
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/ Litwa

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Muzeum Społeczne / Muzeum Miejskie

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

zbiory miejskie

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

Daty działalności / zakres czasowy:

1910

Dostępność

niedostępne ze względu na brak lokalu

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

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

Muzeum Miejskie
(Trocka14).

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

GODZINY OTWARCIA Brak możliwości
zwiedzania

DYREKTORZY

ZARZĄDCA

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

Planowane w
ratuszu

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

Muzeum Społeczne nazywane było także Muzeum Miejskim

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

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



Miasto Wilno

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

Założone w r.1910 jest własnością miasta Wilna. Muzeum znajduje się
w stadium organizacji,ma być pomieszczone w dawnym R.a-tuszu.
Wzwiązku z powyższem nie posiada wyodrębnionego budżetu i zarządu.
Dla publiczności niedostępne przed uzyskaniem lokalu.
Przedmioty znajdowane w Wilnie w latach 1910-1914podczas
Robót ziemnych dla celów wodociągowych i kanalizacyjnych, Bogata
Kolekcja rozmaitych kafli od  XVI-XIXw.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Przedmioty znajdowane w Wilnie w latach 1910-1914 podczas
robót ziemnych dla celów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Bogata kolekcja rozmaitych kafli od  XVI-XIXw.

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

Strategia pozyskiwania zbiorów

Zbiory pozyskiwano w trakcie prac wodno-kanalizacyjnych.



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

Brak

Wystawy czasowe

Brak

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

Netografia:
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22951/edition/20201/content?ref
=desc

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

“Muzeum Miejskie (Trocka14). Założone w r.1910 jest własnością miasta
Wilna. Muzeum znajduje się w stadium organizacji,ma być pomieszczone w
dawnym Ratuszu. W związku z powyższem nie posiada wyodrębnionego
budżetu i zarządu. Dla publiczności niedostępne przed uzyskaniem lokalu.
Przedmioty znajdowane w Wilnie w latach 1910-1914 podczas
Robót ziemnych dla celów wodociągowych i kanalizacyjnych, Bogata
Kolekcja rozmaitych kafli od  XVI-XIXw.

s. 158
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22951/edition/20201/content?ref
=desc

UWAGI:

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Data sporządzenia karty:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22951/edition/20201/content?ref=desc
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22951/edition/20201/content?ref=desc
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22951/edition/20201/content?ref=desc
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/22951/edition/20201/content?ref=desc


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


