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w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:

Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Gostyń/ Wielkie Księstwo Poznańskie/Prusy

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Gabinet Wydziału Rolniczo-Przemysłowego Kasyna w Gostyniu

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

Zbiory towarzystwa gospodarczo-kulturalnego

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

Zbiór minerałów i muszli oraz modeli maszyn rolniczych Kasyna Gostyńskiego
podarowany przez jego Członków. Towarzystwo rozwiązane przez wadze
pruskie

Daty działalności / zakres czasowy:

1835-1846



Dostępność

Ograniczona (członkowie Towarzystwa)

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Obszar naturalny/ minerały, muszla

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmina/ulica/
nr działki, zmiany siedzib (daty);

REGION HISTORYCZNY

XXX Zlokalizowane we
własnym budynku z

salą balową,
gabinetem

przyrodniczo-technicz
nym, biblioteką

Po rozwiązaniu
Towarzystwa

przekształconym w
Instytut dla sierot, a

potem szpital

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

XXX



GODZINY OTWARCIA XXX

DYREKTORZY XXX

ZARZĄDCA XXX

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

XXX

INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

XXX

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Pomoc naukowa dla pracy organicznej nad rozwojem rolnictwa i cywilizacji
technicznej

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Wielkopolska, Gostyń

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

Gustaw Potworowski

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



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

Towarzystwo pracy organicznej w Gostyniu

Szczegółowa historia instytucji

1835 powstanie Towarzystwa pracy organicznej w Gostyniu

1841 budowa własnego gmachu fundacji Potworowszkiego

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Kolekcja minerałów, rud metali, muszli, modeli maszyn rolniczych

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

Strategia pozyskiwania zbiorów

Darowizny członków stowarzyszenia

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

Gustaw Potworowski, Edmund Bojanowski, Karol Marcinkowski, Dezydery
Chłapowski

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

x



Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

x

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Wystawy stałe

XXX

Wystawy czasowe

x

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

x

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

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

x

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



Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:

Bibliografia

Stefan Jankowiak,  Kasyno Gostyńskie (1835-1846). U początków pracy organicznej w
Wielkopolsce, Gostyń  1996

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

UWAGI:

OPRACOWANIE:
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METADANE* (wypełnia redaktor portalu)
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