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Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wzięło udział
w międzynarodowej wymianie w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO „Uczenie się przez
całe życie” (Lifelong Learning Programme). Do
programu zgłosiliśmy przygotowany przez nas
projekt „Europejskie muzea jako centra edukacji dla dorosłych i młodzieży. Muzea XXI wieku”,
który udało się zrealizować w terminie sierpień
2012 – październik 2013. W tym czasie bytomscy
muzealnicy odbyli trzy wizyty studyjne, odwiedzając kilkanaście nowoczesnych muzeów w Europie
i przyglądając się ich codziennej pracy. Chcemy
podzielić się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą,
przemyśleniami oraz przedstawić korzyści, jakie
przyniósł udział w programie.
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Muzeum Górnośląskie w Bytomiu działa nieprzerwanie od
1945 roku, jednak początki działalności datuje się na rok 1910.
W ostatnich latach instytucja świętowała stulecie swego istnienia i działalności. W Muzeum funkcjonuje pięć działów merytorycznych: Archeologia, Etnografia, Kresy i Kultury Pogranicza,
Przyroda i Sztuka. Od dwóch lat funkcjonuje też samodzielny
Dział Edukacji, prowadząc zajęcia dla nauczycieli, organizując
lekcje muzealne, warsztaty, eventy kulturalne, konkursy (m.in.
międzynarodowy konkurs „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła
malarskiego”). Dział Edukacji wraz z działami merytorycznymi
aktywnie angażuje osoby dorosłe ze społeczności lokalnej,
proponując uczestnictwo w akcjach kierowanych bezpośrednio
do nich, m.in. odczyty, wykłady np. „Skarby MGB”, „Spotkanie
miesiąca”, „Rozbieranie Śląska”, „Wykłady o sztuce”. Największą
popularnością cieszy się coroczna „Noc Muzeów”. Pracownicy
działów merytorycznych współtworzą wraz z Działem Edukacji
program wszystkich zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum. Nie tylko proponują i uzgadniają ciekawe tematy, ale
również aktywnie uczestniczą w ich realizacji, prowadząc wykłady i lekcje muzealne, organizując spotkania, oprowadzając
po wystawach. Dziś Muzeum Górnośląskie to poważna, licząca
się w kraju placówka muzealna o niekwestionowanym dorobku,
bogatych zbiorach i autonomicznym programie. Prowadzi
działalność kolekcjonerską (ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, poszerzanie kolekcji obiektów zabytkowych
z różnych dziedzin), naukowo-badawczą (opracowywanie
zbiorów, konserwacja zabytków, badania naukowe), edukacyjną, wystawienniczą (wystawy czasowe i stałe) i wydawniczą
(publikacje naukowe, katalogi zbiorów, roczniki, monografie,
ulotki, informatory) w zakresie: archeologii, etnografii, historii,
przyrody i sztuki.
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zgłosiło projekt „Europejskie muzea jako centra edukacji dla dorosłych i młodzieży.
Muzea XXI wieku”, przystępując do programu Leonardo da
Vinci VETPRO „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning
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Programme). Głównym założeniem projektu było poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowatorskich systemów
edukacji muzealnej oraz sposobów popularyzowania wiedzy
zgromadzonej w instytucjach kultury. Osoby, które wzięły
udział w projekcie, zapoznały się z nowoczesnymi sposobami
prezentacji dorobku kultury na ekspozycjach z zastosowaniem
innowacyjnych technologii. Wymiana doświadczeń zaowocowała też nowymi pomysłami w zakresie edukacji muzealnej
oraz przyczyniła się do nawiązania kontaktów międzynarodowych. Udział w tym projekcie wpłynął na rozwój zawodowy
– podniesienie kwalifikacji i efektywności pracy – wszystkich
uczestników. W trakcie trwania projektu bytomscy muzealnicy
odbyli trzy podróże edukacyjne: do Hiszpanii (październik
2012), do Irlandii (marzec 2013) i do Portugalii (czerwiec 2013).
W projekcie uczestniczyło 24 pracowników Muzeum (Hiszpania
– 8 osób, Irlandia – 8, Portugalia – 8). Reprezentowali oni różne
dziedziny zawodowe (archeologię, historię, sztukę, etnografię,
przyrodę, edukację, wystawiennictwo oraz obsługę zwiedzających). W każdym z krajów partnerskich wizyta trwała tydzień.
Uczestnikom programu zależało na podniesieniu kwalifikacji i zdobyciu nowych doświadczeń, przede wszystkim na poznaniu nowoczesnych form edukacji muzealnej, nowatorskich
sposobów i metod eksponowania zabytków, aby zmieniać
i tworzyć nowy wizerunek Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
– atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Górnego Śląska, ale i dla
przybyszów zwiedzających nasz region. Poszczególne grupy
wymieniły doświadczenia na temat prowadzenia procesów
edukacyjnych, odejścia od standardowego modelu muzeum
(skupionego jedynie na ochronie dziedzictwa kulturowego),
połączenia wystawiennictwa z edukacją dorosłych i młodzieży,
otwarcia na społeczeństwo, co pozwoliło na wzbogacenie
oferty kulturalno-edukacyjnej naszego Muzeum i wpłynęło
na zwiększenie frekwencji. Jesteśmy przekonani, że projekt
w przyszłości zaowocuje podniesieniem atrakcyjności i skuteczności działań edukacyjnych w muzeach śląskich.

Hiszpania
Barcelona

Organizacja przyjmująca:
Associació Cultural Catalanopolonesa
Data: 15–19 października 2012
Uczestnicy:
Alicja Błasiak
Monika Bronk-Pogoda
Edyta Horwat
Jan Kania
Joanna Kauczor
Tomasz Raczyński
Anna Rak
Ewa Wyszomirska-Czaja

6

Hiszpania to trzecie pod względem wielkości państwo Europy,
którego terytorium zajmuje obszar 504 842 km². Usytuowana
jest na Półwyspie Iberyjskim, otoczona z jednej strony Morzem
Śródziemnym, z drugiej – Oceanem Atlantyckim. Hiszpania
od zachodu graniczy z Portugalią, na północnym wschodzie
oddzielona jest Pirenejami od Francji i Andory; w południowej części na odcinku około 1,2 km bezpośrednio sąsiaduje
z brytyjskim Gibraltarem. Do Hiszpanii należą Baleary, Wyspy
Kanaryjskie oraz posiadłości w Afryce Północnej. Stolicą kraju
jest Madryt.
Hiszpania to kraj wielonarodowościowy – zróżnicowany
zarówno pod względem dialektycznym, jak i kulturowym.
Rodowici Hiszpanie stanowią ponad 70% ogółu społeczeństwa,
ważnymi grupami są także Katalończycy oraz Galicyjczycy.
Liczba ludności zamieszkującej Hiszpanię wynosi około 46
milionów osób. Około 75% ludności posługuje się językiem
kastylijskim – hiszpańskim. Językami o dużym zasięgu są
również: kataloński, baskijski oraz galicyjski.
Barcelona to malownicze miasto położone w północno-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego nad Morzem Śródziemnym. Jest drugim co do wielkości miastem w Hiszpanii.
Jest również stolicą Katalonii – jednej z kilkunastu autonomicznych prowincji wydzielonych na terenie całej Hiszpanii.
Barcelona jest bardzo znaczącym centrum ekonomicznym. Tu zlokalizowany jest jeden z najważniejszych portów
w Europie i drugie pod względem wielkości lotnisko w Hiszpanii. Jest również bardzo ważnym ośrodkiem kultury, a wiele
z ogromnej ilości zabytków miasta zostało wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
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Celem pierwszego wyjazdu szkoleniowego pracowników
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach międzynarodowego programu Leonardo da Vinci VETPRO „Uczenie się
przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) była Barcelona. Organizacja wyjazdu podporządkowana była naczelnym
celom: wymianie doświadczeń, rozwojowi umiejętności organizacyjnych w zakresie działalności edukacyjnej i wystawienniczej, podniesieniu kompetencji językowych oraz nawiązaniu
międzynarodowych kontaktów zawodowych.
Wyjazd obfitował w wizytacje hiszpańskich placówek
muzealnych, dyskusje panelowe i warsztaty. W czasie wizyt
studyjnych zebrano materiał dokumentujący sposoby aranżacji wystaw, związki przestrzeni muzealnej z działalnością
edukacyjną oraz metody konserwacji zabytków.
Pod względem działalności edukacyjnej hiszpańskie muzea stanowią godny wzorzec naśladowania. Poszczególne
placówki oferują zróżnicowaną ofertę skierowaną do całych
rodzin, co pozwala na swobodny dobór interesujących zajęć.
Na uwagę zasługują zajęcia w Palau de la Música Catalana,
gdzie organizowane są zajęcia dla rodzin z dziećmi poniżej
pierwszego roku życia (podobne zajęcia organizowane są
w wielu państwowych muzeach). Do starszych dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych skierowana jest oferta Museu
d’Arqueologia de Catalunya, gdzie w sali wykładowej na
kształt szkolnej klasy prowadzone są multimedialne wykłady.
Większość państwowych placówek skupia się na pozyskaniu przychylności najmłodszych odbiorców kultury, oferując
m.in. kolorowe informatory, krzyżówki i gry oparte na założeniu „muzeum jako strefa odkrywców”. Museu Nacional d’Art
Catalunya, wychodząc naprzeciw postulatom interaktywności, oferuje zwiedzającym możliwość wykonania wielkoformatowego dzieła, a także bogaty wybór filmów edukacyjnych,
niejednokrotnie stanowiących część ekspozycji. Podobna
metoda stosowana jest w Museu d’Història de Catalunya,
gdzie zwiedzający mają możliwość np. przymierzenia repliki
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rycerskiej zbroi, uruchomienia młyna wodnego lub – co może
wydawać się szokujące – „mumifikacji” misia.
Powszechnie stosowane w Hiszpanii podejście do przestrzeni wystawienniczej jako terenu spotkania odbiorcy z namacalną historią jest obecne także w Polsce, jednak w mniejszym stopniu. Pomysły oraz sugestie pozyskane podczas
spotkań z barcelońskimi muzealnikami niewątpliwie staną
się inspiracją dla podobnych koncepcji wystawienniczych
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
Efektem wizyty w Universitat de Barcelona była dyskusja
nad zagadnieniem form współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w procesie innowacji platformy technologicznej opartej na wiedzy. Szczególne zainteresowanie
wzbudziła biblioteka uniwersytecka – jej sposób funkcjonowania, konserwacja zbiorów (pracownia manuskryptów) oraz
udostępnianie czytelnikom księgozbioru z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
Wizyta w Hiszpanii stanowi przykład pozytywnego wpływu
kontaktów międzynarodowych na rozwój zawodowy pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Uczestnicy wyjazdu
powrócili bogatsi nie tylko o nowe doświadczenia i inspiracje.
Dzięki licznym konwersacjom w języku angielskim wzbogacili
także zasób słownictwa specjalistycznego, co w przyszłości ułatwi nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

Irlandia
Dublin

Organizacja przyjmująca:
National Museum of Ireland
Department of Decorative Arts & History
Data: 11–15 marca 2013
Uczestnicy:
Agnieszka Anczyk
Jacek Betleja
Natalia Gruszczyk
Helena Kośmider
Magdalena Michulec
Bożena Mularczyk
Magdalena Pospieszałowska
Wojciech Szczęśniak
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Irlandia to wyspiarskie państwo w północno-zachodniej części
Europy. Zajmuje większą część wyspy Irlandia u zachodnich
wybrzeży Wielkiej Brytanii. Obszar państwa to 70 283 km2. Graniczy na północnym wschodzie z należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną. Północne i zachodnie wybrzeża Irlandii
oblewa Ocean Atlantycki, wschodnie i południowo-wschodnie – Morze Irlandzkie i Kanał św. Jerzego. Stolicą Irlandii jest
Dublin, językiem urzędowym – irlandzki i angielski. Populacja
wyspy liczy około 5,7 miliona mieszkańców, z czego około 4
miliony mieszka w Republice Irlandii, a pozostałe 1,7 miliona
w Irlandii Północnej. Pomimo, iż historia Irlandii była burzliwa
i często tragiczna, Irlandczycy słyną z zamiłowania do muzyki
i snucia opowieści. Irlandia, często nazywana ziemią uczonych
i świętych, wydała wielu znakomitych pisarzy oraz muzyków.
Patronem Irlandii jest św. Patryk.
Dublin jest nazwą angielską, natomiast nazwa irlandzka
stolicy to Baile Átha Cliath. To miasto, w którym mieszają
się tradycja z nowoczesnością. Ludność liczy około 496 000
mieszkańców. Przepływająca przez centrum rzeka Liffey dzieli
je na dwie części – robotniczą North Side oraz bardziej ekskluzywną i nowoczesną South Side, dlatego Dublin uważany jest
za miasto największych kontrastów w Irlandii. Jest ważnym
ośrodkiem przemysłowym z wieloma rozwiniętymi gałęziami
(m.in. metalurgia, przemysł maszynowy, samochodowy i pochodne oraz spożywczy, ze słynnymi browarami Guinessa).
Dublin jest także dużym ośrodkiem turystycznym, znanym
ze swojej gościnności. Zachowało się tu sporo starych, kilkusetletnich zabytków, a przeszłość i dorobek kulturalny miasta
są prezentowane w wielu instytucjach kulturalnych, muzeach
i galeriach.
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Drugą wizytą studyjną w zagranicznych instytucjach muzealnych w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO
„Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)
pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu był wyjazd
ośmioosobowej grupy do Dublina. W gronie wyjeżdżających
znaleźli się przedstawiciele działów: Obsługi Wystaw, Wystawienniczego, Promocji, Przyrody, Edukacji oraz Pracowni
Konserwacji Dzieł Sztuki.
Program wymiany obfitował w spotkania z pracownikami
odwiedzanych instytucji, dyskusje panelowe oraz warsztaty.
Miejscami, w których dokonywano wymiany doświadczeń,
były: oddziały National Museum of Ireland, National Gallery of
Ireland, Dublin Writers Museum, Dublinia oraz Trinity College.
Tematy spotkań koncentrowały się na zagadnieniach funkcjonowania muzeów jako niezależnych podmiotów w demokratycznych państwach, sposobach organizacji pracy w zakresie
działalności wystawienniczej i promocyjnej oraz poszerzaniu
wiedzy merytorycznej dotyczącej innowacyjności w przestrzeni wystawienniczej.
W czasie wizyty w National Museum of Ireland w Dublinie
pracownicy poszczególnych działów Muzeum Górnośląskiego mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy specjalistycznej. Szczególnie inspirująca okazała się wizyta w pracowniach
konserwacji, pozwoliła bowiem na zetknięcie z najnowocześniejszymi metodami konserwacji zabytków. Kontakt z przedstawicielami Działu Promocji National Museum of Irleand stał
się przyczynkiem do rozważań na temat stosowanych metod
promocyjnych. W toku dyskusji stwierdzono istotne podobieństwa polskich i irlandzkich metod działań popularyzacyjnych.
Wnikliwa obserwacja działalności poszczególnych działów w irlandzkich muzeach pozwoliła na refleksje dotyczące
relacji działalności edukacyjnej i przestrzeni wystawienniczej.
Używane przez edukatorów muzealnych zabawki, repliki eksponatów, tzw. handling box oraz przewodniki dla nauczycieli
wyznaczają nowy kierunek w spojrzeniu na muzeum jako
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placówkę interaktywną. Irlandzkie doświadczenie wystawiennicze w rozbudowywaniu scenografii (np. uplastyczniona wizja
średniowiecznego miasta w Dublinii) niewątpliwie okaże się
pomocne przy projektowaniu nowych ekspozycji w Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu. Ciekawe spostrzeżenia dotyczą też
sklepików muzealnych – ich różnorodność w Dublinie skłania
do zastanowienia się nad atrakcyjnością rodzimej oferty.
Wizyta w Irlandii okazała się dla pracowników Muzeum
Górnośląskiego korzystna pod wieloma względami. Konieczność posługiwania się specjalistycznym słownictwem angielskim w znaczącym stopniu poszerzyła kompetencje językowe
uczestników. Wymiana doświadczeń oraz wnioski z prowadzonych dyskusji skłaniają do przeniesienia pozytywnych wzorców na grunt polski, natomiast zdobyte kontakty zawodowe
mają szansę zaowocować w przyszłości międzynarodową
współpracą.

Portugalia
Braga

Organizacja przyjmująca:
Braga Leonardo da Vinci
Data: 24 –28 czerwca 2013
Uczestnicy:
Barbara Drobny
Magdalena Goik
Anna Grabińska-Szczęśniak
Małgorzata Kapczyńska
Izabella Kühnel
Dorota Podyma
Joanna Szołtysik
Anna Wandzik
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Portugalia to niewielki kraj leżący na południowo-zachodnim
skraju kontynentu europejskiego. Jego powierzchnia sięga
92 tysiący km². Państwo zajmuje zachodni kraniec Półwyspu
Iberyjskiego. Graniczy na wschodzie i północy z Hiszpanią,
a na zachodzie i południu obmywa je Ocean Atlantycki. Do
Portugalii należą także wyspy położone na Atlantyku: Madera i archipelag Azorów, będące regionami autonomicznymi.
Stolicą Portugalii jest Lizbona. Turystyka odgrywa istotną rolę
w ekonomii kraju, rocznie odwiedza go około 13 milionów turystów, czyli więcej niż liczy on mieszkańców (około 10,6 miliona).
Historia Portugalii wywarła ogromny wpływ na kulturę tego
kraju. W architekturze i sztuce widoczne są wpływy mauretańskie i orientalne. Nadmorskie położenie Portugalii wpłynęło na
rozwój geografii, astronomii oraz sprzyjało licznym wyprawom
odkrywczym i badawczym. Dzięki temu Portugalczycy w okresie swojej ekspansji stworzyli imperium morskie o znaczeniu
światowym. Głównymi portami są Lizbona oraz Porto.
Braga jest trzecim pod względem wielkości miastem Portugalii.
To jedno z najstarszych miast w kraju oraz jedno z najstarszych
miast chrześcijańskich na świecie (ponad 2000 lat historii).
Założone w czasach rzymskich jako Bracara Augusta. Miasto
określane jest jako „portugalski Rzym”. Leży w dystrykcie
Braga, w regionie Północ. Jest miastem centralnym Wielkiej
Aglomeracji Minho. Liczy około 80 tysięcy mieszkańców. Jest
ważnym ośrodkiem turystycznym i religijnym Portugalii. Tu
znajduje się najstarsza jej diecezj. Cechą charakterystyczną
miasta są liczne seminaria duchowne oraz ponad 30 świątyń.
Pod względem gospodarczym dominują przemysły: skórzany,
drzewny, spożywczy i chemiczny. Ze względu na swą burzliwą
historię miasto posiada dziś bardzo zróżnicowaną architekturę.
Wzniesione w stylu włoskim pałace i świątynie sąsiadują tu ze
średniowiecznymi katedrami, ruinami rzymskich łaźni, mauretańskimi fasadami, nowoczesnymi biurowcami i sklepami.
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Celem trzeciej wizyty ośmioosobowej grupy pracowników
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong
Learning Programme) była Portugalia, głównie miasto Braga.
Program wymiany przygotowany przez instytucję goszczącą okazał się niezwykle zróżnicowany. Wizyty studyjne
obejmowały liczne muzea i instytucje kultury: Museu de Arqueología d. Diogo de Sousa, Museu Biscainhos, Termas Romanas
Museu (Braga), Casa da Música, Serralves House (Porto), Museu
da Ouriversaria, Museu do Traje (Viana do Castelo), Museu de
Alberto Sampaio, Paço dos Duques, Guimarães Castle (Guimarães), których zwiedzanie połączono ze spotkaniami z pracownikami, dyskusjami panelowymi i wymianą doświadczeń.
Przeprowadzone rozmowy skupiały się na zagadnieniach
uwarunkowań społeczno-kulturalnych Portugalii, historii państwa oraz zmian zachodzących w związku z przystąpieniem do
Unii Europejskiej. Zorganizowane panele dyskusyjne dotyczyły
roli muzealnictwa w popularyzacji kultury w społeczeństwie
oraz wpływu działalności dydaktycznej muzeów na poziom
edukacji wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Szczegółowo
omawiano wystawy, z którymi zapoznali się uczestnicy wizyty,
ich merytoryczną zawartość, a także innowacyjne rozwiązania
techniczne stosowane na ekspozycjach stałych i czasowych.
W Museu de Arqueología d. Diogo de Sousa obserwowano
pracę konserwatorów muzealnych, zwracając uwagę na wykorzystywane materiały i przyjęte metody rekonstrukcyjne.
Spotkanie z pracownikami Działu Edukacji w Museu de Alberto Sampaio pozwoliło na poznanie bogatego programu
zajęć edukacyjnych dla dorosłych oraz obserwację warsztatu
pracy z najmłodszymi odbiorcami kultury (teatr kukiełkowy,
wykorzystanie pacynek i teatru cieni do prezentacji historii
miasta i regionu). Członkowie grupy mieli również możliwość
zapoznania się z metodami sygnowania eksponatów oraz
sposobami ich przechowywania w magazynach.
Szczególną uwagę uczestników wymiany zwróciło Museu
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Maritimo, zlokalizowane w latarni morskiej, stanowiące ciekawy przykład zagospodarowania powierzchni jako przestrzeni wystawienniczej. Museu Maritimo współpracuje z Museu
Municipal, wychodząc naprzeciw potrzebom kulturalnym
najmłodszych odbiorców kultury. Organizowane są tu liczne
warsztaty, nierzadko poza przestrzenią muzeum, co sprawia,
że w działalność kulturalną zaangażowane są inne placówki
w mieście.
Cenne doświadczenia w zakresie wykorzystania przestrzeni
w działalności edukacyjnej uczestnicy zdobyli podczas wizyty
w Casa da Música – filharmonii w Porto. Ultranowoczesny
gmach imponuje ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, akustycznymi i bogatymi zbiorami zabytkowych i nowatorskich
instrumentów (np. reagujących na ruch, generujących muzykę
poprzez taniec oraz instrumentów indyjskich o tysiącletniej
historii), prezentując ciekawe połączenie tradycji i najnowszych
technologii.
Rozmowy z portugalskimi muzealnikami, prowadzone
w języku angielskim, sprzyjały swobodzie wypowiadania się
i poszerzaniu słownictwa zawodowego. Uczestnicy poznali
także podstawy języka portugalskiego. Nawiązane kontakty
interpersonalne z muzealnikami w Bradze, Porto, Esposende,
Viana do Castelo i Guimarães zaowocują w przyszłości współpracą na polu zawodowym oraz zwiększeniem mobilności
pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
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Podsumowanie
Wymiana doświadczeń między pracownikami Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu a organizacjami i instytucjami zagranicznymi prowadzącymi podobną działalność miała niebagatelne
znaczenie dla rozwoju naszej placówki. Wymiana to nie tylko
sposób na podpatrzenie ciekawych rozwiązań edukacyjnych
i wystawienniczych. Najważniejszy proces nastąpił w świadomości uczestników wyjazdów, którzy nawiązali nowe znajomości z muzealnikami hiszpańskimi, irlandzkimi i portugalskimi
i uwierzyli w możliwość tworzenia wspólnych projektów
międzynarodowych. Już teraz przygotowywane są aplikacje do programów autorskich prowadzonych wspólnie z placówkami zagranicznymi, np. „Etnographica International”
w kooperacji z Museum of Ireland Department of Decorative
Arts & History. Uczestnicy nawiązali również kontakty z innymi muzeami z Europie, planując dalszy rozwój. Wyjazdy
studyjne pozwoliły przełamać bariery i dały impuls do dalszego rozwoju.
Materiały zgromadzone podczas wyjazdów – zdjęcia, scenariusze zajęć, publikacje – wzbogaciły prelekcje i zajęcia edukacyjne prowadzone w Muzeum Górnośląskim. Na wystawie
etnograficznej pojawiły się gry i zabawki edukacyjne wzorowane na tych, jakie funkcjonowały na wystawie w Museu
Nacional d’Art Catalunya, a prowadzone przez naszych pracowników edukacyjne blogi internetowe (www.muzedukacja.
blogspot.com, www.etnografika5.blogspot.com) upowszechniają zdobytą przez nas wiedzę oraz dają przykłady dobrego
wykorzystania doświadczeń warsztatowych.
Projekt „Europejskie muzea jako centra edukacji dla dorosłych i młodzieży. Muzea XXI wieku” realizowany w ramach
programu Leonardo da Vinci VETPRO „Uczenie się przez całe
życie” (Lifelong Learning Programme) jest pierwszą, ale z pewnością nie ostatnią tego typu aktywnością zorganizowaną dla
bytomskich muzealników. Pozytywne i niebagatelne doświadczenia płynące z samego prowadzenia projektu rozbudziły
chęć i wiarę w możliwości dalszego rozwoju na tym polu.
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Summary
Exchange of information between the employees of the Upper Silesian Museum in Bytom and foreign organizations as
well as institutions, which run similar professional acticity as
we do, has had a considerable meaning for development of our
place. The exchange is not only the way to observe interesting educational and exhibition solutions. The most important
process has taken place in consciousness of participants of this
trip who have made some friendships and believed in the possibility of creating common international projects. Currently,
there are already planned some applications for author’s
programmes, in cooperation with countries abroad, such as
„Etnographica International” with Museum of Ireland Department of Decorative Arts & History. The employees of museum
have made some contacts with different European museums
planning later development. Study trips have let to break the
barriers and have given an incentive for the development.
Materials gathered during our trips, like photos, classes’
handouts, publications, have enriched our lectures and educational activities run in the Upper Silesian Museum. The ethnographic exhibition has educational games and toys which
are patterned on Museu Nacional d’Art Catalunya. Blogs run
by our employees (www.muzedukacja.blogspot.com, www.
etnografika5.blogspot.com) popularise knowledge gathered
by us and give examples of the good usage of workshop experience.
Project ‘European Museums as the Educational Centres for
Teenagers and Adults. The Museums of XXI century’ realised
by Leonardo da Vinci VETPRO ‘Lifelong Learning Programme’
is the first but, for sure, not the last activity of this type organized by our employees. A positive influence on the functioning of our museum as well as considerable experience coming from the running of this project have aroused desire and
belief of possibilities of later development at this field.
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The group of eight employees of the ‚Muzeum Górnośląskie’
in Bytom took part in an international exchange of 23 –29
June 2013 within Leonardo da Vinci VETPRO ‘Project Lifelong
Learning Programme’. The receiving institution was the Portuguese Assosiation ‚Braga Leonardo da Vinci’, based in Braga.
The exchange programme, which was prepared by the
host institution, was very diversified. It included numerous
visits to museums and cultural institutions such as: Museu
Museo de Arqueología d. Diogo de Sousa, Museu Biscainhos,
Termas Romanas Museu (Braga), Casa da Música, Serralves
House (Porto), Museu da Ouriversaria, Museo del Traje (Viana
do Castelo), Museu do Alberto Sampaio, Paço dos Duques,
Guimaraes Castle (Guimaraes). Furthermore, the visits were
combined with meetings with employees, debates and exchange of experience.
The conversations concerned socio-cultural factors in Portugal, it’s history and the changes that are taking place after
the Accession to the European Union. The topics of organised
debates covered: the role of museums in the culture of the
society and the influence of the educational activity of museums on adults, teenagers and children. What’s more, the
visited exhibitions and innovative technical solutions used
in temporary and permanent displays had been discussed
in details.
In the ‘Museode Arqueologia d. Diogo de Sousa’ the
work of conservationists of museums was observed. A lot
of attention was drawn to the materials and reconstruction
methods. The meeting with the employees of the education
department in the ‘Museu de Alberto’ enabled to see rich
educational activities for adults. It also gave the opportunity
to observe the work with children (puppet theatre, the use
of puppets and shadow theatre to the presentation of city’s
and region’s history). The group could also acquaint itself
with the methods of signature of exhibits and their storage
in the storeroom.
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The participants’ attention was drawn in particular to the
‘Museu Maritimo’ which is situated in the lighthouse. It is very
striking example how to manage to use the specific room
for the exhibition. The Museu Maritimo collaborates with the
‘Museu Municipal’ so that it meets the cultural needs of the
youngest spectators. In addition, numerous workshops are organised. They are often held outside the museum. As a result
different institutions are involved in cultural activity in the city.
The visit to the ‘Casa da Musica’ (concert hall in Porto) allowed to discover diverse usage of the space in educational
activity. The ultramodern building impresses with its interesting technical solutions and rich collection of antique and innovative instruments. For instance, movement responsive instruments or instruments that generate music through dance or
ancient indian instruments. That combines tradition and the
newest technology.
The conversations with Portuguese museum curators
in English improved communication skills and expanded
the professional vocabulary. What is more, the participants
learned the basic expressions in Portuguese. The established
contacts with the museum curators in Braga, Porto, Esposende,
Viana do Castelo and Guimaraes will result in the collaboration and increased mobility of the employees of the ‘Muzeum
Górnośląskie’ in Bytom.
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Portugal is a small country located on the south-west edge
of Europe. The country covers the surface of 92 000 square
meters and is located on the western part of Iberian Peninsula. It is bordered by Spain to the east and north and by the
Atlantic Ocean to the west and south. Portugal consists also
of islands located on the Atlantic - Madeira and the Azorean
Archipelagos, which are autonomic regions with the population of 10 million people. The capital of Portugal is Lisbon. Tourism plays an essential role in country’s economy, it is visited
by about 13 million tourists annually, which is more than the
number of citizens, i.e. 10,6 million. The history of Portugal
had an enormous influence on the culture of this country. In
architecture and art there are visible Mauritian and oriental
influences. Geographical location of Portugal influenced the
development of geography, astronomy and numerous discoveries and explorations. Thanks to that, during the expansion
period, the Portuguese created worldwide sea empire. The
main ports are Lisbon and Porto.
Braga is the third-largest city of Portugal. With about 2000-yearold history, it is one of the oldest cities of the country and one
of the oldest Christian cities in the world. It was founded in the
Roman times as Bracara Augusta. The city is called also “Portuguese Rome”. It is located in Braga district, in region North. It
is the central city in Greater Metropolitan Area of Minho. The
population is about 80 thousand people. It is a very important
touristic and religious centre of Portugal. The oldest diocese
of this country is located there. The characteristic features are
numerous seminaries and over 30 temples. Economy is dominated by leather, timber, food and chemical industries. The
city’s complicated architecture is the result of the turbulent
history. Palaces and temples in Italian style are neighboured
by medieval cathedrals, ruins of Roman bathhouses, Mauritian
facades and modern office blocks and shops.
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Portugal

Braga

The receiving organisation:
Association „Braga Leonardo da Vinci”
Date: 24 –28 czerwca 2013
P articipants:
Barbara Drobny
Magdalena Goik
Anna Grabińska-Szczęśniak
Małgorzata Kapczyńska
Izabella Kuehnel
Dorota Podyma
Joanna Szołtysik
Anna Wandzik
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The second visit of the workers of Uppersilesian Museum in
Bytom within the international Leonardo da Vinci VETPRO
‘Lifelong Learning Programme’ was a trip of group of eight
people to Ireland, where the hosting organization was National Museum of Ireland Department of Decorative Arts &
History with the departments of Archeology and Natural History. In the group of participants there were representatives
of Exhibitions Service Department, Exhibition Department,
Promotion Department, Nature Department, Education Department and Studio of Conserving Artworks.
The programme of the exchange was full of meetings with
workers of visited institutions, panel discussions and workshops. The places where the exchange of experiences took
place were: departments of National Museum of Ireland, National Gallery of Ireland, Dublin Writers Museum, Dublinia and
Trinity College. Meetings focused on topics connected with
functioning of museums as independent subjects in democratic countries, on the ways of reorganizing work within the
promoting and exhibiting activities and on broadening content-related knowledge connected with innovative exhibiting.
The exchange programme included meetings with employees of visited institutions, discussions and workshops. The
places in which exchange of experience took place were:
• National Museum of Ireland
• National Gallery of Ireland
• Dublin Writers Museum
• Dublinia
• Trinity College
The meetings concentrated on issues concerning running a
museum as an independent subject in democratic countries,
different ways of reorginising work of exhibition and promotion. The participants also broadened their knowledge in the
innovation of the exhibition.
During the visit in the National Museum of Ireland in Dub-
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lin the employees of particular departments of the ‘Muzeum
Górnośląskie’ had the opportunity to broaden their expertise.
We found particulary inspiring the visit in the conservation
studio where the employees could see the most modern techniques in conservation of monuments. Also the contact with
the representatives of marketing department of the National
Museum of Ireland was valuable chance to talk about the marketing methods that are used. During the debate the conclusion was reached that there is a similarity between Polish and
Irish promotion techniques.
Careful observation of particular departments in Irish museums made the employees think about the relation between
the educational activity and exhibition. The use of toys, handling box by educators in museums and guidebooks for teachers, creates new image of museum as an interactive institution.
The experience gained in Ireland in exhibition designs, for example plasticised vision of medieval city in Dublin, will be undoubtedly helpful in designing new displays in the ‘Muzeum
Górnośląskie’ in Bytom. Also various small shops in a museum
may be an interesting way to attract visitors.
The visit to Ireland was for many reasons very profitable
solution. First of all, the neccesity of using English for Specific
Purpose improved the language skills of the participants. The
gained experiance and the debate encouraged them to use
the positive patterns in Poland. What is more, the established
contacts may creat international collaboration in the future.
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Ireland is an insular country in the north west part of Europe.
Ireland takes up bigger part of this island at the western coast
of Great Britain. The territory of country is 70 283 km2. In the
north east it borders on Northern Ireland which belongs to
Great Britain. Northern and western coasts of Ireland are surrounded by the Atlantic Ocean while eastern and south east
by the Irish Sea and Saint George’s Channel. Dublin is the capital city of Ireland. There are two official languages - Irish and
English. The population is about 5,7 millions of inhabitants;
about 4 millions live in the Republic of Ireland and 1,7 millions
in Northern Ireland. Despite the fact that the history of Ireland
was stormy and often tragic, Irishmen are famous for their
passion for music and telling stories. Ireland, often called the
land of scholars and saints, has become the source of notable
writers and musicians. St Patrick is the patron of Ireland.
Dublin is an English name while Baile Atha Cliath is an Irish
one. This is the city where tradition and modernity mix together. The number of inhabitants is about 496,000. Liffey is
the river which divides the city into two parts - labour North
Side and more exclusive as well as modern part, South Side.
Because of that Dublin is considered to be the most contrasting Irish city. It is also a significant industrial area including
many well-developed sectors like metallurgy, engineering
and motor industry as well as food industry with the world-famous Guiness’ brewery. Dublin is a great turistic place. There
are numerous old, several hundred years, monuments. The
city is well known because of its hospitality. Past times of the
city are presented in many cultural institutions, museums,
galleries and churches.
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Ireland

Dublin

Hosting organization:
National Museum of Ireland Department
of Decorative Arts & History
Date: 11–15 marca 2013
Participants:
Agnieszka Anczyk
Jacek Betleja
Natalia Gruszczyk
Helena Kośmider
Magdalena Michulec
Bożena Mularczyk
Magdalena Pospieszałowska
Wojciech Szczęśniak
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The destination of the first training trip of the workers of Uppersilesian Museum (Pol. Muzeum Górnośląskie) in Bytom
within the international Leonardo da Vinci VETPRO ‘Lifelong
Learning Programme’ was Barcelona, where the hosting organization was Associacio Cultural Catalano-Polonesa.
The organization of the trip waas subordinated to the
main goals: exchange of experiences, development of organizational skills within the educational and exhibiting activities,
improvement of language skills and making international
professional contacts.
The trip included numerous visits to Spanish museums, panel discussions and workshops. During studio visits, materials
connected with the way of arranging exhibitions, with the connections between museum space and educational activity and
with the ways of conserving monuments were documented.
When it comes to educational activity, Spanish museums
are worth-imitating models. Individual museums have diversified offers for whole families, which allows free choice
of individual activities. It is worth paying attention to activities in Palau de la Música Catalana, which organizes events
for families with children under 12 months. Similar activities
are organized in many state museums. Archaeology Museum
of Catalonia (Spa. Museu d’Arqueologia de Catalunya) has an
offer for school children, teenagers and adults. This museum
has an auditorium like school classroom where multimedia
lectures are given.
Most of state institutions focuses on earning sympathy of
the youngest culture receivers by offering them, among others, colourful directories, crosswords and games based on the
assumption “museum as an area of exploring”. National Art
Museum of Catalonia (Spa. Museu Nacional d’Art Catalunya),
accommodating the demands of interactivity, offers the visitors the possibility to make a large-format piece of art as well
as rich collection of educational films which were displayed
more than once.
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Similar method is used in Museu d’Historia de Catalunya,
where the visitors can, for example, try on a replica of knight’s
armour, turn on water mill or. “mummify” a teddy bear. The
attitude to the exhibiting area as to the area of meeting between the receiver and history so commonly used in Spain is
also present in Poland, but not to such an extent. The ideas
and suggestions given by workers of Barcelona’s museums are
going to become an inspiration for similar exhibiting conceptions in Uppersilesian Museum in Bytom.
The visit in the University of Barcelona (Spa. Universitat de
Barcelona) led to a discussion about the forms of cooperation
between the private and public sectors in the process of innovating technological platform based on knowledge. University library, with its way of functioning, conserving collections
(manuscript workshop) by means of modern technologies and
displaying them at the same time deserve particular attention.
The visit in Spain is an example of a positive influence of
international contacts on professional development of workers of Uppersilesian Museum in Bytom. The participants came
back richer not only in new experiences and inspirations.
Thanks to numerous English conversations, they expanded
their specialist vocabulary, which will facilitate making international contacts in the future.
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Spain is the third biggest European countries. The territory of
this country takes up the area of 504 842 km2. It is located at
the Iberian Peninsula and surrounded by the Mediterranean
Sea from one side and by the Atlantic Ocean from the other
side. In the west Spain borders on Portugal, in the northern
east it is separated from France and Andorra by Pyrenees; its
southern part directly borders on British Gibraltar at the distance of 1,2 km. Baleary Islands, Canary Islands and some places in Northern Africa belong to Spain. Madrid is its capital city.
Spain is multinational and differentiated as far as dialects
and culture are concerned. Native Spanish people make up
70% of the whole society, inhabitants of Catalonia and Galicia
are also significant groups. The total amount of people who
live in Spain is about 46 millions. About 75% of population
uses Castilian language-Spanish. Other popular languages
come from the regions of Catalonia, the Basque Country and
Galicia.
Barcelona is a picturesque city situated in the north east part
of the Iberian Peninsula, at the Mediterranean Sea. It is the
second biggest city of Spain. It is also the capital of Catalonia
- one of several autonomous provinces separated within the
Spanish territory.
Barcelona is a very important economic center. There is
also located one of the most significant European harbours
and the second biggest airport in Spain. It is a very important
cultural centre. Many of numerous city’s monuments were
listed on the World Heritage List UNESCO.
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Spain

Barcelona

Hosting organization:
Asociacion Cultural Catalano polonesa
Date: 15–19 październik 2012
Participants:
Alicja Błasiak
Monika Bronk-Pogoda
Edyta Horwat
Jan Kania
Joanna Kauczor
Tomasz Raczyński
Anna Rak
Ewa Wyszomirska-Czaja
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Upper Silesian Museum in Bytom has been constantly working since 1945 but the beginning is dated back to 1910. Recently our institution has celebrated the centenary of its
existing and functioning. For 2 years, there has been an individual Educational Department including areas related to
education of teachers, museum classes, workshops, cultural
events, contests (i.a. international contest ’Picture and word.
Literary description of painting’). Educational Department, in
cooperation with substantial departments, actively engage
adults from local community by the usage of special actions
i.a. talks, lectures ’Treasures of MGB’, ’Meeting of the month’,
’Undressing of Silesia’, ’Lectures about Art’. The most popular
is ’The Night of Museums’, organized yearly. There are five substantial departments in the museum: Archeology, Etnography,
Eastern Borderlands and The Culture of Borderlands, Nature
as well as Art. Employees of these departments cooperate
with Educational Department as far as topics of all activities
in our museum are concerned. They also participate in giving
lessons during lectures, meetings, showing round exhibitions
and giving museum classes. Nowadays, Upper Silesian Museum is a serious, significant institution in our country which
has got unquestionable output, extensive collections and
autonomous programme. Upper Silesian Museum in Bytom
is involved in collecting (protection of cultural welfare and
national heritage, extending collections of historic items from
different fields), scientifically-research projects (developing
collections, conservation of historic monuments, scientific
inquieries). What is more, it is engaged in educational projects,
exhibitions (permanent and temporary), publishing activities
(scientific publications, catalogues of collections, yearbooks,
monographies, leaflets, information brochures) in the fields of
archeology, etnography, history, nature and art).
Upper Silesian Museum took part in the project ‘European
museums as educational centres for adults and young people’ joining Leonardo da Vinci VETPRO ‘Lifelong Learning
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Programme’. The main assumption of this project was to enhance knowledge of participants as far as innovative systems
of museum education and ways of popularising of knowledge
assembled in cultural institutions are concerned. People, who
took part in this project, got to know about innovative ways
of cultural outfit’s presenting thanks to exhibitions with the
usage of modern technologies. The exchange of experience
gave rise to new ideas in the fields of museum education, exhibitions and contributed to coming into international contacts.
Participation in the project influenced professional as well as
personal development of all members. They improved their
skills and efficiency at work. The projest lasted one year and a
half. There were exchanges in: Spain – October 2012, Ireland –
March 2013 and Portugal – June 2013. 24 employees of Upper
Silesian Museum in Bytom took part in the project (8 – Spain,
8 – Ireland, 8 – Portugal). They were representants of different
professional fields (archeology, history, art, etnography, nature,
education). Each exchange lasted one week.
This project played a significant role in a professional development of its members because it improved their skills and
gave them a possibility to gain some new experience. The
participants were particularly interested in getting to know
innovative forms of museum education, changing the image
of museum in Silesia and in Poland, modernising the ways
and methods of historic monuments’ exhibition, carrying out
educational processes, leaving the conventional model of Polish museum focused only on the protection of cultural output,
combining exhibitions with education of adults and young
people, opening for society.
Particular groups shared experience connected with subject-matter of this project so we could enlarge our culturaleducational offer that caused the increase of visitors in the
museum and extending knowledge among local people.
We hope that in the future this project will rise attractiveness
and efficiency of educational activities in Silesian museums.

Upper Silesian Museum in Bytom took part in
an international exchange within the project
Leonardo da Vinci VETPRO Lifelong Learning Programme. We submitted our project ‚European museums as educational centres for adults and young
people’ that we managed to accomplish between
June 2012 and December 2013. In that time we visited several modern museums in Europe observing their daily rutine. We would like to share our
experience as well as cogitation and knowledge
that we have gained. What is more, we feel like
enabling you to get to know with the advantages
of taking part in this programme.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

European Museums
as the Educational Centres
for Teenagers and Adults.
The Museums of XXI century

