
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
Wilno/gubernia wileńska (Litwa)/ Rosja

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Muzeum kopyt i podków

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

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Muzeum kopyt i podków przy Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim powstało w 1811 r. Obejmował on
okazy kopyt zdrowych, zmienionych na skutek chorób i podków polskich i zagranicznych. Na temat
dziejów wiadomo niewiele, istniało co najmniej do 1831 r.

Daty działalności / zakres czasowy:
1803-04-04 podpisanie przez cesarza “Aktu potwierdzenia Uniwersytetu wileńskiego”
1803-05-18 ustawa o powołaniu Uniwersytetu Wileńskiego
1832-05-01  zamknięcie Uniwersytetu

Dostępność

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :



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

Przy instytucie weterynaryjnym

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
Gromadzenie okazów kopyt i podków, stworzenie zbioru pomocnego przy prowadzeniu zajęć
dydaktycznych.

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)
Ludwik Henryk Bojanus  1776-07-16 1827-04-02
Biolog i lekarz, od 1806 r. W Wilnie?. W 1823 roku założył pierwszą polską szkołę weterynarii tzw.
Instytut Praktycznej Weterynarii przy Uniwersytecie Wileńskim, profesor  Uniwersytetu Wileńskiego

Adam Ferdynand Adamowicz 1802-12-06 1881-05-12 Wilno Wilno

Lekarz, pionier polskie weterynarii

1823–1828 wykładał w pierwszej w Polsce szkole weterynaryjnej przy Cesarskim Uniwersytecie
Wileńskim,

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



Kalendarium (historia instytucji)
Muzeum założone zostało w 1811 r. dzięki zaangażowaniu kowala Seitza oraz Ludwika Henryka
Bojanusa i Adama Ferdynanda Adamowicza, którzy pomnażali zbiory istniejące przy Instytucie
Weterynarii. Muzeum istniało co najmniej do 1831 r., dalsze losy kolekcji nie są znane.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
1831: kopyta zdrowe 72 szt.; kopyta zmienione na skutek chorób 84 szt.; podkowy polskie i
zagraniczne (kopenhagskie, niemieckie, angielskie, francuskie, rosyjskie, polskie i tureckie)

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
Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. I, Kraków: Druk W.L. Anczyca i Sp., 1899-1900
Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. III, Kraków: Druk W.L. Anczyca i Sp., 1899-1900

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty
“Zawiązek tego muzeum kopyt zdrowych i chorobliwie zmienionych datuje się od przyjazdu do Wilna
w roku 1811 kowala Seitza. Bojanus i Adamowicz również starali się o powiększenie młodziutkiego
zakładu i dzięki tym trzem mężom muzeum w chwili zamknięcia Uniwersytetu liczyło 72 numery kopyt
zdrowych i chorobliwie zmienionych i podków 84 numery. W liczbie tych ostatnich były podkowy
kopenhagskie, niemieckie, angielskie, francuskie, rosyjskie, polskie i tureckie. Między podkowami
polskiemi było kilka zabytków, mających wysoką wartość archeologiczną. Były również podkowy dla
kopyt krzywych i w ogóle chorobliwie zmienionych” (Bielecki, 1899-1900, t. I: 171-172)

“W celu zaprowadzenia szkoły weterynaryi praktycznej Uniwersytet poczynił odezwy do obywateli,
aby przysyłano uczniów, którzyby przez trzy lata uczyli się kuć konie i leczyć choroby kopytowe,
później zaś poznawać i leczyć choroby wewnętrzne” (Bielecki, 1899-1900, t. III:  s. 545)

UWAGI:

OPRACOWANIE:
Autor opracowania:

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:



METADANE* (wypełnia redaktor/moderator portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)
LOKALIZACJA GPS
KLASYFIKACJE
DATA UTWORZENIA
AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR
RELACJE
TAGI
SYGNATURA
PRAWA / LICENCJE


