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Organizatorem konferencji jest Stowarzy-
szenie Muzeów Uczelnianych, prowadzące 

działalność na rzecz zachowania dziedzictwa 
akademickiego. Do roli współorganizatora oraz 
gospodarza pierwszego dnia spotkania zapro-
szono Politechnikę Gdańską, ze względu na jej 
reprezentacyjną tkankę materialną i bogate 
tradycje historyczne, a także bliską współpracę 
Sekcji Historycznej Biblioteki PG ze Stowa-
rzyszeniem Muzeów Uczelnianych. Patronatu 
honorowego wydarzeniu udzielił JM Rektor PG. 

Konferencja  
Stowarzyszenia  
Muzeów  
Uczelnianych  
na Politechnice  
Gdańskiej

Magdalena Jaszcza
Sekcja Historyczna Biblioteki PG

W dniach 23–25 października  
w Gdańsku odbędzie się konferencja 
„Dziedzictwo Akademickie. 
Formy i kierunki partycypacji 
muzeów uczelni wyższych”. 
Jest to najważniejsze w tym 
roku wydarzenie gromadzące 
przedstawicieli niemal wszystkich 
muzeów uczelnianych w Polsce. 
Będzie ono okazją dla specjalistów 
do wymiany dobrych praktyk 
i doświadczeń w zakresie 
zarządzania muzeum w strukturach 
szkoły wyższej, a także jego 
roli w integracji środowiska 
akademickiego i społeczności 
lokalnej wokół dziedzictwa uczelni. 

Pierwsza grupa słuchaczy składać się będzie  
z około 40 osób – precyzuje prof. Marek Dzida, 
prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki, kie-
rownik Katedry Automatyki i Energetyki WOiO 
oraz studiów podyplomowych.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest 
ukończenie studiów magisterskich, inżynier-
skich lub licencjackich, niekoniecznie politech-
nicznych. Dokumenty aplikacyjne należało zło-
żyć do 15 września 2019 roku. Pierwszy zjazd 
planowany jest na drugi weekend października. 

– Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki 
Wiatrowej szacuje, iż w ciągu najbliższych 15 lat 
zatrudnienie związane z rozwojem inwestycji  
w ten sektor sięgnie kilkudziesięciu tysięcy 
osób w skali całego kraju. Niezwykle się cieszę, 
że pierwszy krok w kierunku przygotowania 
niezbędnych kadr wykonujemy właśnie tutaj, 
na Politechnice Gdańskiej – zapewnia prezes 
Witoński.

– Mam nadzieję, że nowe studia odniosą po-
dobny sukces, co uruchomiona kilka lat temu spe-
cjalizacja inżynieria ropy i gazu. Osoby z certyfi-
katem jej ukończenia są poszukiwane na przykład 
przez firmy z norweskiego sektora wydobywczego 
– dodaje prof. Janusz Kozak, dziekan Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Szczegółowe informacje na temat studiów 
podyplomowych morska energetyka wiatrowa 
można znaleźć na stronie internetowej 
https://oio.pg.edu.pl/mew/informacje-ogolne.

Prof. Janusz Kozak, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, oraz Ma-
riusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej
Fot. Krzysztof Krzempek
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Aby przybliżyć cel konferencji oraz dzia-
łalność Stowarzyszenia, warto pochylić się 
nad samym pojęciem muzeum uczelnianego 
i jego zadaniami. Historia powstawania przy 
uczelniach wyższych jednostek zajmujących się 
dokumentowaniem, przechowywaniem  
i promowaniem materialnego i niematerialne-
go dziedzictwa danej Alma Mater, związanych 
z nią kolekcji obiektów historycznych oraz 
rozwoju nauki, sięga II poł. XVII wieku. Kolek-
cje gromadzone przez tego rodzaju muzea są 
niezwykle różnorodne i zależą w pewnej mie-
rze od profilu uczelni, choć nie jest to regułą. 
Mogą składać się na nie dokumenty związane 

z funkcjonowaniem szkoły, jej kadry i społecz-
ności studenckiej, obiekty techniczne, geolo-
giczne, zoologiczne lub z zakresu medycyny, 
dzieła sztuki, a nawet całe historyczne budynki. 
Współcześnie znaczna część muzeów poza swą 
podstawową rolą, którą jest ochrona dzie-
dzictwa uniwersytetu lub politechniki, pełni 
ważne zadania edukacyjne, kierując działalność 
w stronę studentów (np. organizując zajęcia 
dydaktyczne z wykorzystaniem obiektów z ko-
lekcji), ale także otwierając się na społeczność 
lokalną (udostępnianie kolekcji umieszczonych 
na wystawach zwiedzającym, organizacja 
wydarzeń naukowych i kulturalnych, udział 
w Nocy Muzeów). Nie do przecenienia jest 
także ich rola w budowaniu i podtrzymywaniu 
tożsamości historycznej uczelni oraz integracji 
jej pracowników i studentów wokół wspólnego 
dziedzictwa. 

Dla lepszego wykonywania tych zadań  
w 2014 roku zostało powołane Stowarzyszenie 
Muzeów Uczelnianych, które w obecnej chwili 
współpracuje z ponad setką jednostek muze-
alnych uczelni wyższych w całej Polsce. Jest to 
organizacja pozarządowa, której dotychcza-
sowa działalność zaowocowała między innymi 
przygotowaniem wystawy i dwóch edycji 
katalogu prezentujących najważniejsze obiekty 
poszczególnych muzeów (także w wersji anglo-
języcznej), uruchomieniem strony internetowej 
promującej muzea i dziedzictwo uczelni oraz 
nawiązaniem współpracy z polskimi i między-
narodowymi organizacjami zajmującymi się 
muzealnictwem, w tym z najbardziej prestiżo-
wymi z nich: Narodowym Instytutem Muzeal-
nictwa i Ochrony Zbiorów oraz International 
Council of Museums (ICOM). Sekcja Histo-
ryczna jest zrzeszona w Stowarzyszeniu jako 
członek Pomorskiego Oddziału SMU i prowadzi 
ścisłą współpracę z pozostałymi uczelniami 
wyższymi w regionie. 

Stowarzyszenie ma za sobą także organiza-
cję kilku konferencji naukowych dotyczących 
zadań i działalności muzeów uczelnianych.  
Są to I Ogólnopolska Konferencja Muzeów 
Uczelnianych (Pałac w Nieborowie, Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 2016),  
II Konferencja Naukowa Muzeów Uczelnianych 
(Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
2017) oraz III Konferencja pt.: „Muzea uczelnia-
ne: wyzwania, zagrożenia, możliwości” (Poli-
technika Łódzka, 2018). Tegoroczne spotkanie 
odbywające się w Gdańsku będzie dotyczyło 

Uczestnicy ubiegłorocznej konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w Łodzi
Fot. Rafał Muskała
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Inspiracją do utworzenia Pracowni stała się 
współpraca z Kołem byłych studentów Pola-

ków politechniki z lat 1904–1939, kierowanym 
przez prof. Witolda Urbanowicza oraz przeka-
zanie uczelni gromadzonego przez blisko 20 
lat archiwum Koła – unikalnego zbioru doku-

Barbara  
Ząbczyk-Chmielewska
Sekcja Historyczna  
Biblioteki PG

Zbiory muzealne Sekcji Historycznej Biblioteki 
Politechniki Gdańskiej

Sekcja Historyczna została 
powołana jako Pracownia 
Historii Politechniki Gdańskiej 
w 1986 roku przez JM Rektora PG 
prof. Bolesława Mazurkiewicza 
i umieszczona w strukturze 
organizacyjnej Biblioteki Głównej 
PG. Zadaniem Pracowni było 
pozyskiwanie, gromadzenie 
zbiorów historyczno-muzealnych 
dotyczących uczelni i ludzi  
z nią związanych oraz regionu 
Pomorza, a także zabezpieczanie 
wszelkich materialnych śladów 
dokumentujących historię  
i działalność politechniki jako 
głównego i najstarszego ośrodka 
naukowego Polski Północnej. 

tematyki wzajemnych interakcji pomiędzy 
muzeami i kolekcjami akademickimi a samymi 
uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz 
zapleczem naukowym. Bardzo istotne będzie 
skupienie uwagi nad znaczeniem dziedzictwa 
uczelni wyższych dla społeczności lokalnych. 
Przewidywana liczba uczestników konferencji 
ma przekroczyć setkę. 

Panele dyskusyjne drugiego i trzeciego 
dnia odbędą się na Uniwersytecie Gdańskim. 
Więcej informacji oraz szczegółowy program 

wydarzenia znajduje się na stronie internetowej 
organizatora (www.muzeauczelniane.pl).  
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa  
„Muzea uczelniane dla Niepodległej”, opo-
wiadająca o roli wyższych uczelni w procesie 
odzyskiwania przez Polskę niepodległości  
w 1918 roku. Wystawa zostanie zaprezentowa-
na w holu Gmachu Głównego i będzie okazją 
do zapoznania się między innymi z unikalny-
mi obiektami pochodzącymi z kolekcji Sekcji 
Historycznej PG. 

1

Fot. 1. Zegar wahadłowy o elektrycznym napędzie impul-
sującym firmy Ancienne Maison Hipp, Peyer, Favarger & 
Cie, pocz. XX w.
Fot. Krzysztof Krzempek
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