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
Mohylów, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie; obecnie Białoruś

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Muzeum gospodarstwa wiejskiego (Ceльcкo-xoзяйcтвeнный мyзeй )w
Mohylewie

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

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Muzeum lokalnej organizacji. Zbiory o charakterze wyspecjalizowanym:
związane z rolnictwem

Daty działalności / zakres czasowy:
1900 – 1918

Dostępność
Brak danych

Typ relacji instytucji wobec pamięci
Mnemoniczny

Rodzaj pamięci
Lokalna

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów
Obszar cywilizacji technicznej: maszyny/obszar naturalny: nasiona

DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE

DAWNIEJ

Nie istnieje

Brak danych

X

X

GODZINY OTWARCIA

X

X

DYREKTORZY

X

X

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

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

ZARZĄDCA

X

Towarzystwo
Gospodarstwa
Wiejskiego w
Mohylewie

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

X

Brak danych

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:
Brak danych

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności
Brak danych

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)
Zapewne Mohylów i okolice

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane
biograficzne lub krótka charakterystyka)
Towarzystwa Gospodarstwa Wiejskiego w Mohylewie

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)
Działalność na polu wystawienniczym Towarzystwo Gospodarstwa
Wiejskiego w Mohylewie przejawiało już wcześniej. Wiadomo, że w 1898 r. w
Mohylewie zorganizowało wystawę gospodarstwa wiejskiego i
przemysłowo-rękodzielniczą.

Szczegółowa historia instytucji
Muzeum powstało, według jedynej znanej nam wzmianki, w 1900 r.
staraniem mohylewskiego Towarzystwa Gospodarstwa Wiejskiego. Nie jest
znana, bo nie została podna w jedynej wzmiance o niej, oficjalna nazwa
placówki. Używamy więc formy, którą da się wywnioskować z zapisu w
cytowanej relacji. Data zamknięcia muzeum jest umowna, związana z
dwoma czynnikami, rokiem, na którym kończy się projekt, a także zaszłymi
wówczas zmianami ustrojowo-politycznymi.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
Wiemy jedynie tyle, że w skład zbiorów wchodziły urządzenia rolnicze,
maszyny, przybory, różnego rodzaju ziarna, środki do nawożenia, książki
(zapewne specjalistyczne) i in.

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

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.)
Brak konkretnych danych, choć zapewne Mohylów i okolice

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)
Brak danych

ŹRÓDŁA:
Bibliografia
- Памятная книжка Могилёвской губернии на 1907 год, Могилев 1907, s.
35.

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

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)
Brak danych

Ciekawe cytaty
Brak

UWAGI:
Muzeum to nie jest odnotowane przez Aleksandra Gużałowksiego (zob.
Гужалоўскі А., Нараджэнне беларускага музея, Miнcк 2001).
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