
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

Nowogród Wołyński/ gub. Wołyńska/ Cesarstwo Rosyjskie (Ukraina)

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Muzeum pedagogiczne 2 rejonu guberni wołyńskiej w Nowogrodzie Wołyńskim
(Педагогический музей 2 района Волынской губернии в г. Новоградволынске)

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

Zbiory muzealne instytucji pedagogiczne/szkoły

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

Muzeum instytucji/szkoły (cerkiewnej). Zapewne dobrze finansowane odgórnie.
Zbiory o profilu pedagogicznym. Przypuszczalnie obiekty reprezentujące wszystkie
dziedziny wiedzy wykładane w szkołach podstawowych.

Daty działalności / zakres czasowy:

1912 – 1918

Dostępność

Przypuszczalnie pełna dostępność, jednak z nakierowaniem na nauczycieli i
uczniów.



Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Mnemoniczna.

Rodzaj pamięci

Narodowa: rosyjska/ religijna: prawosławna

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Można domniemywać, w oparciu o analogie z muzeami pedagogicznymi
Wileńskiego Okręgu Naukowego, że w obszarze historycznym: wizerunki/w obszarze
techniki: modele/w obszarze naturalnym: okazy medyczne, geologiczne i
zoologiczne.

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

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

REGION HISTORYCZNY

Nie istnieje Brak danych

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

X X

GODZINY OTWARCIA X X

DYREKTORZY X Brak konkretnych
danych

ZARZĄDCA X Kijowski Okręg
Naukowy

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany)

X Adaptowany



INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

Nie stwierdzono

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Brak danych

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Według wszelkiego prawdopodobieństwa 2 rejon szkolny guberni wołyńskiej

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

Zapewne Kijowski Okręg Naukowy

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane
biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

Brak dnych

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

Nie stwierdzono

Szczegółowa historia instytucji

Brak danych

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Brak danych



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)

Prawdopodobnie – jeśli uwzględni się analogie dotyczące muzeów
pedagogicznych Okręgu Wileńskiego – Kijowski Okręg Naukowy ze środków
ministerialnych.

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Brak

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

Brak konkretnych danych.

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Wystawy stałe

Brak danych

Wystawy czasowe

Brak

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

Brak danych.

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Nie stwierdzono

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



Nie stwierdzono.

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

Brak danych.

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

Brak danych

ŹRÓDŁA:

Bibliografia

- Циpкyляpи по по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного
музею   України (1874—1917 рр.) Kaтaлoг-пyтiвник, yкладачі Гайдей Віктор
Олександрович, Міхно Олександр Петрович, Київ 2016, s. 151: Устав
педагогического музея, учрежденного учащими лицами 2 района Волынской
губернии в г. Новоградволынске.

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Nie stwierdzono

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Brak

Ciekawe cytaty

Brak

UWAGI:

Brak

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Dariusz Dąbrowski



Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

X

METADANE* (wypełnia redaktor portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)

LOKALIZACJA GPS

KLASYFIKACJE

DATA UTWORZENIA

AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR

RELACJE

TAGI

SYGNATURA

PRAWA

Co ciekawe, natrafiliśmy w trakcie naszej z konieczności ograniczonej
kwerendy na ślad tylko jednej analogicznej placówki na terenie guberni
„ukraińskich”, objętych działaniem kijowskiego Okręgu Naukowego. Chodzi
o muzeum pedagogiczne w Nowogrodzie Wołyńskim[1].



[1] Cyrkuljary po Кyїvs’komu navčal’nomu okruhu u fondach Pedahohičnoho muzeju Ukraїny
(1874—1917 rr.): Каtaloh-putyvnik (NAPN Ukraїny, Pedahohičnyj muzej Ukraїny), ułożyli V.O. Hajdej, О.P.
Michno, konsultant naukowy О.V. Suchomlyns’ka, Кyїv 2016, s. 151.


