


- Muzealnictwo 
wczoraj i obecnie 

Wznawiając „Muzealnictwo" chcielibyśmy wszystkim zainteresowa-
nym przedstawić podstawowe aktualne informacje  o polskich muzeach. 
Tak się złożyło, że w latach, gdy czasopismo nie ukazywało się powstał 
„Raport o stanie i potrzebach muzealnictwa" przygotowany w 1978 r. 
przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków przy udziale licznych współ-
pracowników i konsultantów z zewnątrz. Mimo postulatów jego szyb-
kiej publikacji nigdy nie ukazał się drukiem. Przeglądając obecnie za-
warte w nim informacje  i stwierdzenia doszliśmy do wniosku, że nie 
stracił on na aktualności, a jest przecież dokumentem istotnym dla oce-
ny rozwoju polskiego muzealnictwa i stanu świadomości w środowisku 
i resorcie kultury i sztuki. Rok później w dniach 29—30 X 1979 r. odbył się 
w Lublinie I Ogólnopolski Sejmik Muzealnictwa, na którym w wyniku 
dyskusji zebrani przedstawiciele muzeów sformułowali  istotne wnioski 
i postulaty dotyczące przyszłości muzealnictwa polskiego. Z kolei w ma-
ju 1981 r. w Warszawie miała miejsce ogólnopolska narada przedstawi-
cieli muzeów. Podano tam aktualne dane liczbowe dotyczące sytuacji 
w muzeach i sformułowano  wnioski nie odbiegające od przedstawianych 
poprzednio. Ograniczona objętość tego numeru „Muzealnictwa" nie po-
zwala nam przedstawić wszystkich dokumentów powstałych w ubieg-
łych latach, obrazujących stan muzealnictwa polskiego. Dokonaliśmy 
więc selekcji i aktualizacji niektórych tekstów i przedstawiając je Czy-
telnikom, mamy nadzieję, że stanowią one reprezentacyjny wybór daw-
niejszych i obecnych ocen i postulatów. 

Opracowanie to otwiera tekst Bohdana Rymaszewskiego będący wstę-
pem do wspomnianego „Raportu" z 1978 r. Został on zaktualizowany 
0 fragmenty  wypowiedzi z późniejszych spotkań dotyczące ogólnych 
ocen muzealnictwa oraz o niektóre dane liczbowe (np. dodana została in-
formacja  o Zamku Królewskim w Warszawie, który w 1978 r. nie był 
jeszcze formalnie  powołaną placówką muzealną). 

Nie zamieszczamy fragmentów  „Raportu" poświęconych poszczegól-
nym dziedzinom muzealnictwa np. archeologicznemu, historycznemu itp. 
ze względu na dezaktualizację zawartych tam niektórych stwierdzeń 
oraz niejednolitość opracowań. 

Następnie przedstawiamy wnioski uchwalone na Sejmiku Lubelskim. 
Ich aktualność nie budzi wątpliwości, choć zapewne nie wyczerpują one 
wszystkich potrzeb muzealnictwa. Całość materiałów spina klamrą tekst 
Marka Konopki, który próbuje spojrzeć na przedstawione uzgodnienia 
1 tezy z nieco odmiennej pozycji, jakby „od dołu". 

Wypowiedź ta ma charakter dyskusyjny i chcielibyśmy aby zapocząt-
kowała dyskusję na temat sytuacji i potrzeb polskiego muzealnictwa, 
którą mamy nadzieję kontynuować w najbliższych numerach. 
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