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Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią muzealnictwa od
czasów starożytnych po współczesne, aktualną refleksją
teoretyczną na temat muzealnictwa i instytucji muzeum, a także
specyfiką pracy kuratora zajmującego się prezentacją sztuki
współczesnej. W ramach zajęć zorganizowane są wizyty studyjne w
wybranych placówkach muzealnych w Krakowie, połączone z
omówieniem praktycznej strony ich działalności. Podczas zajęć
studenci mogą zdobyć wiedzę teoretyczną na temat różnych modeli
instytucjonalnych funkcjonujących we współczesnym
muzealnictwie, ich definiowania i opisywania. Zapoznają się także
od strony praktycznej z wymogami pracy w polskich muzeach, na
podstawie prezentacji ich działalności . Zajęcia tym samym
przygotowują studentów do dalszego etapu pracy zawodowej po
ukończeniu studiów, zarówno w istniejących placówkach
muzealnych, jak i indywidualnej działalności w zakresie
wystawiennictwa czy praktyki kuratorskiej. Studenci potrafią tym
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samym ocenić i wybrać odpowiedni dla nich model współpracy z
instytucją muzeum, kategoryzując i porządkując wiedzę na temat
ich historii i współczesności. W ten sposób, przy zastosowaniu
zdobytej wiedzy, studenci mogą dokonać syntetycznego oglądu
współczesnego muzealnictwa i stojących przed nim zadań
wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia terenowe
zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie testu pisemnego za
zakończenie zajęć, którego zakres obejmuje problematykę poruszaną
podczas wykładów i zajęć terenowych.

historia muzeów, najważniejsi kolekcjonerzy i zbiory,
ewolucja pojęcia „kolekcja” i „muzeum” od czasów
starożytnych po współczesne, architektura muzeów,
współczesna teoria muzealnictwa, kluczowe wystawy ostatnich
dekad (muzea, festiwale sztuki, indywidualne projekty
wystawiennicze), artyści wobec instytucji muzeum i galerii
sztuki, współczesne praktyki kuratorskie, wizyty w wybranych
muzeach w Krakowie.
Zajęcia mają charaktery wykładów konwersatoryjnych, w
przypadku wizyt w muzeach krakowskich wykład koncentruje
się na specyfice muzeum i jego zbiorów, ich eksponowania i
opracowywania.
zakres: historia sztuki
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