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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Muzealnictwo 

Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU

1.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Ogólna znajomość historii powszechnej i historii sztuki
2.
3. Umiejętność uczenia się i samodzielnego studium na poziomie licencjackim

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W02; K_W05; K_W21

2. K_W02; K_W05; K_W21

W kategorii umiejętności

1. K_U01; K_U04; 

Zajęcia poświęcone zagadnieniom muzeologicznym, historii kolekcji i ekspozycji od czasów starożytnych po 
współczesne, formom prezentacji i ekspozycji zabytków oraz prawnym podstawom działania muzeów. Praktyczną 

częścią zajęć są wizyty w  różnego typu placówkach muzealnych na terenie Lubelszczyzny. 

ogólna znajomość terminologii artystyczno historycznej

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student posiada uporządkowanie wiadomości na temat historii zainteresowań 
gromadzeniem zabytków na ziemiach polskich i na świecie. Poprawnie opisuje pierwsze 

kolekcje w starożytności. Posiada uporządkowana wiedzę na temat powiązań 
kolekcjonerstwa z  rozwojem archeologii i wiedzy historyczno-artystycznej. Ma dobrą 

znajomość fachowego języka.
Uporządkowanie wiadomości na temat ochrony zabytków w Polsce i na świecie. Organizacja 

wystaw muzealnych. 

student potrafi pozyskiwać , analizować, porządkować integrować i wykorzystywać 
informacje z zakresu muzeologii i historii sztuki, a także na ich podstawie formułować 

krytyczne sądy. Posiada ponadto umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych nauk o 
kulturze, szczególnie muzealnictwa, ochrony zabytków i wiedzy o sztuce i stosowania jej w 

nietypowych sytuacjach profesjonalnych. 



2. K_U06

3.

4. K_U02; K_U06;

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01; K_K05; K_K06:

2. K_K05

3. K_K05

4. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych 
poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia 

syntetycznych podsumowań.
Student potrafi, korzystając z odpowiednich źródeł i konsultując się ze specjalistami, 

samodzielnie zbadać określone zagadnienia z historii muzeów, działalności wystawienniczej 
i problematyki ochrony i promocji dzieł sztuki i obiektów chronionych.

K_U02; K_U03; K_U05; 
K_U07;

Student potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranej kwestii z zakresu historii 
ekspozycji i muzeów, kategorii placówek muzealnych oraz tradycyjnych i nowoczesnych 

sposobów eksponowania dzieł.

Stosuje wiedzę  z  zakresu historii muzealnictwa dla animacji wydarzeń kulturalnych, 
szczególnie  projektowania i organizacji wystaw muzealnych oraz akcji promujących 

znajomość i szacunek dla zabytków.
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 

Łączy postawę miłości i szacunku dla każdego człowieka z troską o prawdę i moralny wymiar 
kultury, a zwłaszcza sztuki i religii wraz z ich materialnymi pomnikami podlegającymi 

szczególnej ochronie.
Student ma świadomość odpowiedzialności za zabytki kultury artystycznej i  duchowej 

narodu, ojczyzny, Europy.
Student uczestniczy systematycznie w akcjach promujących życie kulturalne i troskę o 

piękno oraz ochronę zabytków.

 

1.  Źródła muzealnictwa. Początki gromadzenia cennych przedmiotów w kulturach starożytnych. Pragmatyczny wymiar kolekcjonerstwa w 
cywilizacjach Bliskiego Wschodu. Greckie muzejony, tezaurosy, pinakoteki i gliptoteki.

2. Kolekcje i formy ekspozycji pamiątek przeszłości w Cesarstwie Rzymskim oraz w Bizancjum.

3. Zabytki w kulturze średniowiecza. Relikwie. Kolekcjonerstwo w dobrach klasztornych i kościelnych. Skarbce królewskie i książęce. Trofea.

4. Odrodzenie zainteresowania antykiem w dobie Renesansu. Rola Italii. Kolekcje Medyceuszów. Mecenat, Cossimo il Vecchio, Gabinety tzw. 
studiolo. Palazzo degli Uffizi.

5. Kolekcje i sposoby ich ekspozycji w państwie Habsburgów. Caspar Neickel i 7 głównych typów muzeów.

6. Dzieje muzealnictwa w Polsce. Skarbiec katedralny i koronny na Wawelu, kolekcjonerstwo na ziemiach polskich w  okresie XVI i XVII w. Kolekcje 
magnackie i królewskie w XVIII wieku. Muzeum w Łazienkach. XIX wiek – Muzeum Ks. Czartoryskich, Puławy, Kraków. Muzeum Archeologiczne w 
Krakowie. Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie.

7. Rodzaje i sposoby ekspozycji zabytków na przykładzie odwiedzanych wystaw muzealnych (na terenie Lubelszczyzny).

8. Ochrona zabytków w Polsce i w Europie. Zagadnienia muzeologiczne, formy prezentacji i ekspozycji zabytków oraz  podstawy prawne działania 
muzeów. Zwiedzanie różnego typu ekspozycji muzealnych na terenie Lublina i najbliższych okolic. 



METODY DYDAKTYCZNE*
1. Wykład konwersatoryjny. 2. Prezentacje studenckie i dyskusje nad tymi prezentacjami, zwiedzanie muzeów i galerii

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. jedno pisemne kolokwium w połowie semestru 50%
2. do połowy semestru oddana praca zaliczeniowa/prezentacja 40%
3. obecność i aktywność na zajęciach 10%

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 
wykładów. Student nie 

angażował się w dyskusje 
i/lub opuścił ponad 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 50 % 
na pytania wymagające 
zrelacjonowania treści 

wykładów. Student 
angażował się w dyskusje i 

opuścił nie więcej niż 6 
godzin dydaktycznych (3 

spotkania).

Student odpowiada w 75 % na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści wykładów. 
Student angażował się w dyskusje 

sensownie się wypowiadając i 
opuścił nie więcej niż 4 godziny 

dydaktyczne (2 spotkania). 

Student odpowiada w 100 
% na pytania wymagające 

zrelacjonowania treści 
wykładów. Student 

angażował się w dyskusje, 
wypowiadając się  

krytycznie i konstruktywnie, 
i opuścił nie więcej niż 2 
godziny dydaktyczne (1 

spotkanie). 

Student nie przyswoił sobie 
podstawowych 

umiejętności opisu, oceny i 
charakterystyki placówek 
muzealnych oraz cennych 
przedmiotów i sposobów 
ich ochrony i ekspozycji. 

Student w  niewielkim 
stopniu przyswoił sobie 

podstawowe umiejętności 
opisu, oceny i 

charakterystyki placówek 
muzealnych oraz cennych 
przedmiotów i sposobów 
ich ochrony i ekspozycji. 

Student w  zadowalającym stopniu 
przyswoił sobie podstawowe 
umiejętności opisu, oceny i 
charakterystyki placówek 
muzealnych oraz cennych 

przedmiotów i sposobów ich ochrony 
i ekspozycji. Sprawnie posługuje się 

zdobytą wiedzą w zakresie 
muzeologii.

Student w  100% przyswoił 
sobie podstawowe 

umiejętności opisu, oceny i 
charakterystyki placówek 
muzealnych oraz cennych 
przedmiotów i sposobów 
ich ochrony i ekspozycji. 
Sprawnie posługuje się 

zdobytą wiedzą w zakresie 
muzeologii. Angażuje się 
osobiście w pogłębianie 

praktycznych sprawności w 
zakresie ochrony zabytków 

i ich promocji.



Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do kolokwium 30
napisanie pracy zaliczeniowej 30

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Z. Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982 
2.
3. M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987. 
4. Lorentz S., Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1982. 

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

Lublin, 30 czerwca 2012 r.
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student wykazuje  brak 
zaangażowania w pracę 

grupową w opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z 
zakresu muzealnictwa; 
brakiem świadomości 
znaczenia pomników 

przeszłości i zabytków dla 
edukacji i wartościowego 
współżycia społecznego; 

nie przejawia postawy 
odpowiedzialności za 

zabytki i pamiątki 
przeszłości.

Student wykazuje   niski 
poziom zaangażowania w 

pracę grupową w 
opracowywaniu 

konkretnych zagadnień z 
zakresu muzealnictwa; 
brakiem świadomości 
znaczenia pomników 

przeszłości i zabytków dla 
edukacji i wartościowego 
współżycia społecznego;  
przejawia  niezbyt wysoki 
poziom odpowiedzialności 

za zabytki i pamiątki 
przeszłości.

Student wykazuje zaangażowanie w 
pracę grupową w opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z zakresu 
muzealnictwa; ma świadomość 

znaczenia pomników przeszłości i 
zabytków dla edukacji i 

wartościowego współżycia 
społecznego; przejawia postawę 
odpowiedzialności za zabytki i 

pamiątki przeszłości.

Student wykazuje wielkie 
zaangażowanie w pracę 

grupową w opracowywaniu 
konkretnych zagadnień z 

zakresu muzealnictwa; ma 
wysoką świadomość 
znaczenia pomników 

przeszłości i zabytków dla 
edukacji i wartościowego 
współżycia społecznego; 

przejawia postawę 
odpowiedzialności za 

zabytki i pamiątki 
przeszłości. Angażuje się 

w społeczne akcje ochrony 
zabytków, promowania 
sztuki i uświadamiania. 

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, tłum. Andrzej Pieńkos, Lublin 2001. 

o. Dr Cyprian Janusz Moryc
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