
Dyskusja panelowa w 70. rocznicę 
otwarcia pierwszej stałej ekspozycji  
w Państwowym Muzeum na Majdanku
połączona z prezentacją albumu 
„Państwowe Muzeum na Majdanku 
1944–2014. Historia ilustrowana”

WSPÓŁCZESNE 
WYSTAWY 
MUZEALNE.  
FORMY, TREŚCI, 
FUNKCJE

Lublin, 3 września 2015



Program:

Agnieszka Kowalczyk-Nowak
„Muzeum w obiektywie” – prezentacja publikacji 
„Państwowe Muzeum na Majdanku 1944–2014. 
Historia ilustrowana”

Dyskusja panelowa pt. 

„Współczesne wystawy muzealne.  
Formy, treści, funkcje”

z udziałem:
Michała Niezabitowskiego, dyrektora  
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak,  
dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie 

Piotra Kondraciuka, zastępcy dyrektora  
Muzeum Zamojskiego w Zamościu

moderator: 
Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum  
na Majdanku

Kreacja i narracja to pojęcia 
kluczowe we współczesnej refleksji 
nad ekspozycjami muzealnymi.  
 Czy jednak rzeczywiście odzwierciedlają 
one nowe podejście w działalności wystawienniczej? 
A może po prostu inaczej nazywają to, co od kilku 
dekad determinuje zarówno teorię, jak i praktykę 
ekspozycyjną? Czym powinna być dzisiaj wystawa 
muzealna? Interaktywnym spektaklem, który 
w atrakcyjnej formie dostarcza widzom nowych 
doznań i przeżyć, czy raczej statyczną prezentacją 
umożliwiającą odwiedzającym wyciszenie 
i kontemplację eksponowanych obiektów?  
Czy muzea, skupiając się głównie na formach 
budowania opowieści muzealnej, nie tracą z pola 
widzenia treści i celów przekazu? Jakie funkcje 
powinny pełnić współczesne ekspozycje muzealne 
w dobie rosnącej dominacji kultury popularnej 
i coraz większej obecności rzeczywistości wirtualnej 
w różnych sferach życia? 

 Te i inne pytania zostaną poruszone 
podczas dyskusji panelowej organizowanej z okazji 
70. rocznicy powstania pierwszej ekspozycji 
historycznej Państwowego Muzeum na Majdanku. 
Jej uroczyste otwarcie odbyło się 2 września 1945 r. 
Warto podkreślić, że była to w ogóle pierwsza 
powojenna stała wystawa muzealna na 
Lubelszczyźnie. Między innymi z tego powodu 
do udziału w dyskusji zapraszamy muzealników 
z całego województwa lubelskiego. Spotkanie ma 
jednak charakter otwarty i adresowane jest również 
do szerszej publiczności, której opinia na temat 
istoty i kształtu ekspozycji muzealnych ma dla ich 
organizatorów i kuratorów decydujące znaczenie.

Centrum Obsługi  
Zwiedzających PMM
Sala audytoryjna

3 września, 2015 r.
godz. 13.00

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać  
mailowo lub telefonicznie do 1 września 2015 r.:  
centrum@majdanek.eu  
tel. +81 710 28 33 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie jeden 
egzemplarz prezentowanego wydawnictwa.




