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ŚWIADOMOŚĆ ISTNIENIA

Zrozumieć (w) muzeum 
Nowoczesne muzea pozwalają doświadczać i  przeżywać a  także uczą słu-
chać, obserwować i  wyciągać wnioski. Jednak, co najważniejsze, potrafią 
bawić!

Długie kolejki do Podziemi Rynku w Krakowie czy Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie świadczą o tym, że wizyta w muzeum nie musi się kojarzyć z kapciami filcowymi 
i okrzykiem „nie dotykać!”. Te instytucje mogą stanowić atrakcyjną, popularną alterna-
tywę dla rozrywek kulturalnych.

Dr Renata Pater z  Instytutu Pedagogiki UJ prowadzi badania publiczności muze-
alnej, aby poznać lepiej jej potrzeby. Poza tym analizuje doświadczenia światowych 
i europejskich ośrodków, przenosząc dobre praktyki na grunt polski.

Nauka, zabawa i partycypacja 

Muzeum chcące wzbudzić zainteresowanie, musi nie tylko pokazywać, ale także 
edukować. „Badania, które prowadzę mają na celu umożliwienie publiczności takiej 
„zabawy na poważnie”, poprzez którą rozwija się  zainteresowanie światem i  dru-
gim człowiekiem. Jest to tzw. „edutaiment”, czyli połączenie nauki i rozrywki” – mówi 
dr Renata Pater. Aby jednak osiągnąć zaangażowanie w odkrywanie świata muzeum musi 

oferować nie tylko łatwą zabawę, ale także wy-
zwanie dla odbiorcy. Stąd nacisk na aktywne 
uczestnictwo, współdziałanie a  nawet współ-
tworzenie wystaw, czyli partycypacja (w rozu-
mieniu Niny Simone), co stanowi wyzwanie nie 
tylko dla uczestników, ale także wystawców i muzealników.

Nowoczesna przestrzeń

Nowoczesne muzea dostarczają wrażeń, które odbieramy za pomocą wszystkich zmysłów. 
Proces uczenia się jest skuteczny, dzięki temu, że odwołujemy się do rzeczy i zjawisk dobrze 
znanych uczestnikom. Te właśnie oswojone, zaznajomione zjawiska stają się zaproszeniem 
do podróży w głąb, do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. Przestrzenie muzealne są 
zaprojektowane tak, aby stworzyć odpowiednią atmosferę, a używa się do tego zarówno 
środków artystycznych, jak i narzędzi multimedialnych.

„W  dobrze zaprojektowanej wystawie każdy widz znajdzie dla siebie właściwy przekaz. 
Moje badania dotyczą budowania owego przekazu oraz przygotowania kadr do edukacji 
muzealnej, czyli osób, które będą umiały łączyć różne umiejętności w celu formułowania 
owego muzealnego przekazu oraz potrafiły projektować i tworzyć warunki umożliwiające 
partycypację publiczności. Poza tym, zamierzam dowiedzieć się, czego tak naprawdę uczy-
my się z muzeach, które odwiedzamy, i co oferują nam dzisiejsze muzea” – mówi dr Renata 
Pater. „Wielozmysłowy odbiór wystaw umożliwia właściwa i wcześniej przemyślana aranża-
cja obiektów, ich wybór i kontekst, tzn. widz w muzeum musi odnaleźć to, co poniekąd zna 
ze swojego środowiska, co jest mu bliskie, znajome, pamięta z najbliższego otoczenia.”

Wydział Filozoficzny 
 

Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 95
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