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Grzegorz Żuk

Edukacja muzealna i nowe media

Od dawna muzealników nurtuje problem, jak zaprezento-
wać zbiory, jak upowszechniać wiedzę o nich, aby nie umniej-
szyć godności tego sakralnego niemal miejsca, jakim jest każ-
de muzeum. Chodzi przede wszystkim o zastosowanie środków
audiowizualnych, które mogą okazać się pomocne w tej pracy
pod warunkiem umiejętnego ich stosowania, zwłaszcza w pra-
cy z młodym pokoleniem.

W epoce Internetu powstają nowe możliwości prezentowa-
nia zbiorów muzealnych w globalnej sieci, do której dostęp
można uzyskać w każdym niemal domu, w każdej szkole. Nie-
stety, placówki kulturalne, w tym muzea, są dopiero na etapie
poznawania, przyglądania się możliwościom, jakie daje obec-
nie Internet. Świadczą o tym dane liczbowe. Słabo zaawanso-
wana jest digitalizacja zbiorów muzealnych – do roku 2006
wykonano blisko 3 miliony rekordów tekstowych, co stano-
wi jedynie 10% wszystkich zbiorów w polskich muzeach. Re-
jestracji obrazowych i multimedialnych wykonano zaledwie
300 tysięcy (por.: Folga-Januszewska 2008: 22). Z tak skrom-
ną liczbą obrazów cyfrowych eksponatów muzealnych trudno
mówić o edukacji przez Internet. Możemy przyjąć, że to dopie-
ro początek, ale faktem jest również, że informatyzacja mu-
zeów nie jest sprawą priorytetową w tego typu instytucjach.
Wydatki bieżące, remonty, konserwacja zbiorów i inne potrze-
by, a być może i widmo ucieczki zwiedzających z realnego mu-
zeum, przysłaniają wizję tworzenia wystaw i prezentowania

Artykuł pochodzi z tomu: 
[w:] Animacja działań kulturalnych – wyzwanie współczesności, 
red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Warszawa 2010, s. 97-105.
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kolekcji w przestrzeni wirtualnej. A przecież wędrówki w sieci
stają się z roku na rok coraz powszechniejszą formą dostępu
do wiedzy.

Internet obok telewizji, radia i prasy jest jednym z pod-
stawowych źródeł informacji i z każdym rokiem staje się rów-
nież coraz bardziej rozpowszechnionym narzędziem komuni-
kowania ze światem zewnętrznym. Z badań przeprowadzo-
nych przez CBOS w kwietniu 2007 roku wynika, że 51% do-
rosłych (powyżej 18 roku życia) Polaków ma w domu kom-
puter, a 37% korzysta z globalnej sieci (CBOS 2007). Jednak
z każdym rokiem liczba ta wzrasta o kilka punktów procen-
towych. Polacy wykorzystują potencjał Internetu, m.in. robiąc
zakupy, korzystając z usług bankowych, komunikując się z in-
nymi (e-mail, fora dyskusyjne, rozmowy przez komunikatory)
czy nawiązując nowe znajomości. Internet stał się również po-
pularnym kanałem dostępu do mediów tradycyjnych.

Wykorzystanie takiego instrumentu w codziennej pracy le-
ży w interesie instytucji kultury, w tym również muzeów, które
tą drogą mają możliwość kontaktowania się z zainteresowany-
mi. Mogą zaproponować pożyteczne spędzenie czasu wolnego:
udostępniać informacje o swoich zbiorach, prezentować wysta-
wy, prowadzić zajęcia edukacyjne, organizować konkursy itd.

Warto pamiętać o tych tendencjach zwłaszcza w kontekście
innych badań, które przeprowadził OBOP w roku 2000. Zde-
cydowana większość dorosłych Polaków w ogóle nie chodzi do
muzeów: „muzea – raz lub więcej razy w roku – odwiedza 16%
Polaków, rzadziej – 19% badanych, a wcale – niecałe dwie trze-
cie (65%) społeczeństwa” (OBOP 2000). W dużej mierze decy-
duje o tym zapewne brak nawyku uczestniczenia w wydarze-
niach kulturalnych, np. w otwarciu wystawy, ale niewiele czy-
nią też same muzea, które zwłaszcza młodym ludziom kojarzą
się z kapciami, nieciekawym oprowadzaniem i totalną bierno-
ścią zwiedzających w czasie muzealnej wędrówki. Współistnie-
nie dwóch światów: realnego i wirtualnego jest zwłaszcza dla
młodego pokolenia oczywistością. Do prawdziwego muzeum
możemy trafić, odwiedzając najpierw jego stronę internetową,
na której zapoznamy się z całą gamą atrakcji czekających na
miejscu, z możliwościami ekspozycji i jej „odczytania”. Po od-
bytej już wizycie w świecie rzeczywistym wielu przedłuży swój
pobyt, sięgając ponownie do elektronicznej wersji eksponatów,
wykresów czy map, na nowo zaspokajając ciekawość.
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Obecnie to głównie muzea sztuki współczesnej i niektóre
historyczne stanowią w Polsce awangardę w zakresie wystaw
wirtualnych czy prezentacji zdigitalizowanych eksponatów dla
szerokiej społeczności użytkowników sieci. Nie dziwi fakt, że
akurat tego rodzaju muzea stanowią forpocztę – pierwsze za-
pewne głównie dzięki staraniom samych artystów i firm sprze-
dających ich dzieła, drugie ze względu na udział w prowadzo-
nej przez władze polityce historycznej. Zawartość i statystyki
odwiedzin tych stron wskazują na wielką potrzebę obecności
w cyberprzestrzeni tak cennych dla kultury narodowej placó-
wek, jakimi są muzea.

Sprawa włączenia środków technicznych, mających na celu
m.in. uatrakcyjnienie odbioru ekspozycji muzealnej oraz spo-
sobów upowszechniania wiedzy o danym muzeum i jego kolek-
cji, budziła od początku wiele kontrowersji. Już pojawienie się
filmu, a później telewizji spowodowało – co w pełni zrozumiałe
– zainteresowanie twórców i animatorów tą formą upowszech-
niania kultury. Oba typy mediów wkroczyły również do tak
zdawałoby się archaicznych instytucji, jak postrzegane były,
a może i nadal bywają – muzea. Uważny obserwator nowych
sposobów odbioru kultury, mających swój początek przed kil-
kudziesięcioma laty, musiał brać pod uwagę zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne aspekty tej wkraczającej w muzealne wnę-
trza swoistej „rewolucji przemysłowej”. Trudno dyskutować
z faktami, a te ukazywały opiekunom narodowego dziedzic-
twa możliwość prezentowania wystaw czy innego typu zbiorów
przed wielomilionową widownią, jak ma to miejsce w przypad-
ku telewizji. Było to niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla
pedagogów muzealnych, którzy dostali szansę promocji swojej
placówki i jej zbiorów. Trzeba zaznaczyć, że nie odbywa się to
drogą bezpośredniego kontaktu z odbiorcą – niezbędnego ele-
mentu całego teatrum, jakie odbywało się w muzealnych wnę-
trzach, ale stanowi niejako jego uzupełnienie. Należy chyba
przyznać rację Zdzisławowi Żygulskiemu (jun.), który rozwa-
żając kwestię obecności filmu o muzeum wśród masowej wi-
downi, pisał:

„Film o muzeum nie może zastąpić osobistego przeżycia muzeum,
choćby z powodu [. . . ] kwestii bezpośredniego obcowania z obiektem.”
(Żygulski 1982: 181)

Żywy kontakt ze zbiorami jest niepodważalną ideą każdego
muzeum i stanowi o autentyczności tych miejsc.
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Wizyta w muzeum zaspokaja – jak wiemy – nie tylko cie-
kawość poznawczą, a tę z pewnością może wypełnić zdjęcie,
album, film czy odwiedziny na dobrze zredagowanej stronie
internetowej placówki muzealnej. Zaspokaja również – a dla
wielu przede wszystkim – emocjonalną potrzebę kontaktu
z czymś pięknym i/lub jedynym w swoim rodzaju, potrzebę
wręcz medytacji, którą porównać można do przeżycia religijne-
go. Wchodząc do muzeum, przekraczamy przecież progi „świą-
tyni muz”. Zdarza się jednak, że z różnych względów oryginal-
ne eksponaty zastępowane są kopiami. Niewątpliwie zakłóca
to relację między odbiorcą a eksponatem i niekorzystnie wpły-
wa na atmosferę kontemplacji. W takich sytuacjach różnica
między obecnością w muzeum a oglądaniem jego zbiorów za
pośrednictwem np. komputera staje się już mniej istotna.

Nie można utrzymywać, że jedynie bezpośredni kontakt
np. z eksponowanym na wystawie dziełem sztuki dostar-
czy nam przeżyć estetycznych. Nie można też poprzestać na
stwierdzeniu, że wystarczy wziąć do ręki album, aby w pełni
takie przeżycia zaspokoić. Kolekcjonerzy albumów ze zbiora-
mi muzealnymi nie są grupą jednorodną. Jedni poprzestają
na sięgnięciu do nich w czasie przeznaczonym na relaks, odpo-
czynek, kiedy pragną na chwilę oderwać się od codzienności,
przeżyć coś wzniosłego. Inni traktują swoje książkowe zbiory
jako zaczątek marzeń o dalekich podróżach szlakiem wielkich
europejskich czy światowych muzeów. Obie postawy są równo-
prawne w odbiorze, obie ukazują różne potrzeby ludzi pragną-
cych kontaktu z obiektem muzealnym, obie sygnalizują mu-
zealnikom wręcz konieczność zaspokojenia odmiennych ocze-
kiwań – tych znajdujących się w fizycznej bliskości ekspozy-
cji i tych oddalonych, także wirtualnych „zwiedzających”. Nie
można tutaj nie wspomnieć o osobach, które z różnych przy-
czyn nie mają lub nie będą miały możliwości odbycia rzeczy-
wistej podróży do muzeum. Powodem może być brak pieniędzy,
podeszły wiek czy niepełnosprawność.

Nie da się zastąpić możliwości bezpośredniego kontaktu
z dziełem sztuki czy innym elementem kolekcji muzealnej
kontaktem na odległość. Być może jedynie pierwsza możliwość
jest w stanie zapewnić pełnię wrażeń. Dystans może osłabiać
doznania, pozbawiać nastroju wynikającego z bycia „tu i te-
raz”, w konkretnym miejscu, np. w domu pisarza. Nie trze-
ba chyba nikogo przekonywać o podstawowej różnicy między



„animacja” — 8 czerwca 2010 — strona 101

Edukacja muzealna i nowe media 101

wizytą w teatrze a obejrzeniem spektaklu w telewizji, wizy-
tą w filharmonii a wysłuchaniem koncertu w zaciszu domo-
wym, udziałem w nabożeństwie w kościele a wysłuchaniem go
w radiu czy obejrzeniem w telewizji. Podobnie też jest z wizy-
tą w muzeum – w tym prawdziwym i w tym wirtualnym. Czy
byt fizyczny, jakim jest obiekt muzealny, liczący nieraz setki
lub tysiące lat wolno nam w ogóle porównać z substytutem
eksponatu, bytem wirtualnym, egzystującym w formie zapisu
cyfrowego na serwerze? Zapisu, który nie posiada duszy?

Swoje racje mają również zwolennicy osobistej wizyty
w muzeum, zwolennicy wartości bezpośredniego przeżycia.
Zwiedzanie wystawy wirtualnej daje możliwość poznania,
spełnia jedną z funkcji muzeum, jaką jest przekazywanie wie-
dzy, ale czy w równym stopniu umożliwia emocjonalny kontakt
z pamiątkami przeszłości, odczucie atmosfery miejsca i jego
niepowtarzalności, owego genius loci, które jest jednym z pod-
stawowych wyznaczników każdego muzeum? Ekran kompu-
tera daje niewyobrażalne możliwości poznawania świata, ale
już inne jest jego odczuwanie. A czymże jest zwiedzanie wy-
stawy bez możliwości przeżycia jej atmosfery. André Malraux,
to twórca idei musée imaginaire, rozumianego jako zbiory re-
produkcji dzieł sztuki pozwalające na zapoznanie się z tymi
dziełami bez konieczności podróżowania do muzeum i ogląda-
nia oryginałów. W eseju Muzeum Wyobraźni pisał, że „płyty
gramofonowe nie unicestwiły koncertów, ponieważ pragniemy
odnaleźć konkretną doskonałość lub niepodrabialne ziarnko
skóry, duszę, rzeczywistą lub wyobrażoną – rzeczy, które nale-
żą wyłącznie do oryginału” (Malraux 1978: 42). Z jednej strony
możemy być przekonani o wyższości jednej formy nad drugą,
z drugiej jednak trudno deprecjonować je, jeśli są to jakieś nie-
zwykłe, jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe odczucia i przeży-
cia odbiorców, które mogą towarzyszyć każdej z tych form.

Próby wyjścia z prezentacją, upowszechnieniem wiedzy
o kolekcjach muzealnych poza samo muzeum – do szkół, do-
mów, bibliotek i innych placówek kulturalnych – są z pewno-
ścią potrzebne, a możliwości, jakie daje sieć globalna, można
wykorzystać z pożytkiem dla obu stron. Nestor polskiego mu-
zealnictwa – Andrzej Rottermund pisał:

„Skoro zwracamy się do społeczeństwa, by korzystało z muzeów
jako ośrodków upowszechniających wiedzę, to tym samym uznajemy
moc wystaw muzealnych w procesie upowszechniania.” (Rottermund
1991: 34)
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Pytanie tylko – postawione po kilkunastu latach od ukaza-
nia się tej opinii – czy moc ekspozycji w przestrzeni muzeum
jest równa czy chociaż zbliżona do mocy wystawy umieszczonej
w Internecie? Siła oddziaływania wystawy wynika – jak twier-
dzi Rottermund – z wysokiego autorytetu i społecznej odpo-
wiedzialności muzeów „w przekazywaniu pewnych uniwersal-
nych treści” (Rottermund 1991: 35). Można zadać sobie pewne
pytania: Czy wykorzystanie na szeroką skalę nowoczesnego
medium – Internetu w edukacji muzealnej umocni społeczny
autorytet muzeum czy go osłabi, włączając w nurt przesiąknię-
tej komercją kultury popularnej? Wielu muzealników w imię
obrony dostojeństwa swojej instytucji unika dialogu z nowo-
czesnością. Spotkanie tradycji ze współczesnością nie powinno
i nie może banalizować kulturowego dziedzictwa pokoleń, za-
mieniając go w łatwe do przyjęcia, ale wyprane z głębszego
przesłania treści. Każde muzeum stoi przed podobnymi dyle-
matami – jak dotrzeć do społeczeństwa, nie spłycając jednocze-
śnie muzealnej opowieści o tej części dziedzictwa kulturowego,
dla ochrony którego instytucja ta została powołana?

Mimo tego, że muzeum ze swej natury jest instytucją kon-
serwatywną, nie może i nie powinno wzdragać się przed tą
formą upowszechniania wiedzy o swoich kolekcjach, podając
ją w przystępnej, odpowiedniej dla poszczególnych grup od-
biorców, formie przekazu. Kontakt z obiektem dokonuje się
wtedy za pośrednictwem Internetu i mimo mnóstwa niekwe-
stionowanych wad tego rodzaju spotkania widza z reliktami
przeszłości – dziełem sztuki czy pamiątką historyczną – ma
ono również wiele niezaprzeczalnych zalet. Na ekranie kom-
putera bez konieczności, a czasem i bez możliwości, wycho-
dzenia z domu można obejrzeć wystawę Muzeum Powstania
Warszawskiego, wrocławski Ratusz, Kaplicę Trójcy Świętej
na Zamku Lubelskim, wystawę „Pierwszy krok. . . w stronę
kolekcji zachodniej sztuki współczesnej” w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie i wiele innych ważnych dla naszej kultury
miejsc. Z pewnością istotnym wyzwaniem jest sama prezenta-
cja obiektów muzealnych w świecie wirtualnym, tak niejedno-
litych i skłaniających tym samym do różnorakich pomysłów
ekspozycyjnych, np. prezentacja broni i prezentacja książek
czy nut.

Obecność najnowszych technologii w codziennej pracy mu-
zeum może korzystnie wpłynąć na jego promocję, co z ko-
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lei zwiększa zainteresowanie sponsorów jej działalnością. Jak
wynika z badań ankietowych, zwiększa również liczbę osób od-
wiedzających placówkę muzealną. Wiele osób stwierdza, że do
wizyty w muzeum zachęciła ich wizyta na stronie internetowej
tejże instytucji. Multimedia i interesująca w odbiorze strona
www zwiększają atrakcyjność prezentacji zbiorów, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia, dla którego techniki cyfrowe, w tym
szczególnie korzystanie z Internetu, stanowią nieodłączny ele-
ment życia codziennego, są wręcz niezbędne w odczuciu ich
samych dla prawidłowego funkcjonowania we współczesnym
świecie. Wirtualne wersje wystaw muzealnych stanowią war-
tościową propozycję spędzenia czasu wolnego. Rozmaite oko-
liczności mogą sprawić, że wizyta w muzeum jest niemożli-
wa, wtedy odwiedziny wirtualne są jedyną formą kontaktu
z kolekcją muzealną, a obowiązkiem tej instytucji jest stwo-
rzenie takiej dogodności. Organy państwowe i europejskie ofe-
rują dziś pomoc na niespotykaną dotychczas skalę. Działania
na rzecz digitalizacji zbiorów czy upowszechniania informacji
o zbiorach w formie wirtualnych wystaw są wspierane przez
programy Unii Europejskiej, powstają m.in. programy kompu-
terowe do organizowania wystaw w sieci, np. program ARCO.

Uczniowie i studenci coraz częściej szukają materiałów do
swoich prac właśnie w Internecie poprzez komputer obecny na
każdym niemal domowym biurku. Udostępnianie informacji
o zbiorach muzealnych w ogólnodostępnej sieci jest obowiąz-
kiem każdego muzeum, które w ten sposób realizuje funda-
mentalną zasadę wyrażoną już na samym początku, w roz-
dziale I, w artykule 6. ust. 1 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita
stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do kul-
tury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwa-
nia i rozwoju”. Propagowanie wiedzy o naszym dziedzictwie
narodowym jest jednym z podstawowych zadań każdego mu-
zeum i jego misją w społeczeństwie.

Korzystanie z informacji sieciowej o muzeach jest przydat-
ne zarówno w pracy własnej, jak i na zajęciach szkolnych czy
akademickich. Maciej Fic wskazuje korzyści, jakie daje korzy-
stanie z oferty muzeów wirtualnych w nauczaniu szkolnym,
szczególnie na lekcjach historii.

1. Dowolność gospodarowania czasem, tzn. możemy odwie-
dzić muzeum o każdej porze, w dowolnym dniu tygodnia i mo-
żemy tam przebywać dowolnie długo.
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2. Możemy przeprowadzić selekcję eksponatów i dostoso-
wać je do naszych potrzeb, celów oraz możliwości poznawczych
uczniów.

3. Zwiedzanie wystawy wirtualnej aktywizuje uczniów
w większym stopniu niż zwiedzanie osobiste.

4. Zwiększenie możliwości utrwalania wiedzy poprzez
obecne na stronach internetowych quizy i inne formy spraw-
dzania wiedzy (por. Fic 2007: 153).

Dalej autor stwierdza, że „korzystanie z muzeum w wersji
elektronicznej, nie zatraca również jednej z najważniejszych
zalet edukacji muzealnej – odpowiedniego przeżywania emo-
cjonalnego analizowanych sytuacji. W porównaniu do formy
«tradycyjnej» może je nawet, moim zdaniem, wzmacniać – po-
przez dowolnie długie i szczegółowe analizowanie zbiorów czy
możliwość swobodnego powrotu do nich w każdym momencie”
(Fic 2007: 154).

Józef Conrad-Korzeniowski napisał: „Świat jest twardy za-
równo w tym, co pamięta, jak i w tym, co zapomina”. Przeła-
mywanie powszechnej niepamięci jest swoistą misją każdego
muzeum. Każda droga – i ta rzeczywista, i ta wirtualna – jest
dobra, o ile przybliży nas do celu.

Jedną z rzeczy, o których nie należy zapominać, tworząc no-
woczesne projekty związane z obecnością muzeum w świecie
wirtualnym, jest fakt, że to właśnie inspirowanie widza pozo-
staje ich największą wartością. Muzea są dla ludzi. Widownia
ma przecież o wiele większe znaczenie niż samo przedstawie-
nie. To żywy i nieprzewidywalny w swoim odbiorze widz jest
najwyższą wartością wystawy i dla niego warto takie działania
wciąż podejmować.
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