
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
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INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj
Lwów / Galicja Wsch. / Austria, Austro-Węgry

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

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  relacji instytucji 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

1776: Budynek d. Kolegium
jezuickiego

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

Budynek po Trynitarzach, na końcu
ul. Krakowskiej
1826-1828: rozbudowa i nadbudwa

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:
Gabinet monet

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)
Gotfryd Uhlich ur. 16. stycznia 1743. w St. Polten, zm. we Lwowie 30. stycznia 1794. - wykładowca,
autor podręcznika do numizmatyki

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

Kalendarium (historia instytucji)
1661, 20 stycznia - akt fundacji akademii czyli uniwersytetu lwowskiego przez króla Jana
Kazimierza, oddanie uczelni pod zarząd Towarzystwa Jezusowego
1773, przekształcenie Akademii lwowskiej i Kollegium jezuickiego w liceum



1776, listopad - otwarcie Akademii Stanowej - Collegium nobilium i Collegium Theresianum
1776 - zakup przyrządów fizycznych na potrzeby prowadzonych wykładów
1781, 29 listopada - postanowienie o utworzeniu 3 uniwersytetów na terenie monarchii: w Wiedniu,
w Pradze, w Galicji
1784, 16 listopada - uroczysta inauguracja działalności uniwersytetu Józefińskiego
1822 - połączenie zbiorów z biblioteką
1848, 2 listopada - pożar siedziby uniwersytetu
1851, 24 stycznia - przekazanie gmachu ad St. Nicolaum, należącego do fundacyi konwiktowej
Głowińskiego, władzom uniwersyteckim

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
zbiory Uniwersytetu Józefińskiego, później UL: Gabinet  numizmatyczny (Wydział filozoficzny)

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
Ludwik Finkel, Stanisław Starzyński, Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów : Senat Akademicki
Uniw. Lwowskiego, 1894
Ludwik Finkel, Inwentarz Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów : Senat Akademicki
Uniwersytetu Lwowskiego, 1917

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości
- czy zachowane?
138. Acta anni 1815. [Inw. 111.]., A. 1815: 5. Uber wissenschaftliche Sammlungen u. Institute,
140. Acta annorum 1817 et 1818. [Inw. 113]. 14. X , uber d. Münzsammlung.
142. Acta annonim 1820, 1821, 1822. [Inw. 115].A. 1820: 8 d. zbioru monet i katedry numizmatyki,
142. Acta annonim 1820, 1821, 1822. [Inw. 115], A. 1821. 14. W sprawie zbiorów numizmat.
147. Acta anni 1827. [Inw. 120].

(Finkel, Inwentarz Archiwum 1917: 25, 26, 27)

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty
“Ka tedra nadzwyczajna nauk pomocniczych nie odpowiadała zapewne uspo sobieniu i
ambicyi Uhlicha, starał się też o inną, ale zabrał się do przedmiotów swoich z pilnością i
wytrwałością i w dziesięciu latach działania swego profesorskiego napisał podręcznik
dyplomatyki i numizmatyki i wskazówki dla artystów i amatorów, które powszechnie były
chwalone. Miał do dyspozycyi prócz zbioru numizmatycznego uniwersy teckiego własny
zbiór odlewów. ”, (Historya Uniwersytetu Lwowskiego, 1894: 72-73)

https://polona.pl/search/?filters=contributor:%22Starzy%C5%84ski,_Stanis%C5%82aw_(1853--1935)%22,public:1,hasTextContent:0


“[w chwili utworzenia Uniwersytetu Franciszkańskiego] Domagali się także profesorowie
filozofii pomnożenia zbiorów hi storyi naturalnej dubletami cesarskich muzeów,
powiększenia dotacyi bibliotecznej i oddzielenia od niej gabinetu numizmatycznego”,
(Historya Uniwersytetu Lwowskiego, 1894: 199)

“W r. 1823. odwiedzał kraj arcyksiążę Franciszek Karol: 11. lipca przybył do Lwowa
serdecznie witany. W teatrze grano na jego przyję cie sztukę Kamińskiego »Zabobon czyli
Krakowiacy i Górale*. Uniwer sytet przyjmował gościa uroczyście; 14. lipca przysłuchiwał
się arcy książę egzaminowi z historyi i statystyki. Niebawem po nim jechał przez Lwów sam
cesarz Franciszek na zjazd z Aleksandrem do Czerniowiec, stanął w mieście 25. września,
oglądał gmach Akademii, biblio tekę, zbiór numizmatów i monet, gabinet fizyczny, historyi
naturalną], anatomiczny i sale chirurgiczne” (Historya Uniwersytetu Lwowskiego, 1894: 279)

“Rozszerzenia i lepszego umieszczenia domagały się osobliwie »In stytuty uniwersyteckie«,
bardzo źle ulokowane: gabinet historyi naturalnej (das Naturalien-Kdbinet), anatomiczny (d.
anatomische Theater), fizyczno - mechaniczny (cl. physisch- mechanische-K.) ') i zbiór
rolniczych przedmiotów (d. Sammlung oekonomische Gegenstande), o których mó wiliśmy
szerzej, kreśląc działanie zarządców tych zbiorów, profesorów ka tedr, ku których
demonstracyi służyły. Biblioteka, z którą połączony był od r. 1822. zbiór numizmatyczny, nie
miała także dobrego i dostatecznego pomieszczenia, mimo, że podczas zmiany w budowie w
latach 1826. do 1828. doznała odpowiedniego przekształcenia” (Historya Uniwersytetu
Lwowskiego, 1894: 292)

“Zanim wszakże to nastąpiło, był długi, półtora roku trwający czas przejściowy, czas
nie bezpiecznego przesilenia dla każdego uniwersytetu a może więcej niż dla innych dla
naszej Alma Mater, która wśród zawieruchy roku 1848. straciła własny budynek w
płomieniach pożaru, cenne zbiory i bibliotekę i zmieniła prawie cały personel nauczycielski”
(Historya Uniwersytetu Lwowskiego, 1894: 297)

“stary gmach potrynitarski, przerobiony i zrestaurowany w latach 1825—8., mieszczący w
sobie cenną biblio tekę, zbiory, nagromadzone długoletnią pracą, siedziba nauki najwyż szej
— gorzał, buchając dymem i sypiąc iskry dokoła. Ratunek był niemożliwy: w części
budynku od strony Żółkiewskiego, gdzie właśnie była biblioteka i kancelarva, szerzył się
żywioł niszczący z straszną gwałtownością, wiązania dachu trzeszczały, pękały okna od
gorąca a obramowania paliły się jak świece. Z wnętrza wyrzucano przez nie książki, akta,
sprzęty rozmaite, ale ogień dosięgał rozrzuconych na ulicy gratów a gawiedź rozbierała je jak
swoje... “ (Historya Uniwersytetu Lwowskiego, 1894: 301)
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