
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

Klimowicze, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie; obecnie Białoruś

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Muzeum miejscowych starożytności przy męskim gimnazjum w Klimowiczach
(Мyзeй мecтныx дpeвнocтeй пpи мyжcкoй гимнaзии в Kлимoвичax).

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

Zbiory muzealne instytucji pedagogicznej/szkoły

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

Muzeum instytucji pedagogicznej (prywatnego gimnazjum miejskiego). Obiekty
archeologiczne i numizmaty, uzyskane dzięki darom. Placówka w stadium
organizacji.

Daty działalności / zakres czasowy:

1911 – 1918



Dostępność

Dostęp ograniczony – nauczyciele i uczniowie szkoły oraz goście placówki

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Mnemoniczna.

Rodzaj pamięci

Narodowa: białoruska i rosyjska

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Obszar historyczny: obiekty archeologiczne i monety

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

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

REGION HISTORYCZNY

Nie istnieje Budynek gimnazjum w
Klimowiczach, ul.

Płoszczadnaja, dom
Kreindlina

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

X X

GODZINY OTWARCIA X X

DYREKTORZY X Brak danych

ZARZĄDCA X Dyrekcja szkoły



Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany)

X Adaptowany

INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

Nie stwierdzono

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Brak konkretnych danych

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Powiat

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

Grono pedagogiczne gimnazjum

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

Brak danych

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

Nie stwierdzono

Szczegółowa historia instytucji



Gimnazjum w Klimowiczach powstało staraniem lokalnego Towarzystwa
rozszerzenia średniego wykształcenia w Klimowiczach. Otwarte zostało we
wrześniu 1908 jako 3-klasowa średnia szkoła prywatna. W 1911 r. uzyskało
uprawnienia średniej szkoły państwowej.

Jedyna relacja o formującym się w szkole muzeum została spisana w 1913 r. (S.I.
Jarosławiec). Autor wyraźnie zaznaczył, że ono dopiero powstawało, a zbiory
zawierały się w jednej niedużej witrynie. Stwierdził też, że jeśli znajdą się
kontynuatorzy akcji zbierania starożytności i dostarczania ich do szkoły, z czasem
zaczątek kolekcji może przekształcić się: „w nieduże muzeum miejscowych
starożytności”.

Losów muzeum po 1914 r. nie udało się ustalić.

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Zbiory mieściły się w niewielkiej witrynie. Składały się z obiektów znalezionych
podczas wykopalisk kurhanów niedaleko Klimowicz w 1910 r. i w okolicy Chotimska
w roku następnym, a także z monet rosyjskich, polskich i niemieckich,
dostarczanych przez uczniów. Nie są znane jakiekolwiek dane statystyczne na
temat kolekcji.

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

Brak

Strategia pozyskiwania zbiorów

Zakupy

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

Uczniowie gimnazjum i zapewne jego nauczyciele.



Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Brak

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

Brak konkretnych danych.

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Wystawy stałe

W jednej witrynie w budynku gimnazjum

Wystawy czasowe

Brak

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Brak danych.

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Nie stwierdzono

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

Nie stwierdzono.

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

Klimowicze



Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

Autor artykułu o Klimowiczach, S.I. Jarosławiec

ŹRÓDŁA:

Bibliografia

- Гужалоўскі А., Нараджэнне беларускага музея, Miнcк 2001.

- Яpocлaвeц C.И., Г. Kлимoвичи, Moгил. г., [w:] Записки Северо-Западного
отдела Импepaтopcкoгo Рyccкoгo Гeoгpaфичecкoгo Общecтвa 1913 г., ks. 4.
Bильнa 1914, s. 37–69.

- Памятная книжка Bилeнcкoгo yчeбнoгo oкpyгa нa 1915 гoд, Bильнa 1915, s. 391
–392.

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Nie stwierdzono

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Zdjęcia przęślika, najpewniej z kolekcji gimnazjum w Klimowcziach (Яpocлaвeц
C.И., Г. Kлимoвичи, Moгил. г., [w:] Записки Северо-Западного отдела
Импepaтopcкoгo Рyccкoгo Гeoгpaфичecкoгo Общecтвa 1913 г., ks. 4. Bильнa
1914, s. 69).

Ciekawe cytaty

Brak

UWAGI:

Brak



OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Dariusz Dąbrowski

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

X

METADANE* (wypełnia redaktor portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)

LOKALIZACJA GPS

KLASYFIKACJE

DATA UTWORZENIA

AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR

RELACJE

TAGI

SYGNATURA

PRAWA


