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Według klasycznej definicji ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów) mu-
zeum jest instytucją zajmującą się pozyskiwaniem, konserwowaniem, udo-
stępnianiem i wystawianiem w celu badawczym, edukacyjnym lub dla roz-
rywki materialnych i niematerialnych świadectw ludzi oraz ich środowiska. 
Działalność badawcza, chociaż wpisana w misję muzeum, zazwyczaj jest ro-
zumiana przede wszystkim jako opracowywanie naukowe kolekcji. Tymcza-
sem we współczesnym muzeum historycznym, silnie ukierunkowanym na 
aktywność edukacyjną, interesujący wykres graficzny czy prezentacja mul-
timedialna odgrywają często równie ważną rolę co obiekty oryginalne. Dla-
tego muzeum narracyjne, które ma ambicję nie tylko prezentować zbiory, 
lecz także syntetyzować dorobek naukowy dla potrzeb swoich wystaw, musi 
intensywnie współpracować z szerokim środowiskiem akademickim: się-
gać po dorobek zarówno historyków, jak i przedstawicieli innych dziedzin 
wiedzy. 

Ilustracją do naszej sesji stał się wykres przedstawiający przemiany fi-
zycznej budowy człowieka na ziemiach polskich w ciągu tysiąca lat. Grafika 
w prosty sposób ukazuje przeobrażenia, którym podlegał człowiek od cza-
sów prehistorycznych po naszą epokę, i znajdzie się wśród tysięcy ilustracji 
na wystawie stałej Muzeum Historii Polski. Prostota wykresu jest jednak po-
zorna. Kiedy zastanowimy się, w jaki sposób do niego doszliśmy, uświado-
mimy sobie, jak zawiły jest związek między wiedzą, którą popularyzujemy 
jako muzeum, a działalnością badawczą wielu ludzi i dziesiątek uczelni. 
Wiedza skondensowana w tym wykresie wymagała dziesięcioleci badań 
prowadzonych przez archeologów, historyków, innych naukowców, a także – 
gromadzenia danych przez dziesiątki lat...

Chciałbym podziękować za współpracę przy organizacji konferencji 
i przygotowaniu do druku tego wydawnictwa Pani Dziekan Wydziału Bio-
logii i Nauk o Środowisku – Profesor Grażynie Gromadzkiej, Pani Profesor 
Annie Siniarskiej, Panu Profesorowi Napoleonowi Wolańskiemu oraz moim 
współpracownikom – Profesorowi Michałowi Kopczyńskiemu, Dorocie 
Szkodzińskiej i Helenie Sienkiewicz-Więcław. 
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