
FORMULARZ KWERENDY INSTYTUCJI MUZEALNYCH
Projekt „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje

muzealne wobec muzeologii cyfrowej”
finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj
Gdańsk/ Danzig/ Królestwo Prus

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Provinzial-Kunstgewerbemuseum [Muzeum Rzemiosła Artystycznych]

Typ instytucji:  muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji
(biblioteka, towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna
muzeum państwowe, publiczne

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

Daty działalności / zakres czasowy:
1885-1921

Dostępność

pełna

Typ instytucji w relacji wobec pamięci

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –

Muzeum Narodowe w
Gdańsku

Fleischergasse 25/28
ul. Rzeźnicka



województwo/powiat/gmin
a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

ul. Toruńska 1,
80-822 Gdańsk

Krużganki klasztoru
Franciszkanów

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/
WWW
GODZINY OTWARCIA
DYREKTORZY Wojciech Bonisławski
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopt
owany)

zaadaptowany budynek
dawnego klasztoru

franciszkanów

zaadaptowany budynek
dawnego klasztoru

franciszkanów

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane
biograficzne lub krótka charakterystyka)

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe
dane biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

dr  Hugo Conwentz -  bezpośredni dyrektor  i jednocześnie dyrektor Muzeum
Prowincjonalnego
Johannes Heise -  konserwator zabytków prowincji Prusy Zachodnie
od 1899 r.  - Oskar E.S. Bischoff -  komisaryczny  kurator z ramienia Zarządu
Miasta i kurator Muzeum Miejskiego
po 1912 r. - Hans Fritz – funkcja kierownika łączona z funkcją kierownika
Muzeum Miejskiego, od 1916 r. dyrektor

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka
charakterystyka, najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Kalendarium (historia instytucji)



● 1885 - wydzielenie z Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej (Westpreußisches
Provinzialmuseum)

● 5 VIII 1885 - otwarcie pierwszej ekspozycji w krużgankach byłego klasztoru
franciszkańskiego przy ul. Rzeźnickiej (Fleischergasse 25/28 )

● 1921 - likwidacja muzeum i włączenie zbiorów do muzeum miejskiego

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla
nauki lub sztuki, komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka
przekazanych darów/sprzedanych eksponatów; data)

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe

Wystawy czasowe

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja
itd.)



Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających,
komentatorów, autorów relacji itd.)

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia

https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=MUZEUM_RZEMIOS%C5%81A_A
RTYSTYCZNEGO

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/12/CBU-2017-s.39-54-_2
000.pdf

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)
Wnętrze Kunstegewerbemuseum  z pocz. XX w. :
pocztówka wg:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#
/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstv
erlag.jpg

Wnętrze Kunstegewerbemuseum  z pocz. XX w. :
pocztówka wg:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#
/media/File:02058-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstv
erlag.jpg

Fotopolska:
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=450627-foto
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=1367205-fot
o
https://fotopolska.eu/820307,foto.html?o=b4375

ekspozycja w krużgankach przed 1921:
https://fotopolska.eu/749054,foto.html?o=b43
https://fotopolska.eu/749055,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749053,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/948565,foto.html?o=b4375

https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=MUZEUM_RZEMIOS%C5%81A_ARTYSTYCZNEGO
https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=MUZEUM_RZEMIOS%C5%81A_ARTYSTYCZNEGO
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/12/CBU-2017-s.39-54-_2000.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/12/CBU-2017-s.39-54-_2000.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02058-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02058-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02058-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=450627-foto
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=1367205-foto
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=1367205-foto
https://fotopolska.eu/820307,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749054,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749055,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749053,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/948565,foto.html?o=b4375


budynek:
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=450627-foto

Ciekawe cytaty

UWAGI:

OPRACOWANIE:
Autor opracowania:
Anna Kornelia Jędrzejewska

Data sporządzenia karty:
12.2018

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

METADANE* (wypełnia redaktor/moderator portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)
LOKALIZACJA GPS
KLASYFIKACJE
DATA UTWORZENIA
AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR
RELACJE
TAGI
SYGNATURA
PRAWA / LICENCJE


