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The celebrations were in-
augurated by concert entitled
”Âwi´ta Góra musical discoveries.
Józef Zeidler (1744-1806) –
a Polish Mozart”. After the con-
cert prof. Ryszard Legutko, a re-
presentative of President Lech
Kaczynski, read a congratulation
letter, which he then presented
the superior of the Gostyƒ con-
gregation. In the course of the
ceremonies and in accordance
with a well-established tradition,
persons and institutions, which
had made a special contribution
to the protection of historical
monuments, received prizes and
medals.

5. Bazylika pw. Niepokalanego Pocz´cia NMP i Êw. Filipa Neri w Gostyniu. Fot.
T. Palacz.
5. Basilica of the Immaculate Conception of the Holy Virgin Mary and St. Philip Neri
in Gostyƒ Photo: T. Palacz.

W dniach 6-7 marca 2008 r.
w Bibliotece Narodowej

w Warszawie odby∏a si´ mi´dzy-
narodowa konferencja „W stro-
n´ nowoczesnego muzeum”, po-
Êwi´cona wykorzystywaniu no-
woczesnych technik zarzàdzania
w kierowaniu muzeami i przygo-
towaniu ekspozycji. Jej organiza-
torem by∏y: Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki oraz Departa-
ment Kultury, Promocji i Turys-
tyki Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie w mi´dzynarodo-
wym gronie mia∏o s∏u˝yç wymia-
nie informacji i „dobrych prak-
tyk” mi´dzy przedstawicielami
mazowieckich i zagranicznych
muzeów w takich obszarach, jak:
wspó∏praca mi´dzynarodowa mu-
zeów, pozyskiwanie funduszy
zewn´trznych, promocja, spo-
∏eczne inicjatywy muzeów, nowe
technologie w muzeach, nowe
idee w muzealnictwie; nawiàzanie
wspó∏pracy mi´dzy muzeami
Mazowsza a muzeami regionów

partnerskich; realizacja wspól-
nych projektów.

Konferencj´ rozpocz´∏a sesja
plenarna, w czasie której g∏os za-
brali eksperci. Prof. Jack Loh-
man, dyrektor Museum of Lon-
don, mówi∏ o wyzwaniach stojà-
cych przed muzeami w dobie kul-
tury masowej i koniecznoÊci usta-
lenia zakresu wp∏ywu, jaki wy-
wiera ona na muzea. Zaletà kul-
tury masowej jest jej atrakcyjnoÊç
dla odbiorcy. Muzea muszà zde-
cydowaç, kiedy powinny, a kie-
dy nie – konkurowaç z tymi zja-
wiskami. Dr hab. Dorota Folga-
Januszewska, przewodniczàca
Polskiego Komitetu Narodowego
Mi´dzynarodowej Rady Muzeów
ICOM przedstawi∏a plan dzia∏aƒ
muzeów europejskich – wytyczne
Grupy Roboczej przy Culture
Unit EU ds. Wspó∏pracy Mi´dzy
Muzeami.

W dobrej wspó∏pracy mi´dzy
muzeami najwa˝niejsza jest rea-
lizacja nast´pujàcych kwestii:
administracja i standardy wypo-

˝yczeƒ, schematy gwarancji rzà-
dowych (por´czeƒ skarbu paƒ-
stwa), wycena, samoubezpiecze-
nie i system bezubezpieczeniowy
obiektów kultury, zabezpieczenie
przed konfiskatà, op∏aty za wy-
po˝yczenia i wypo˝yczenia d∏ugo-
terminowe (depozyty), budowa-
nie zaufania – sieci wspó∏pracy
oraz digitalizacja.

Omówiono tak˝e Kodeks Ety-
ki ICOM dla muzeów, podsta-
wowy zbiór zasad obowiàzujàcy
w pracy muzealniczej (prof. dr
hab. Stanis∏aw WaltoÊ, dyr. Mu-
zeum Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego). York Langenstein, prze-
wodniczàcy Niemieckiego Komi-
tetu Narodowego ICOM, przeko-
nywa∏, ˝e wspó∏praca kulturalna
w Europie jest czynnikiem sprzy-
jajàcym lepszemu zrozumieniu
partnerów. Takiej wspó∏pracy
mog∏oby s∏u˝yç dzielenie si´ ko-
lekcjami (Mechtild Kronenberg,
dyr. Stowarzyszenia Muzeów
Niemieckich). Niezb´dna jest tak-
˝e edukacja muzealna widzów

„W STRON¢ NOWOCZESNEGO MUZEUM”
Konferencja mi´dzynarodowa, Warszawa, 6-7 marca 2008 r.



Wdniach 8-10 maja 2008 r.
na zamku w Niepo∏omicach

odby∏a si´ mi´dzynarodowa kon-
ferencja naukowa – X seminarium
krajobrazowe „Zarzàdzanie krajo-
brazem kulturowym i kszta∏towa-

„ZARZÑDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM
I KSZTA¸TOWANIE SPO¸ECZNYCH POSTAW PROEKOLOGICZNYCH”
Mi´dzynarodowa konferencja naukowa, Niepo∏omice, 8-10 maja 2008 r.
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nie spo∏ecznych postaw proekolo-
gicznych”. Organizatorami konfe-
rencji by∏y Instytut Architektury
Krajobrazu Politechniki Krakow-
skiej oraz Komisja Krajobrazu
Kulturowego Polskiego Towarzyst-

wa Geograficznego w Krakowie.
G∏ównym powodem zorgani-

zowania konferencji by∏a codzien-
na obserwacja otaczajàcego nas
Êrodowiska. Rozwój gospodarczy
i cywilizacyjny nie wp∏ywa,

Aconference on the application
of contemporary management

techniques in museums and the
arrangement of expositions, or-
ganised by the Mazovian Culture
and Art Centre and the Depart-
ment of Culture, Promotion and
Tourism at the Board of the
Mazovia Voivodeship Marshal’s
Office, was held on 6-7 March in
Warsaw.

The topics of the debates
included the international coop-
eration of museums, the obtain-
ing of funds, museums tasks

within the domain of promotion,
education and social initiatives,
the use of new technologies and
ideas, as well as challenges facing
museum institutions in the era of
mass culture. The conference
presented a plan of future activi-
ty - the guidelines of the Working
Group at Culture Unit EU for
Museum Cooperation and the
Ethics Code of the ICOM Polish
National Committee conceived as
a fundamental collection of work
principles intended for the muse-
um staff.

The conference participants
attended six meetings concerning
the place of the visitor in muse-
um space, new media in the muse-
um, informatics technologies in
inventories and documentation,
the security of temporary exhibi-
tions and conservation-curator
surveillance.

A discussion on cooperation
possibilities and an exchange of
experiences between Mazovian
and foreign museums comprised
an important item on the confer-
ence agenda.

“HEADING TOWARDS A MODERN MUSEUM”
International Conference, Warsaw 6-7 March 2008

prowadzona ju˝ od najm∏odszych
lat (Jan O∏dakowski, dyr. Muze-
um Powstania Warszawskiego).

Nast´pnie uczestnicy konfe-
rencji rozpocz´li prac´ w jednym
z szeÊciu forów tematycznych, któ-
rych celem by∏o: wypracowanie
przez przedstawicieli muzeów ma-
zowieckich oraz ekspertów pol-
skich i zagranicznych rozwiàzaƒ,
które mog∏yby byç wdra˝ane
w muzeach; wymiana informacji
i doÊwiadczeƒ mi´dzy poszczegól-
nymi muzeami, prezentacje, dys-
kusje, wnioski; „gie∏da projektów
partnerskich” – nawiàzanie kon-
taktów z potencjalnymi partnera-
mi; omówienie mo˝liwoÊci wspó∏-
pracy mi´dzy muzeami mazo-

wieckimi i muzeami z regionów
partnerskich.

Fora dotyczy∏y: praktycznych
zasad pozyskiwania i wykorzys-
tywania funduszy zewn´trznych,
praktycznego wdra˝ania w pol-
skich muzeach wytycznych Gru-
py Roboczej przy Culture Unit
EU, miejsca widza w przestrzeni
muzealnej – aktywnego odbiorcy
i wspó∏twórcy, nowych mediów
w muzeum, aktualnych techno-
logii informatycznych w inwen-
taryzacji i dokumentacji, bezpie-
czeƒstwa przy organizacji wystaw
czasowych, opieki konserwator-
sko-kuratoryjnej.

Konferencj´ zakoƒczy∏a sesja
plenarna, na której moderatorzy

podsumowali prac´ na poszcze-
gólnych forach tematycznych.
Wprawdzie muzea polskie sà pla-
cówkami kultury, które w ostat-
nich 15-20 latach zmieni∏y si´
diametralnie, ewoluowa∏y, wy-
pracowa∏y nowe sposoby przy-
ciàgni´cia do siebie widza, wy-
ra˝ono jednak nadziej´, ˝e nie
ulegnà one nadmiernej „disney-
landyzacji”.

Konferencja mia∏a prekursor-
ski charakter ze wzgl´du na kom-
pleksowe podejÊcie do tematu.
Oby wyciàgni´te z niej wnioski
i nauki prze∏o˝y∏y si´ jak naj-
szybciej na wra˝enia zwiedzajà-
cych muzea.

Laura Bakalarska


