
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

Mińsk, gubernia mińska, Cesarstwo Rosyjskie; obecnie Białoruś

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Muzeum preparatów Mińskiego Towarzystwa Lekarzy (Музей прeпаратoв
Mинcкoгo Oбщecтвa Bpaчeй)

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

Zbiory muzealne towarzystwa naukowego

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

Zbiory muzealne towarzystwa naukowego, jak można zakładać na
podstawie analogii, o profilu medycznym i – zapewne - edukacyjnym

Daty działalności / zakres czasowy:

1913–1919



Dostępność

Ograniczona: członkowie Mińskiego Towarzystwa Lekarzy

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Mnemotechniczna

Rodzaj pamięci

Lokalna

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Brak szczegółowych danych, zapewne obszary cywilizacji technicznej i
naturalny

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

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

REGION HISTORYCZNY

Nie istnieje Brak konkretnych
danych (być może

mieściło się pod
adresem Sobornaja
ploščad, dom nr 14,
gdzie swą siedzibę
miało Towarzystwo

Lekarzy)

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

X X

GODZINY OTWARCIA X X



DYREKTORZY X X

ZARZĄDCA X Mińskie Towarzystwo
Lekarzy

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

X Brak danych

INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

Nie stwierdzono

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Brak danych

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Mińsk, a także – zapewne – gubernia mińska

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

Mińskie Towarzystwo Lekarzy zostało założone w 1862 r. z inicjatywy
inspektora gubernialnego urządu lekarskiego D. Spasowicza. Zlikwidowane
na fali represji po powstaniu styczniowym. Odnowione w 1867 r. z inicjatywy
nowego inspektora urzędu lekarskiego, N. Berga. Skupiało medyków
różnych nacji, w tym spore grono Polaków. Prowadziło aktywną działalność
zawodową, edukacyjną, wydawniczą i społeczną. Zlikwidowane zostało w
1919 r.



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)

Zob. rubryka: Założyciele

Szczegółowa historia instytucji

Według informacji Aleksandra Gużałowskiego założone zostało w 1913 r.
Zapewne zostało zamknięte w momencie likwidacji Towarzystwa, przy
którym działało, czyli w 1919 r.

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Brak szczegółowych danych. Nazwa muzeum wskazuje wyraźnie, że w
skład zbiorów wchodziły preparaty medyczne. Jakie jednak i co jeszcze, nie
udało się stwierdzić.

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

Brak danych

Strategia pozyskiwania zbiorów

Brak danych



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

Brak danych

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Brak danych

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

Brak danych

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Wystawy stałe

Brak danych

Wystawy czasowe

Brak danych

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Brak danych

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Brak danych



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

Brak danych

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

Mińsk i – zapewne – gubernia mińska

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

Brak szczegółowych danych
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Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Brak danych

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Brak danych

https://niab.by/vystavka_medical/history/


Ciekawe cytaty

Brak
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Brak
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