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Debata odbędzie się 18 maja o godz. 12.00 
w sali audytoryjnej 
Państwowego Muzeum na Majdanku

W spółczesny dyskurs poświęcony obecności i oddziaływaniu 
muzeów w przestrzeni publicznej w znacznym stopniu na 
nowo definiuje sposób zwiedzania instytucji muzealnych, 

kładąc szczególny nacisk na aktywne przyswajanie poznawanych treści 
oraz samodzielne tworzenie znaczeń i interpretacji dziedzictwa kulturowego. 
Ważną tendencją w rozwoju muzeów jest dążenie do budowania przekazu 
pobudzającego wyobraźnię i motywację poznawczą, a w konsekwencji uru-
chomiającego interakcję pomiędzy zwiedzającym i muzealiami.
 
Kluczowe w tym kontekście wydaje się pytanie, czym tak naprawdę jest 
doświadczenie muzealne i co je konstytuuje. Czy chodzi o intelektualną 
internalizację treści wystaw muzealnych i prezentowanych na nich eks-
ponatów czy raczej o kolekcjonowanie wrażeń, emocji, poszerzanie spek-
trum doznań widzów, których wciąga się z jednej strony do przestrzeni 
ekspozycyjnej, z drugiej zaś – do kreowanej przez kuratorów narracji? Co 
oznacza często używane w muzeach historycznych wyrażenie „doświad-
czanie przeszłości”? Jakimi narzędziami i metodami powinny posługiwać 
się muzea, aby wizyta w nich miała charakter partycypacyjny?

Nie bez znaczenia jest również pytanie o to, w jaki sposób zwiedzający 
obcuje z przestrzenią muzeum i jak jej doświadcza. Z czym związana jest 
atrakcyjność doświadczenia muzealnego (spotkanie ze zgromadzonymi 
autentycznymi zabytkami versus elementy multimedialne)? Wreszcie, 
jaki jest jego sens z perspektywy muzealników, a jaki z punktu widzenia 
publiczności muzealnej?

Te i inne zagadnienia zostaną poruszone podczas debaty panelowej orga-
nizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Do udziału w dyskusji 
zapraszamy muzealników z całego województwa lubelskiego, ale spotkanie 
ma charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich osób zainteresowa-
nych teorią i praktyką działalności muzealnej.
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