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A L O JZ Y  OBORNY

UWAGI NA MARGINESIE RÓŻNORODNYCH FORM PRACY 
OŚWIATOWEJ STOSOWANYCH W RAMACH REALIZACJI 

HASŁA „MUZEA — UNIWERSYTETAMI KULTURY”

Pragnę poruszyć jedynie niektóre aspekty pracy oświatowej, wypływające 
z rzuconego przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w grudniu  1961 r. 
hasła: „Muzea — U niw ersytetam i K ultu ry” . Patrząc obecnie z perspektywy 
sześciu lat na zrealizowane zadania, stwierdzić już chyba można z całą pew
nością, że ta cenna inicjatyw a wyrosła na gruncie bardzo aktyw nej postawy 
muzeów w stosunku do problemów popularyzacji i upowszechniania. Była ona 
wyrazem ciągłych poszukiwań, zmierzających do takiego zorganizowania 
pracy oświatowej, by trafiła  ona do odbiorców w sposób najskuteczniejszy 
i przyczyniła się do percepcji poruszanej problem atyki. Na podstawie wielo
letniego dorobku i bogatego doświadczenia muzeów postawiono zagadnienie 
unowocześnienia form pracy i środków oddziaływania w oparciu o coraz 
bardziej rozwijającą się pracę naukowo-badawczą, wydawniczą, a także no
woczesne środki techniczne, które stały do dyspozycji muzeów. Nie chciałbym 
w tym miejscu analizować wszystkich pozytywnych skutków rzuconego 
hasła, w arto jednakże zwrócić uwagę na jeden zasadniczy i w moim prze
konaniu bardzo istotny czynnik.

Otóż wydaje mi się bardzo cennym  posunięciem fakt, iż nie narzucono 
wówczas muzeum sztywnego program u, nie ustalono dokładnej recepty, której 
wykorzystanie miałoby zapewnić efekty. Postawiono problem  — od samych 
zaś muzeów, ich doświadczeń i badań w tym zakresie, zależało takie ustawienie 
program u, by stał się on skuteczny w działaniu w określonych w arunkach 
i konkretnym  środowisku. Dlatego też wyłoniły się różne propozycje i realiza
cje, wyłoniło się wiele ciekawych inicjatyw  i dobrze się stało, że na konferencji 
kieleckiej w 1966 r. dokonano wym iany poglądów i konfrontacji, co z całą 
pewnością przyczyniło się do wzbogacenia w nowe treści pracy oświatowej po
szczególnych muzeów \

Mimo różnorodnych form  pracy, jakie można było zaobserwować w poszcze
gólnych muzeach, wyłoniła się jedna kwestia wspólna, k tórą okazał się problem 
m odernizacji bazy i środków oddziaływania, co w dalszej konsekwencji po
ciągnęło za sobą wprowadzenie nowych form pracy, nie stosowanych, względ
nie stosowanych dotąd rzadko. Spraw y te, opierając się na konkretnym  przy-

1 O gólnopolska K onferencja M uzealna, która obradow ała w  K ielcach i O strow 
cu Św iętokrzyskim  w  październiku 1966 r., pośw ięcona była pracy ośw iato

w ej m uzeów.
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kładzie Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach, poruszyłem w referacie wy
głoszonym na konferencji muzeów regionalnych czterech województw 
w kwietniu 1964 r. w Lublinie 2.

Mimo dużego bogactwa form pracy oświatowej, jakie zastosowały muzea 
polskie, można się chyba już obecnie pokusić o wyodrębnienie kilku n a jb ar
dziej typowych, które znalazły powszechniejsze zastosowanie. Form y te 
pragnę przeanalizować, biorąc za punkt wyjścia ich w ykorzystanie w pracy 
U niw ersytetu K ultury  Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach.

Najstarszą i chyba najbardziej naw iązującą do stosowanych już uprzednio 
formą obok oprowadzania (wycieczek po wystawach) były wszelkiego rodzaju 
odczyty, prelekcje i pogadanki. Jednakże tę tradycyjną formę oparto na no
wych podstawach, które uprzednio wykorzystywano nieczęsto. W sukurs 
prelegentom  przyszły mianowicie przygotowywane specjalnie przeźrocza oraz 
odpowiednio dobrane tem atycznie filmy oświatowe. Obok tego pełną i chyba 
najbardziej adekw atną ilustracją omawianej tem atyki, szczególnie z zakresu 
m alarstwa, były małe ekspozycje prac określonego artysty  względnie kie
runku. Taki sposób przekazywania poszczególnych tem atów, wym agający 
niewątpliw ie sporego wysiłku przygotowawczego, ułatw iał prelegentow i do
tarcie do słuchaczy i przyswojenie przez nich trwałych i nieprzem ijających 
wartości, jakie daje obcowanie z dziełem sztuki. N iebagatelne znaczenie miał 
poza tym fakt, że wielu mieszkańców naszego regionu, którzy nie widzieli 
dotąd w oryginale płócien najw ybitniejszych twórców w warszawskich i k ra 
kowskich muzeach, mogło to uczynić na miejscu. Dla tych, którzy prace znali, 
była to okazja do bardziej dogłębnej analizy, jaka nie zawsze jest udziałem 
ludzi zmęczonych podróżą i innym i trudam i, związanymi z przebywaniem  
poza miejscem swego zamieszkania. Właściwe ustaw ienie wykładów oraz ich 
silne związanie z ekspozycjami obrazów — stwarzało okazję do przemyśleń, 
dyskusji oraz w yrobienia własnego sądu na określony tem at. Stałe i syste
m atyczne kontynuow anie cyklu pozwoli zainteresow anym  na poznanie z au 
topsji sporego wycinka dziejów naszego m alarstwa.

Problemem specjalnej wagi, szczególnie ostro występującym  w Kielcach, 
pozbawionych wyższej uczelni typu hum anistycznego, stał się odpowiedni 
dobór prelegentów. Biorąc bowiem pod uwagę niezwykle odpowiedzialne 
funkcje, jakie spełniać w inna praca U niw ersytetu K ultury, nie można było 
w całym cyklu wykładów opierać się wyłącznie na pracownikach własnych; 
chodziło o zapewnienie słuchaczom tem atów opracowywanych przez najlep 
szych znawców poszczególnych zagadnień. W naszym konkretnym  w ypadku 
poprosiliśmy o współpracę pracowników naukowych z W arszawy i Krakowa. 
Kiedy w 1965 roku cykl wykładów z historii sztuki przekształcił się w regu
larne studium  wiedzy o sztuce, postanowiliśmy zrezygnować z cyklicznych 
wykładów prezentujących w układzie chronologicznym dzieje ku ltu ry  arty s
tycznej poszczególnych epok.

W pewnym stopniu realizacją postulatów i życzeń słuchaczy były cykle 
Pomniki sztuki Kielecczyzny  i Ośrodki artystyczne Europy. Szczególną po
pularnością wśród słuchaczy cieszą się w ykłady z zakresu problem atyki re 
gionalnej. Takie ustaw ienie wykładów i sposobu ich przekazyw ania czyni je

2 A. Oborny P rob lem y  pracy  o św ia to w e j  i n a ukow ej  m u zeó w  ok rę g o w y ch  i re 
gionalnych  [w:] M ateria ły  z  K on feren c j i  M uzeów  Regionalnych  4 W o je 
w ó d z tw ,  Lublin 1965, s. 62— 68.
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atrakcyjnym i i oddala od form  szablonowych i stereotypowych, którym  tru d 
no byłoby znaleźć drogę do współczesnego i bardzo wymagającego słuchacza, 
w  dodatku odciąganego przez tzw. środki masowego przekazu.

W yłania się jednak przy tym  zagadnieniu dyskusyjny problem, w art głęb
szego zbadania w toku dalszej pracy. W moim osobistym przekonaniu w reali
zow aniu tej formy upowszechniania należy w m iarę możności różnicować 
arsenał środków towarzyszących prelekcji oraz częstotliwość imprez w za
leżności od wielkości ośrodka.

W większych miastach wojewódzkich, względnie ośrodkach miejskich, prze
kraczających sto tysięcy mieszkańców, nie trzeba prelekcji-w y kładów 
urządzać zbyt często, zważywszy, że przecież działa w nich jeszcze bardzo 
dużo innych insty tucji kulturalnych oraz różnego rodzaju klubów, jednym 
słowem, mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. nasycenia terenu im pre
zami. Postulując w tym względzie daleko posuniętą koordynację, proponuję 
w ykłady m uzealnych Uniwersytetów K ultury  organizować np. dwa razy 
w miesiącu, ale za to podnieść ich atrakcyjność poprzez szczególny dobór 
wykładowców i tematów, jak  też środków upoglądowienia zagadnień. W m ia
rę możności tem at należy ilustrować oryginalnym i eksponatami, naw et gdyby 
trzeba je było wypożyczyć z innych muzeów, a tylko dodatkowo przeźrocza
mi. Te stosunkowo rzadkie imprezy w inny sobie w danym  ośrodku zyskać 
wysoką rangę i być w m iarę możności tym, co określamy mianem „oczekiwa
nego w ydarzenia” .

Oczywiście w takim  ujęciu wym agają one specjalnego przygotowania, że 
zaryzykuję tw ierdzenie — reżyserii — a co za tym  idzie, nie mogą się również 
i z tego względu odbywać zbyt często. Inaczej rzecz się ma w małych ośrod
kach, gdzie czasami odczyty, organizowane przez muzea, należą do nielicznych 
imprez kulturalnych, jakie się tam  odbywają. Toteż ich częstotliwość w inna 
być większa, a zważywszy na możliwości poszczególnych placówek m uzeal
nych, upoglądowienie z konieczności ograniczyć musi się do m ateriałów  ilu
stracyjnych (przeźrocza, filmy itp.).

Form ą, która znajduje sobie znacznie łatw iej odbiorców, i to szczególnie 
wśród młodzieży, są seanse filmowe. Jednakże na przykładzie kieleckim 
można się pokusić o kilka spostrzeżeń i wniosków. Dobór i zestaw poszcze
gólnych filmów nie może być spraw ą przypadku, seans filmowy winien być 
więc ilustracją określonego tem atu. Zestawy można i należy urozmaicić fil
mami wykraczającym i poza dyscypliny naukowe, reprezentow ane w okreś
lonym muzeum, mam tu  na myśli chociażby filmy muzyczne, eksperym en
talne (np. Mac Larena) lub pozycje animowane. Przy filmach zagranicznych, 
pozbawionych polskiego dubbingu, można opracować w ierne polskie tłum a
czenie lub też czasami przygotować w oparciu o posiadane m ateriały  własne 
kom entarze. Korzystając z nieocenionych usług filmu, pamiętać trzeba, że 
jest on nie tylko instrum entem  przekazu, popularyzującym  określone pro
blemy sztuki, lecz również przedmiotem indyw idualnych doznań artystycz
nych, sam spełniający funkcję dzieła sztuki. Stąd też specjalne przeglądy 
filmów tego typu, jak np. zatytułow any Film o plastyce i plastyka w filmie, 
pozwalają na szersze spojrzenie na zagadnienia plastyki, umożliwiają uchwy
cenie wzajemnej korelacji różnych jej aspektów i zjawisk i prowadzą do 
zrozumienia ich istoty, w czym na pewno pomagają organizowane również 
spotkania z twórcami.

Niestety owa tak spontanicznie i żywiołowo rozwijająca się w m uzealnie-
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twie polskim sugestywna i przekonywająca forma pracy oświatowej napo
tyka już na swojej drodze przeszkody, które w m iarę upływu czasu mogą się 
powiększać. Rzecz dotyczy określonych filmów oświatowych, jakie stoją do 
dyspozycji muzeów. Problem  ten podniosło wielu dyskutantów  podczas 
wspomnianej na wstępie konferencji kieleckiej. Analiza stanu posiada
nia naszycji central, zajmujących się rozpowszechnianiem filmów, nie 
może nastrajać optymistycznie. Stosunkowo najlepsza sytuacja panuje w za
kresie problem atyki artystycznej wiążącej się z filmami z dziedziny archi
tektury, rzeźby i m alarstw a. Aczkolwiek to, co do tej pory wyprodukowano, 
wobec wielkich możliwości, jakie dają te tem aty, jest w dużej mierze nie
wystarczające.

Problem atyka artystyczna staw ia przed twórcami filmów rozliczne możli
wości i jest niesłychanie wdzięcznym tematem, niestety, jak do tej pory, sto
sunkowo mało wykorzystywanym . W ystarczy tu  wspomnieć, że wiele stylów 
i kierunków  artystycznych sztuki polskiej, jak i twórczość czołowych postaci 
naszej sztuki narodowej — nie doczekały się do tej pory swoich pozycji fil
mowych. Pozornie lepiej wygląda sytuacja na odcinku m onografii poszcze
gólnych miast czy też budowli zabytkowych, aczkolwiek na pewno i tu 
wiele jest jeszcze do zrobienia. Dziedzina, która pozostaje przysłowiową białą 
plamą, to filmy trak tu jące o sprawach rzemiosła artystycznego. Nie można 
poza tym zapominać, że wiele starych pozycji, ze względu na stan kopii, 
przestarzały w arsztat filmowy oraz nie najtrafniejszą in terpretację  — zo
stało wycofanych z obiegu.

Znacznie gorzej ma się rzecz z filmami etnograficznymi, co jest zjawiskiem 
tym bardziej niepokojącym, że niektóre zabytki naszego budownictwa ludo
wego, dzieła sztuki ludowej, przedm ioty codziennego użytku, zwyczaje, pieśni, 
obrzędy — znikają wprost na naszych oczach. B rak także dokum entacji 
pracy współczesnych twórców ludowych.

Dziedziną, której filmy oświatowe szczególnie unikają, jest archeologia. 
Kilka zrealizowanych pozycji, wobec ogromu prac wykopaliskowych, ich 
atrakcyjności, rangi historycznej i artystycznej dokonanych odkryć, pozwala 
na stwierdzenie, że istniejący na tym odcinku stan wymaga wręcz radykalnej 
zmiany.

Stosunkowo dobrze rysuje się sytuacja na odcinku filmów historycznych, 
a szczególnie pozycji wiążących się z naszą historią najnowszą. Wszystko jed
nak, co do tej pory uczyniono, nie zaspokaja potrzeb widzów. Co w tej sytua
cji należy robić? Z jednej strony można by zaproponować, aby większe pla
cówki m uzealne podjęły się próby realizowania filmów związanych z ich 
zbiorami czy też terenem . Jednakże rozwiązanie to nie wydaje mi się słuszne, 
gdyż na przeszkodzie staną tu trudności techniczne i kadrowe, a poza tym 
muzea nie mogą przecież tak  dalece zmieniać profilu swojej pracy. Raczej 
proponowałbym tylko krótkie film y dokumentalno-sprawozdawcze z prow a
dzonych badań terenowych, które następnie w pracy oświatowej można by 
wykorzystywać jako uzupełnienie wykładów.

Najwłaściwszą drogą do rozwiązania rozważanego zadania wydaje się być 
naw iązanie ścisłego kontaktu  z w ytwórniam i filmów poprzez podpowiadanie 
tematów, współudział przy opracowywaniu scenariuszów oraz reżyserii fil
mów. To wszystko, co można uczynić w ramach naszych krajow ych możli
wości. O tw arty pozostaje nadal problem dotarcia do wartościowych pozycji 
kinem atografii innych krajów . Zasoby, jakim i dysponują film oteki niektó
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rych am basad, są tu  tylko skrom nym  wycinkiem tego, z czego należałoby 
korzystać. Konieczne staje się dotarcie do większego wachlarza produkcji 
filmowej poszczególnych krajów  w zakresie, jaki in teresuje muzea. Ponie
waż jednak same muzea nie są w stanie rozwiązać tego zadania, proponuję, 
by w tym zakresie zjednoczyć wysiłki M inisterstwa K ultury  i Sztuki oraz 
K om itetu Krajowego ICOM.

Z tych pobieżnych rozważań w yłania się dość istotny wniosek, który 
w oparciu o uzyskane doświadczenia pozwala na stwierdzenie, że w rydwan 
spraw  popularyzacji wprzęgać należy możliwie szeroką reprezentację poszcze
gólnych dziedzin sztuki. Zasklepianie się wyłącznie w przeżyciach estetycz
nych dostarczanych przez sztuki plastyczne jest poważnym zubożaniem idei 
realizowanych przez U niw ersytet K ultury. Stąd też muzea, wykorzystując 
niezawodne atrybuty , jakim i są posiadane zbiory i często zabytkowe wnętrza, 
przystąpiły  do organizowania koncertów muzyki dawnej, przyczyniając się 
tym samym w alnie do popularyzacji w naszym społeczeństwie tej muzyki.

Na niezaprzeczalne powodzenie tej formy złożyły się nie tylko dużej klasy 
walory artystyczne muzyki renesansow ej czy barokowej, lecz również au ten
tyzm scenerii, w której się one odbywają, co w sumie pozwala na przeżycie 
i zrozum ienie ducha i wielkości danej epoki. K oncerty muzyki dawnej orga
nizowane są przez Muzeum Świętokrzyskie w siedemnastowiecznej sali portre
towej zamku kieleckiego oraz w dużej sali galerii m alarstw a polskiego. 
W realizacji założeń program owych można stosować różne formy i rozwią
zania. Każda z nich ma z pewnością swoich zwolenników i przeciwników. 
Jedną z nich są koncerty połączone z tekstam i literackim i, a naw et specjalnie 
przygotowanym i w ykładam i3.

Drugą formą, chyba częściej stosowaną, również i w Kielcach, są koncerty, 
w których poszczególne utw ory przeplatane są krótkim  słowem wiążą
cym. Na m arginesie koncertów  wyłaniają się dwa, moim zdaniem, nie
bagatelne problemy, związane z program em  i scenerią. Oba te czynniki sta
nowić muszą jedną skoordynowaną i uzupełniającą się całość. W układzie 
program owym  poszczególnych koncertów  prezentowana być w inna wyłącznie 
muzyka jednej epoki. Ułatwia to niewątpliw ie stworzenie właściwej atm o
sfery i głębsze wczucie się i zrozumienie wykonywanego program u, a w sce
nografii umożliwia operowanie elem entam i dekoracyjnym i, będącymi ram o
wym tłem  artystycznym  przedstawionych utworów. Rzecz to o tyle ważna, 
że koncerty rzadko mogą się odbywać we wnętrzach, odpowiadających cza
sowo wykonywanym  utworom. Przy tym wszystkim scenografię w inna cha
rakteryzow ać daleko posunięta asceza, dopuszczająca posługiwanie się n ie
licznymi akcentam i, podkreślającym i intym ny i kam eralny nastrój. Unikać 
trzeba równocześnie przeładowania, sztucznych efektów teatralnych i związa
nej z tym  przeróżnej arm atury  św ietlnej, co w oczywistej konsekwencji musi 
prowadzić do dekoncentracji, rozproszenia i uniemożliwienia właściwego od
bioru. Skoro już o koncertach mowa, w arto zwrócić uwagę na pojawiającą 
się nową formę zatytułow aną Światło i dźwięk, a godną uwagi m. in. dlatego, 
ponieważ ożywia i popularyzuje zabytki, w których się rozgrywa. Mamy już 
za sobą pierwsze realizacje na zamku krzyżackim w Toruniu oraz Muzeum 
A rchitektury we W rocławiu na zakończenie festiw alu muzycznego Vratislavia 
Cantans. Mimo że forma ta nie była stosowana jeszcze na terenie wojewódz
twa kieleckiego, chciałbym jej poświęcić kilka uwag.

3 Form ę tę stosują P aństw ow e Zbiory Sztuki na W aw elu.
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Strona muzyczna, realizowana przy pomocy nagrań taśmowych, łączy się 
z działaniem  światła na określone w ybrane elementy, detale architektoniczne, 
względnie zabytki ruchome. W działaniu światłem  należy zwrócić uwagę, 
by nie koncentrować go zbyt długo na jednym  przedmiocie, gdyż oko po 
prostu  bardzo prędko przyzwyczaja się do poszczególnych efektów świetl
nych i w ten sposób stają się one banalne i nużące. Ponieważ nie zawsze 
możliwe jest dobieranie dużej ilości efektów świetlnych, należy wówczas od
tw arzać krótsze utw ory muzyczne. Bardzo wątpliw ą może się okazać próba 
synchronizacji, a co ważniejsze, ilustrow anie światłem zjawisk dźwiękowych. 
Tego rodzaju „tłum aczenia” z jednej dziedziny sztuki na inną nie są prze
ważnie możliwe, co w ynika z ontologicznych podstaw istnienia poszczegól
nych gatunków  sztuki. Artystycznie lepsza wydaje się tu  zasada kontrapunk
tow ania czy naw et przeciw staw iania aniżeli próby synchronizacji, harm oni
zowania.

Im prezy tego typu nie należy traktow ać na wzór stereotypowych kon
certów . Likwidując miejsca siedzące i każąc słuchaczom poruszać się po 
wyznaczonej trasie, trzeba zaproponować również pewną struk tu rę  dram a
tyczną. Celem nie może być tylko obejście trasy  czy oglądnięcie wystawy 
w świetle migocących reflektorów . Rządzić tu  w inny zasady dram atu. D ra
m atu, w którym  każdy uczestnik jest artystą, w którym  każdy artysta jest 
uczestnikiem.

Przedstawione tu taj w dużym perspektywicznym  skrócie najpopularn iej
sze form y pracy oświatowej U niw ersytetu K ultury  wym agały stworzenia 
dla ich realizacji właściwej atmosfery, umożliwiającej nie tylko odbiór, 
ale również dyskusję i wzajem ną wym ianę poglądów. W ymagały i wy
m agają nadal systematyczności i regularności w prowadzonych zajęciach, np. 
przestrzegania ustalonych dni i godzin zajęć. Układając ich harmonogram , 
zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, należy brać pod uwagę term iny 
innych imprez kulturalnych, jak  też pewnych szczególnie atrakcyjnych po
zycji cyklicznych telewizji. Nie trzeba chyba już dzisiaj nikogo przekonywać, 
że spraw ą niesłychanie istotną jest możliwie szeroka, systematyczna i do
kładna inform acja prasowa i radiowa.

Trudno oczywiście w tych rozważaniach postawić jakąś jedyną i trafną 
receptę na skuteczne oddziaływanie U niwersytetów K ultury  ł. Sprawy te po
w inny jednak stać w centrum  zainteresowań działów naukowo-oświatowych, 
k tóre stale i systematycznie muszą prowadzić badania nad odbiorem i spo
sobem przyjm owania przez słuchaczy realizowanego program u. Sondaż opinii 
obejmować winien możliwie szerokie kręgi mieszkańców danego ośrodka, 
a nie tylko uczestników poszczególnych zajęć. Potrzebna jest przy tym opinia 
również i tych, do których praca, realizowana przez U niw ersytety K ultury, 
nie dotarła. Stale trzeba mieć na uwadze młodzież, której przecież wdrażać 
m usim y odpowiednie nawyki. Jak  wykazują obserwacje, wokół Uniwersy
tetów  K ultury  gromadzą się przede wszystkim aktyw ni działacze ku ltu raln i 
danego terenu, zagorzali miłośnicy regionu, nauczycielstwo. Znacznie gorzej 
przedstaw ia się sytuacja z inteligencją techniczną i środowiskiem robotni
czym. W ydaje mi się, że wysiłki organizacyjne i programowe należy chyba 
skoncentrować szczególnie na skuteczniejszym pozyskiwaniu przedstawicieli 
w łaśnie tych dwóch ostatnich środowisk.

4 D ziałalność k ieleck iego U niw ersytetu  K ultury była przedm iotem  pracy d y
plom ow ej opracow anej w  Studium  K ulturalno-O św iatow ym  w  W arszawie.
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Przyjęło się popularnie uważać, że absolutnie zapełniona sala jest w da
nym w ypadku pełną gw arancją skuteczności określonego w ykładu czy im pre
zy. Nie zapominajm y jednak, że jeśli naw et przy dużej frekw encji m am y do 
czynienia tylko z odbiorem biernym , a zjawisko to się powtarza, to w ątpliw a 
staje się pełna skuteczność oddziaływania stosowanych form i sposobów 
przekazywania określonych inform acji. Często nieliczne, ale żywo i nie bez
krytycznie reagujące audytorium  daje więcej powodów do satysfakcji aniżeli 
sukcesy cyfrowe.

Drogą wiodącą do tych osiągnięć, poza stosowaniem bogatego w achlarza 
form programowych, jest również i tem atyka, możliwie urozmaicona, żywa, 
oparta  o zainteresow ania środowiska i uwzględniająca również zagadnienia 
ze stosunkowo niedaw nej historii naszej współczesności, spotkania z ludźmi, 
którzy są jej żywą kroniką.

Formy pracy oświatowej realizowane przez U niw ersytety K ultury  w wielu 
ośrodkach zyskały sobie powszechne uznanie, a naw et rozgłos, zwiększając 
zarazem  zasięg swego oddziaływania na m iasta, gdzie nie ma m uzeów 5. 
Można więc żywić nadzieję, że form a ta, stale wzbogacana o nowe treści, 
u trw ali swoją wiodącą rolę w oświatowo-dydaktycznej pracy muzeów.

5 W 1966 r. otw arte zostały dw ie filie  k ieleck iego U niw ersytetu  K ultury, jedna  
w  B usku-Z droju przy P ow iatow ym  Domu K ultury, druga przy K lubie N au 
czyciela w  Jędrzejow ie.



140 Alojzy Oborny

ЗАМ ЕТКИ НА ПОЛЯХ РА ЗН О О БРА ЗН Ы Х  ФОРМ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПРЕТВОРЕНИЯ В Ж И ЗН Ь  ЛОЗУНГА  

„МУЗЕИ — УНИВЕРСИТЕТАМ И КУЛ ЬТУ РЫ ”

Автор статьи затрагивает некоторые аспекты просветительной работы поль
ских музеев, направленной на претворение в ж изнь указанного в заглавии  
лозунга и основанной на новых принципах. О сущ ествление этой задачи воз
можно благодаря многолетнему, богатому опыту и обновлению форм работы, 
связанному с развитием научно-исследовательской и издательской деятель
ности музеев и использованием современных технических средств в специаль
ных кино-лекционных залах. У ж е сегодня можно выделить самые типичные 
и общеупотребительные формы  просветительной работы.

1. Лекции, доклады, беседы  — традиционная форма работы, обновленная  
Благодаря применению специальны х наглядных материалов; Свентокшиский 
М узей, например, устраивает циклы лекций, дополняемы х специальными вы 
ставками, просмотром фильмов и диапозитивов.

2. Постоянные сеансы присветительных фильмов, связанны х с научной про
блематикой, представленной в м узее. Фильмы объединены  в проблемные циклы. 
Часто устраиваются специальные просмотры просветительны х фильмов; один  
из таких просмотров под названием „Фильм об искусстве и искусство в ф и л ь
ме” состоялся недавно в Кельце.

3. Концерты старинной музыки в дворцовых палатах и залах галерей ис
кусства.

4. Постепенно внедряется новая форма, известная под названием „свет  
и зв ук ”; она заслуж ивает внимания, так как „воскреш ает” былую ж изнь и при
ближ ает памятник к зрителю. Форма эта заклю чается в сочетании звуковы х  
эф ф ектов, осущ ествляемы х с помощью магнитофонной записи, со световыми, 
выделяющими определенны е элементы, архитектурные детали или подвиж ны е  
экспонаты.

Этим формам просветительной работы сопутствует постоянная пропаган
дистская и информационная кампания в печати и на радио, благодаря которой  
музеи привлекают все больш ее число публики, подготовленной к восприятию  
произведений искусства.

SOME REMARKS ON VARIOUS FORMS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN  
REALIZATION OF THE SLOGAN „MUSEUMS AS UNIV ERSITIES OF

CULTURE”

In the present article the author deals only w ith  selected  aspects of th e ed u 
cational work of Polish  m useum s, carried out in order to realize the quoted slogan  
along the lin es of the new  program m e. The putting of the slogan into effect has  
been based on m any-years ach ivem ents and rich experience and is the result of 
certain m odernization of form s of w ork and fulcra. The latter are em bodied in  
action by m eans of ever-develop ing  research, publication, and m odern technical 
devices in specia lly  designed cinem a and lecture halls. A t present, the m ost typ ical 
and general form s of educational w ork can be distinguished.

1. Lectures and talks; these are the oldest form s w hich  have been m ade m ore  
attractive by special exh ib itions. The Św iętokrzysk ie M useum  sponsors, for in -
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stance, a special series of lectures supplem ented w ith  appropriate exhibitions, 
film s, and slides.

2. R egular show s of educational film s illustratin g  the scien tific  d iscip lines re
presented  in the g iven  m useum . The film s are grouped according to subject. 
F requently , specia l rev iew s of educational film s are organized as, for instance, 
the recen t rev iew  in K ielce called „Film  on P lastic Arts and P lastics Arts in F ilm ”.

3. C oncerts of old m usic held in rooms and galleries of historical castles.
4. A  new  form  know n as „son et lum ière” is slow ly  becom ing naturalized. It is 

w orth noting, as it en liven s and popularizes historical objects. M usic from  tape re
corder is com bined w ith  the light directed on selected  elem ents, architectonical 
d eta ils, or portable relics.

T hese form s of educational w ork are accom panied by regular propaganda in 
the press and on the radio, and the m useum s constantly increase the number of 
fo llow ers in w hom  they develop a defin ite a ttitude tow ards the w orks of art.


