture institutions which, while undergoing changes, and 
caring for their own institutional and axiological autonomy, attempt at the same time 
to influence the very changes; this, however, makes them face identity dilemmas, the 
necessity to find the right balance between the responsibilities that are sometimes 
referred to as “traditional ones”, namely the ones they have towards the collections, and 
the obligations commonly regarded to be an attribute of “modernity”, these towards 
the public in the variety of their impressive turnout growth and the increase of their 
expectations. 

The way to stabilize change effects, while at the same to stimulate them, also with 
respect to the closest editing of the museum Annual, are legislative efforts and bills. One 
could even be tempted to make the statement, this not fully irony-free, that the history of 
Polish museology is actually the history of implemented and unimplemented legislative 
projects (the latter dominating), of the attempts to define the position of museums in the 
context of the synergically perceived “cultural legacy”, of finding for them the appropriate 
governance model, without rejecting the above-mentioned identity dilemmas. The goal 
of the “Muzealnictwo” Annual No. 60 is to present an overview of the past and current 
trials to amend the “Museum Act”, to identify areas for essential corrections, reasons for 
negligence, yet first and foremost, difficulties in applying them to the culture domain in 
which the most frequently applied word next to “change” (and most highly appreciated 
by museum circles) is the word “specificity”. This overview will hopefully contribute to 
the reflection on the capacity of institutional operating under the circumstances in which 
the inadequacy between the letter of the law and its enforcement can be observed.

Next to the theme that is key to the present issue of the “Muzealnictwo” Annual, you 
will find the well established and known sections describing the spheres of museum 
operations, these occurring regardless of the lapse of time and their legislative creations. 

This year's issue is at the same time the last one whose preparation was contributed to 
by Dariusz Kacprzak PhD, since 2009 member of the Editorial Board of the “Muzealnictwo” 
Annual, and since the National Institute for Museums and Public Collections became 
its Publisher, he has been Deputy Editor-in-Chief. On behalf of the Editorial Board and 
the Publisher, I would like to extend my gratitude to Dr Dariusz Kacprzak for co-creating 
the annual whose importance will be assessed for yet subsequent generations of Polish 
museologists.

I wish you a pleasant reading 
Respectfully yours

Piotr Majewski
Professor at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Editor-in-Chief


