
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
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

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)

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

1825, 25 grudnia - dekret o organizacji zajęć technicznych na uniwersytecie: wykładał fizykę,
praktyczną geometrię, budo wnictwo lub rolnictwo - na potrzeby wykładów tworzono zbiory

1844 - utworzenie Akademii Technicznej - przeniesienie zbiorów??

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
1820: vorfindlichen Geräthschaften, Zeichnungs-Requisiten, Instrumente u. Getuschte Zeichnungen

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?
140. Acta annorum 1817 et 1818. [Inw. 113]. A. 1818: 1 13. Inventarium d. Architektonischen Hörsäle
142. Acta annonim 1820, 1821, 1822. [Inw. 115].A. 1820: 1. Inventarium der in dem architektonisch .
Hörsäle vorfindlichen Geräthschaften, Zeichnungs-Requisiten, Instrumente u. Getuschte Zeichnungen (Prof. I.
Chammbrez).
144. Acta anni 1824. [Inw. 117 a b], 11. Inventarium fiber alle in d. architektonischen Horsaal vorfind.
Gerathschaften... u. Zeichnungen.
147. Acta anni 1827. [Inw. 120], 11. Inventarium über die in dem architektonischen Horsaale vorfindigen
Zeichnungsrequisiten u. Musterzeichnungen
148. A cta anni 1828. [Inw. 121] . 2. Inventarium f. das Schulj. 1828 über alle in dem architektonischen
Hórsaale vorfindigen Gerathschaften, Zeichnungsmuster, Eeichn .- Instrumenten u. hólzerne Requisit

(Finkel, Inwentarz Archiwum 1917: 26, 27, 28, , 29, 30)

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty
“miewał nadzwyczajny profesor -cywilnego budo wnictwa« Ignacy Chambrez3) wykłady na
Uniwersytecie w języku niemieckim z inżynieryi, budowy dróg i mostów, z architektury
wedle Vignoli itp. Napisał kilka książeczek do nauki tych przedmiotów, oso bliwie
budownictwem się zajmujące, ale żadnej nie chciała nadworna komisya, mimo starań o to

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


Chambreza, zatwierdzić jako książki szkolnej. Jako nauczyciel, zbierał Chambrez potrzebne
wzory, instru-menta, przybory i rekwizyta bardzo troskliwie, a inwentarz z roku 1831.
okazuje, że nagromadził ich wiele”
(Historya Uniwersytetu Lwowskiego, 1894: 240)
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