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
Kraków/ Małopolska (Galicja)/ Austro-Węgry

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Gabinet Kliniki lekarskiej oraz Gabinet narzędzi i machin chirurgicznych UJ
Typ instytucji: muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji
(biblioteka, towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna
Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Daty działalności / zakres czasowy:
Dostępność

Typ instytucji w relacji wobec pamięci

Rodzaj pamięci
Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów
DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE

DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmin
a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/
WWW
GODZINY OTWARCIA
DYREKTORZY
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopt
owany)
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)
Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka
charakterystyka, najważniejsze postaci, historia, datowanie)
Kalendarium (historia instytucji)
1783 - utworzenie Gabinetu Historii Naturalnej UJ w Collegium Physicum
1811/1812 - zastąpienie katedry historii naturalnej trzema katedrami: botaniki,zoologii i mineralogii
1811 [?] - podział Gabinetu historii naturalnej na: Gabinet Zoologiczny, Gabinet mineralogiczny
1815 - utworzenie Wolnego Miasta Krakowa z okręgiem, zachowanie niezależności uniwersytetu

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
Gabinet kliniki lekarskiej:
1838: narzędzia i przyrządy medyczne: termometry ścienne, narząd Ramadga dla suchotników;
narząd do grzania wody, waga, ciężarki lekarskie (zwyczajne, norymberskie, francuskie), strzykawki,
stetoskopy, machiny i trąby słuchowe Henkera, zwierciadło do badania wnętrza ucha, jamy ustnej,
skrzynka z odczynnikami;
Gabinet narzędzi i machin chirurgicznych
1838: 663 szt., powiększony o 28 narzędzi: Koreoncion oraz naciskacz (compressorium) Graefego
do tamowania krwotoku z rany,
1839: 13 narzędzi: 4 narzędzia do operacji na oczach, 7 do innych operacji i 2 machiny
ortopedyczne
1844: 734 szt., powiększony o 98 narzędzi: autorstwa mechanika akademickiego Karola
Schneidera (90 szt.) zagranicznych (8 szt.)
1845: 827 szt., powiększony o 12 narzędzi autorstwa mechanika akademickiego Karola
Schneidera, m.in. Antiadotom do usuwania migdałków, wzór łóżka ortopedycznego, 25 szt.

narzędzi i machin chirurgicznych o wartości historycznej;
Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla nauki
lub sztuki, komentowane, słynne)
Strategia pozyskiwania zbiorów
Zakupy, zlecenia wykonania; dary

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, koment
atorów, autorów relacji itd.)
Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1838, T.1, s. 48, 49
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1839, T.2, s. 19
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1843, T.6, s. 15-16
Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1844, T.7, s. 28
Stanisław Tarnowski, Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego od r. 1864. do r. 1887. i obraz jego stanu
dzisiejszego wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdawniejszych, Kraków: UJ, 1887

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości
Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)
Ciekawe cytaty

“Gabinet chemiczny w poprzedzającym roku szkolnym założony, a dziś już tak ozdobą samej
sali jako i zapasem wyrobów, tudzież doborem narządów do różnych działań chemicznych,
niemniej wzorami różnych fabryk jak najdokładniej, a nawet wytwornie z twardego drzewa
wyrobionemi, zachwycający, wzbogacony został w tym roku pięknym zbiorem naśladowanych
kamieni drogich w formie krystalicznej rodzimej, licznemi do różnego użytku służącemi
areometrami, tudzież wzorami następującemi: modelem huty szklanej, m. pieca do ciągłego
palenia wapna przeznaczonego, jaki obecnie znajduje się w Ruddersdorfie, m. pieca do robienia
mosiądzu, m. pieca do urządzania sinku potażu żelezistego, m. stągwi do robienia oclu, m. pieca
do robienia szyb, m. dokładnym saletrarni francuzkiej, m. zakładu w którym otrzymuje się gaz
do oświetlenia służący, m. pieca odbicia, przeznaczonego do prażenia rud, m. narządu do
robienia kwasu saletrowego i wodochlorowego w wielkiej ilości (fabrycznie) służącego, ni. pieca
do wypalania porcelany”, Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1838, T.1,
s. 42-43
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