
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

Poznań (Posen)/Prowincja Poznańska (Provinz Posen)/Prusy

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

zbiory Deutscher Naturwissenscheftlicher Verein in Posen

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

Zbiory towarzystwa naukowego

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

Deutscher Naturwissenschaftlicher Verein w Poznaniu powstało w 1837 r.
Zajmowało się naukami przyrodniczymi, ale także techniką i
budownictwem. Zmieniło nazwę na Deutscher Naturwissenschaftlicher
Verein und Polytechnische Gesellschaft in Posen. Jego podstawowymi
formami działalności były wykłady I wycieczki krajowe. Towarzystwo
wydawało periodyk „Zeitschrift fur Naturwissenschaftlicher Verein”.

Daty działalności / zakres czasowy:



1837-1899

Dostępność

Brak danych na temat dostępności zbiorów pod egidą Towarzystwa, po ich
włączeniu do Muzeum Prowincji (od 1902 jako Kaiser Friedrich Museum zu
Posen)

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Regionalna, lokalna

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA

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

REGION HISTORYCZNY

- -

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

GODZINY OTWARCIA

DYREKTORZY



ZARZĄDCA

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Wielkopolska jako pruska Prowincja Poznańska

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)



Szczegółowa historia instytucji

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Po przejęciu zbiorów przez KFM, podzielono je na:

A. Mineralogia (gatunek kamienia), geologia (skały) i paleontologia
(petryfikacja)

B. Zoologia

C. Botanika

Pokazywane w gmachu KFM zbiory, z nielicznymi wyjątkami, zawierały tylko
te przedmioty, które należą do historii naturalnej prowincji Posen.

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

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

UWAGI:

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Kamila Kłudkiewicz

Data sporządzenia karty:



Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

METADANE* (wypełnia redaktor portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)

LOKALIZACJA GPS

KLASYFIKACJE

DATA UTWORZENIA

AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR

RELACJE

TAGI

SYGNATURA

PRAWA


