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Publikacja stanowi akta zorganizowanego w ramach projektu 1 sympozjum muzealniczego pt. Muzeum a pamięć – forma, 
produkcja, miejsce (Toruń, 8-9.06.2017). Zawiera materiały opracowane na podstawie wygłoszonych tam referatów. 

Poświęcone są one refleksji nad instytucją muzeum, która w relacji wobec pamięci jest tu miejscem przechowywania i 

ochrony, kultywowania i kształtowania. Uwaga autorów koncentruje się przede wszystkim na instytucjach powstałych 

przed 1918 r. i konsekwencjach przyjętych wówczas strategii budowania tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej. 

Dzięki szerokiej tematyce spotkania w publikacji zawarte zostały zarówno teksty teoretyczne, poświęcone szerszym 

problemom i zagadnieniom kulturowym, jak też studia przypadku, istotne dla zrozumienia procesów budowania pamięci 

przez instytucje o charakterze muzealnym. 
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