5.3

Funkcja muzealna
Obfitość muzeów we Florencji i w Krakowie świadczy o bogatym dorobku

kulturowym obydwu miast. Jak podaje Maik (Liszewski, Maik 2000), Florencja i Kraków
uważane są za „miasta muzea”, do których przybywają turyści z całego świata w celu
zapoznania się z ich dziedzictwem kulturalnym. Ekspozycje i zbiory muzealne stanowią
bowiem w znacznym stopniu o kulturowej atrakcyjności miasta dla turystów, co wynika
również z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora we Florencji i Krakowie w
roku 2006 i 2007, omawianych w Rozdziale 7 (kwestionariusz załączono w Aneksie 3).
Florencja posiada 69 muzeów, a Kraków 51, wobec czego wkład funkcji muzealnej w funkcję
kulturową jest wart analizy. W celu zbadania funkcji muzealnej należy na początku zapoznać
się z definicjami „muzeum” w Polsce i we Włoszech.
W Polsce ustawa z 21 listopada 1996 roku określa „muzeum” jako jednostkę
organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad
zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie
podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami porzez
działania muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan
zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów
naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie
zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury
materialnej i przyrody,
6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych,
9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej.
We Włoszech natomiast obowiązuje aktualnie rozporządzenie ustawodawcze
490/1999 do ustawy nr 1080 z 1960 roku, które definiuje „muzeum” jako strukturę
zorganizowaną w celu zachowania i konserwacji oraz publicznego korzystania z zasobów

dóbr kultury. Ustawa ta precyzuje aspekt prawny, dotyczy jednak tylko zbiorów
państwowych. Trwają prace nad przygotowaniem przepisów regulujących działalność
muzeów prywatnych celem ich dostosowania do minimalnych wymogów ustanowionych
przez International Council of Museums (ICOM), według której muzeum jest instytucją
ciągłą, nie nastawioną na osiąganie zysku, skierowaną na usługi dla społeczeństwa i jego
rozwoju. Według ICOM, muzeum jest otwarte dla ludności prowadząc zarazem badania
dotyczące materialnych i niematerialnych świadectw ludzkości i jej środowiska zachowując,
zdobywając, komunikując, a przede wszystkim przedstwiając je w celach naukowych,
edukacyjnych i rozrywkowych.
Tak więc we Włoszech, instytucja muzeum nie ma tak pełnego unormowania
prawnego. Muzea państwowe za podstawę działania przyjmują omówione wyżej
rozporzązenie. Także pozostałe muzea (zarządzane przez instytucje lokalne) działają w
oparciu o rozporządzenie według regulaminu zawartego w akcie założycielskim, który
reguluje funkcjonowanie, zarządzanie, kwestie pracownicze oraz finansowe stosując
odpowiednie
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przepisy
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cywilnego

(http://www.correrenelverde.it/musei/musei.htm).
W praktyce, w Krakowie muzeami są wszystkie obiekty z salami wystawienniczymi,
w których eksponowane są przedmioty związane z nazwą muzeum, lub zakresem jego
działalności i są udostępniane do zwiedzania. We Florencji natomiast muzeami są nie tylko
obiekty, które funkcjonują podobnie jak muzea krakowskie, lecz zalicza się do nich także
muzea sakralne zorganizowane bezpośrednio w kościołach, lub w częściach budowli kościoła
lub klasztoru, bez osobnych sal wystawienniczych z eksponatami. W związku z tym, we
Florencji pozornie większa liczba muzeów nie stanowi o faktycznej przewadze liczebnej w
stosunku do Krakowa. Jeśli bowiem odjąć 21 muzeów – kościołów (lub części kościołów
względnie zakonów), jak refektarze lub krużganki (wł. „cenacolo” lub „chiostro”) od ogólnej
liczby muzeów we Florencji (69) okazuje się, że liczba muzeów jest w obydwu miastach
zbliżona. We Florencji byłoby zatem 48 muzeów – o 3 mniej niż w Krakowie (51). Nie
należy zapominać również o tym, że w Krakowie za obiekt lub oddział muzealny przyjmuje
się obiekt zarządzany przez jedną instytucję i położony w obrębie tego samego budynku lub
kompleksu budynków. We Florencji natomiast dany obiekt lub oddział muzealny położony w
obrębie tego samego budynku lub połączonych budynków funkcjonuje niejednokrotnie jako
kilka muzeów figurujących w statystykach niezależnie. W taki sposób np. traktowane są


Międzynarodowa Rada Muzealnictwa – założona jako nierządowa instytucja (NGO) w 1946r. w Paryżu w celu
kontynuowania dziedzictwa muzealnego, współdziałająca z UNESCO.

ekspozycje w Palazzo Pitti, który obejmuje kilka budynków i ogrodów położonych w jednej
posiadłości i zarządzanych przez jedną instytucję. W efekcie tego, obiekt ten mieści aż 7
muzeów. Porównując Palazzo Pitti z Zamkiem Królewskim na Wawelu, gdzie
wielotematyczne, oddzielne wystawy i galerie funkcjonują pod jednym szyldem, można by
dojść do wniosku, że Kraków posiada zdecydowanie więcej muzeów niż Florencja (!).
Statystycznie we Florencji znajduje się 69 muzeów, a ich oferta jest bardzo bogata, nie
tylko w zakresie tradycyjnych ekspozycji i wystaw, lecz również w zakresie prezentacji
multimedialnych oraz ekspozycji, które łączą w sobie tradycyjną formę przedstawiania sztuki
z elementami takich właśnie nowoczesnych prezentacji. Liczne muzea florenckie funkcjonują
na zasadzie ekspozycji malarstwa, sztuki lub innych obiektów, z równoczesną możliwością
dokonywania elektronicznego wyboru poszczególnych dzieł, epok, artysty lub opisów, a
nawet symulacji komputerowej związanej z przedstawieniem zagadnień dotyczących danego
zjawiska. Forma takiej prezentacji stosowana jest zresztą już w wielu miastach Włoch oraz
innych państw europejskich. W Krakowie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004r.,
powstała możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy, pojawiły się nowe perspektywy
finansowania zbiorów muzealnych i unowocześniania metod ich prezentacji, jednak spośród
51 muzeów Krakowa tylko nieliczne oferują prezentacje przedstawiane za pomocą
najnowszych osiągnięć techniki i elektroniki..
Analizując funkcję muzealną we Florencji i w Krakowie oraz chcąc określić jej
miastotwórczą rolę, autor postanowił przeprowadzić klasyfikację muzeów obu miast na
podstawie dostępności poszczególnych muzeów. Poprzez tę analizę zamierzał wykazać, czy
muzea we Florencji i w Krakowie mają podobną dostępność oraz czy dostępność ta może
wpłynąć na liczbę zwiedzających, a co za tym idzie, na możliwość generowania turystyki.
Badanie to zostało przeprowadzone pomiędzy marcem a czerwcem 2007 r.
Klasyfikacja florenckich i krakowskich muzeów została oparta na podziale
dostępności do muzeów na dwie kategorie: dostępności fizycznej (rzeczywistej) i wirtualnej
(za pośrednictwem internetu). Pierwsza kategoria dotyczyła dostępności rozumianej jako
ocena możliwości fizycznego zwiedzania muzeum i rzeczywistego dotarcia do niego (pieszo
lub środkami transportu indywidualnego lub zbiorowego). Druga kategoria klasyfikacji
obejmuje ocenę dostępności muzeum opartą na zasobach internetu (sposobie prezentacji
zbiorów muzeum w internecie). Autor wyznaczył po 5 cech dla kategorii dostępności
fizycznej i dostępności wirtualnej.
W kategorii dostępności fizycznej wyznaczono następujące cechy:

a. możliwość dotarcia pieszego do muzeum, zakładając że obszar, w którym się porusza
obejmuje wpisany na listę UNESCO rejon historycznego miasta we Florencji (z punktem
centralnym na Piazza della Repubblica) lub Starego Miasta w Krakowie (z punktem
centralnym w Rynku Głównym);
b. udostępnienie zbiorów muzeum jest ograniczone poprzez wyznaczenie godziny
zwiedzania, konieczność wcześniejszej rezerwacji biletu, lub zwiedzania w grupie z
przewodnikiem;
c. liczba wersji językowych w opisach eksponatów w siedzibie muzeum;
d. występowanie znaków drogowych i innych, wskazujących drogę do muzeum, lub
informacji o położeniu muzeum, znajdujących się na terenie miasta (fot. 14 i 15);
e. możliwość interaktywnej lub multimedialnej prezentacji zbiorów muzeum w jego
siedzibie.

Fot. 14. Tablice kierunkowe w Krakowie informujące o położeniu danego muzeum.
Źródło: fotografia własna

Fot. 15. Tablice kierunkowe we Florencji informujące o położeniu danego muzeum.
Źródło: fotografia własna

Należy podkreślić, że kategoria dostępności fizycznej nie obejmuje oceny rodzaju i
jakości zbiorów, ich wartości czy też liczby eksponatów jednego muzeum względem
pozostałych. Według autora ocena tych elementów jest względna. Zwiedzający, w zależności
od upodobań, wykształcenia, kraju pochodzenia i innych czynników, może być
zainteresowany różnym rodzajem zbiorów. U jednych osób zainteresowanie mogą wzbudzać
malarstwo i rzeźba, inne za godne zwiedzenia będą uważać muzeum przedstawiające
urządzenia inżynieryjne, a dla innych jeszcze najbardziej atrakcyjnym będzie muzeum z
ekspozycją etnograficzną. Co więcej, muzeum posiadające zbiory o wysokiej wartości
historyczno-kulturowej, może być obiektem nieprzydatnym i niedostępnym, jeśli będzie
zamknięte w ciągu tygodnia, nie będzie informować o możliwości zwiedzania w określonych
godzinach, nie będzie posiadało strony internetowej i nie będzie figurowało w oficjalnych
wykazach muzeów danego miasta (np. Muzeum Lekarskie UJ w Krakowie ). Nawet jeśli dane
muzeum będzie zawierać wysokiej klasy zbiory, jednak, aby je zwiedzić trzeba zarezerwować
bilet do muzeum z kilkudniowym wyprzedzeniem, a przed budynkiem czekać w kolejce do
wejścia kilka godzin, to w tej sytuacji potencjalny zwiedzający zrezygnuje ze zwiedzania, a
wartościowe zbiory będą niewykorzystane pozostaną wartością „samą w sobie” (np. Galleria
Uffizi we Florencji).
W związku z powyższym, aby stworzyć obiektywną klasyfikację, autor oparł się na
kryterium wspólnym dla wszystkich obiektów muzealnych, a tym mogła być właśnie

dostępność, z pominięciem rodzaju i jakości zbiorów. Autor nie neguje jednak, że wysoka
jakość i wartość historyczno-kulturowa zbiorów może przyczynić się do zwiększenia
atrakcyjności muzeum. W związku z tym, pomimo, że nie ujął tych cech w ocenie
dostępności muzeów, w analizie dostępności podaje rodzaj ekspozycji danego muzeum.
Poza tym, kategoria dostępności fizycznej nie zawiera cech oceny związanej z
dostępem dla osób niepełnosprawnych. Problem barier architektonicznych nie został
uwzględniony, ponieważ, według autora, stanowi osobny problem studiów.
Druga kategoria klasyfikacji oparta jest na ocenie dostępności wirtualnej. W
dzisiejszym świecie, w związku z powszechnym dostępem do sieci internetu, dostępność
wirtualna jest, według autora, bardzo ważna. Możliwość wirtualnego dotarcia do muzeum
pozwala na wstępny wybór danego obiektu muzealnego w celu późniejszego jego fizycznego
zwiedzenia. Obecnie, w czasach kiedy przemieszczanie się na duże odległości
(wewnątrzkontynentalne, międzykontynentalne) jest powszechne, konieczna jest odpowiednia
prezentacja zbiorów muzealnych, nie tylko w siedzibie muzeum. Powinna ona bowiem
obejmować również fragmentaryczne przedstawienie ekspozycji

i jej wizualizację w

internecie, ponieważ obecnie jest to główne źródło informacji w skali światowej. Dostępność
wirtualna jest ważna i nie może być niedoceniona.
W kategorii dostępności fizycznej wyznaczono następujące cechy:
a. możliwość odnalezienia strony www muzeum w jednej z trzech najpopularniejszych w
Polsce wyszukiwarek internetowych
b. stopień rozbudowy strony www i przejrzystość prezentacji zbiorów muzeum na stronie
www
c. możliwość wyświetlenia strony www muzeum w wersjach językowych
d. sposób prezentacji zbiorów muzeum na stronach www
e. wskazanie na stronie www położenia i godzin otwarcia muzeum
Autor ustalił, że w przypadku równej sumy punktów uzyskanej przez dwa lub więcej
muzeów, wyższą pozycję w klasyfikacji zajmie to, które zdobyło więcej punktów w ramach
kryterium dostępności fizycznej. Szczegóły dotyczące nadawania punktów poszczególnym
cechom w danej kategorii dostępności fizycznej i wirtualnej podane są w Aneksie 1.
Wyznaczono trzy klasy dostępności muzeów Florencji i Krakowa: A - bardzo dobra,
B - dobra i C - słaba. Według przyjętej punktacji, każde muzeum mogło uzyskać
maksymalnie 21 punktów. Minimalna nota oceny wyniosła 1 punkt. Maksymalna liczba


W związku z miejscem zamieszkania autora i z powodów techniczno-finansowych, badanie dostępności
wirtualnej mogło odbyć się jedynie w Polsce.

punktów przyznawana dla kryterium dostępności wirtualnej jest o 1 punkt wyższa od
maksymalnej liczby punktów dla kryterium dostępności fizycznej. Autor przygotował taką
punktację ze względu na wagę dostępności wirtualnej i konieczność przedstawienia jej
faktycznego wpływu na dostępność do muzeów. Przedziały punktacji podane są w tabeli 13 i
w Aneksie 1.
Tab. 13. Przedziały punktacji oceny dostępności fizycznej i wirtualnej muzeów we Florencji i
w Krakowie.
Klasa dostępności
A -Bardzo dobra
B - Dobra
C - Słaba

Przedziały punktowe (punktacja)
15-21
8-14
1-7

Źródło: opracowanie własne

W obydwu miastach najwyższe oceny (15 – 18 pkt.) uzyskały dwa muzea państwowe,
w których znajdują się zbiory o najwyższej wartości kulturowej. W Florencji jest to Galleria
degli Uffizi, a w Krakowie Zamek Królewski na Wawelu (którego dostępność będzie
omówiona w dalszej części niniejszego rozdziału). We Florencji najwyższe noty (15-18 pkt.)
uzyskało 13 muzeów, o 5 więcej niż w Krakowie.(ryc. 17, tab. 14). Nie należy jednak
zapominać, że jest tam o 18 muzeów więcej niż w Krakowie.
„Galleria degli Uffizi” jest muzeum państwowym uznawanym we Włoszech i na
świecie za skarbnicę malarstwa i rzeźby. Jest to jedno z najsławniejszych muzeów świata
prezentujące twórczość m.in. Michała Anioła, Leonardo da Vinci, Giorgio Vasariego, Piero
della Francesca, Tycjana, Dürera, Rembrandta. XVI-wieczny budynek muzeum stanowi
dodatkową jego wartość jako przykład budowli włoskiego renesansu (fot. 16).
Muzeum udostępnia zbiory z opisami dzieł w kilku językach, oferuje również
multimedialną ich prezentację. Posiada niezbyt rozbudowaną stronę internetową z, jedynie
angielską (oprócz włoskiej) wersją językową, jednak o wysokim stopniu przejrzystości i
zaawansowanym technicznie sposobie prezentacji dzieł sztuki w internecie. Tak
przygotowana prezentacja może być dodatkowym elementem atrakcyjności dla potencjalnych
zwiedzających przed przyjazdem do Florencji. Jednak poważnym mankamentem dostępności
jest fakt, że „Galleria degli Uffizi” prowadzi rezerwację biletów, a z powodu bardzo wysokiej
liczby zwiedzających, rezerwaję tę trzeba wykonać od kilku do kilkunastu dni przed wejściem
do muzeum. Ponadto, możliwość dostania się do muzeum jest ograniczona kilkusetosobową
grupą oczekujących na wejście, praktycznie o każdej porze roku (z obserwacji autora).
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Ryc. 17. Rozmieszczenie muzeów Florencji według klasyfikacji opartej na kryterium geograficznej dostępności fizycznej i wirtualnej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Florencji
Numeracja muzeów zgodna z tab. 16.

L.p.
1
2
3
4
5
6

Nazwa muzeum

Adres

Galeria degli Uffizi

10

18

8
9

9
7

17
16

8

8

16

7

9

16

7

19

16

7

8

15

Piazza Pitti 1 - Firenze

7

8

15

Piazza Pitti 1 - Firenze

7

8

15

Piazza Pitti 1 - Firenze
Piazza Pitti 1 - Firenze

7
7

8
8

15
15

5

10

15

10

4

14

di

Via Aldo Palazzeschi
20,
Coverciano
(Firenze)
Piazza
Signoria
Firenze
Piazza Pitti 1 - Firenze

7

7

14

–

Via La Pira 4 - Firenze

7

7

14

Piazza
Duomo
Firenze
Via di Porta Rossa 13 Firenze
Via Ricasoli 60 Firenze
Piazza Santa Maria
Novella 14a rosso Firenze
Via Cavour - Firenze
Piazza Pitti 1 - Firenze

7

7

14

7

7

12

6

8

14

6

8

14

8
7

5
6

13
13

Via Cavour - Firenze

7

6

13

Piazza Santa Maria
Novella - Firenze
Piazza Madonna degli
Aldobrandini - Firenze
Borgo Ognissanti 42 Firenze

7

6

13

6

7

13

7

5

12

Via La Pira 4 - Firenze

7

5

12

Palazzo Medici Riccardi
Casa di Dante
Museo di Salvatore Ferragamo
Museo Nazionale di Bargello

13

14

Palazzo Vecchio

15

Palazzo Pitti
Porcellane

16

Museo di Storia Naturale
Sezione Orto Botanico
Cupola del Duomo

8
9
10
11
12

17
18
19

–

Museo

Museo della Casa Fiorentina
Antica (Palazzo Davanzati)
Galleria dell’Accademia

20

Museo Nazionale Alinari della
Fotografia

21
22

Museo Criminale
Palazzo Pitti – Museo delle
Carrozze
Museo di Macchine di Leonardo
da Vinci
Museo e Chiostri Monumentali di
Santa Maria Novella
Cappelle Medicee

23
24
25

Dostępność w punktach
Wirtualna
Razem
10
18

8

Museo di Storia della Scienza

Museo dell’Opera di Santa Maria
del Fiore
Palazzo Pitti – Galleria d’Arte
Moderna
Appartamenti Reali di Palazzo
Pitti
Palazzo Pitti – Galeria del
Costume
Palazzo Pitti – Galleria Palatina
Palazzo Pitti – Museo degli
Argenti
Museo di Calcio

7

Piazzale degli Uffizi 6
- Firenze
Piazza dei Giudici 1 Firenze
Via Cavour 3 - Firenze
Via Santa Margherita 1
- Firenze
Via Tornabuoni 2,
Firenze
Via del Proconsolo 4 Firenze
Via del Proconsolo 1 firenze
Piazza Pitti 1 - Firenze

Fizyczna
8

26

Cenacolo
del
(Ognissanti)

Ghirlandaio

27

Museo di Storia Naturalne –
Sezonie
di
Geologia
e
Paleontologia

28

Basilica di S. Croce

29

Chiesa di Orsanmichele

30

Cenacolo di Fuligno

31

Battistero

32

Campanile di Giotto

33

Museo Marino Marini

34

Museo Stibbert

35

Casa Buonarroti

36
37

Giardio di Boboli
Museo Archeologio

38

Basilica di San Lorenzo

39

Museo di Storia Naturalne –
Sezonie di Antropologia ed
Etnologia
Chiesa di Santa Trinita’

40
41
42

Museo di Storia Naturale
Sezione Zoologia La Specola
Giardino Bardini

–

44

Museo dell’Opificio delle Pietre
Dure
Museo di San Marco

45

Chiesa di SS. Annunziata

46

Basilica di S. Miniato al Monte

47

Scavi di Santa Separata

48
49

Sinagoga e Museo Ebraico
Museo dell’Opera di Santa Croce

50

54

Museo di Storia Naturale –
Sezione
di
Mineralogia
e
Litologia
Museo di Storia Naturalne –
Sezonie di Botanica
Museo Fiorentini di Preistoria
Paolo Grazioso
Museo
Storico
Topografico
“Firenze com’era”
Cenacolo di Sant’Apollonia

55

Chiostro dello Scalzo

56

Galleria dello
Innocenti

43

51
52
53

Spedale

degli

Piazza S. Croce Firenze
Via Arte della Lana Firenze
Via Faenza 42 Firenze
Piazza
Duomo
Firenze
Piazza
Duomo
Firenze
Piazza San Pancrazio Firenze
Via Stibbert 26 Firenze
Via Ghibellina 70 Firenze
Piazza Pitti 1 - Firenze
Piazza SS. Annunziata
9/b - Firenze
Piazza S. Lorenzo Fienze
Via del Proconsolo 12
- Firenze

7

5

12

7

5

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

4

8

12

4

8

12

7

4

11

7
6

4
5

11
11

6

5

11

6

5

11

Piazza
S.
Trinita,
Firenze
Via Romana 17 Firenze
Costa S. Giorgio 6 Firenze
Via degli Alfani 78 Firenze
Via degli Alfani 78 Firenze
Piazza SS. Annunziata
- Firenze
Via Monte alle Croci Firenze
Piazza
Duomo
Firenze
Via Farini 4 - Firenze
Piazza Santa Croce 16
- Firenze
Via La Pira 4 - Firenze

6

5

11

5

6

11

5

6

11

5

6

11

5

6

11

7

3

10

7

3

10

5

5

10

5
5

5
5

10
10

5

5

10

Via La Pira 4 - Firenze

5

5

10

Via Sant' Egidio 21 Firenze
Via dell'Oriolo 24 Firenze
Via XXVII Aprile 1 Firenze
Viia Cavour 69 Firenze
Piazza SS. Annunziata
12 - Firenze

5

4

9

5

4

9

5

4

9

3

6

9

4

4

8

57

Cappella Brancacci

Piazza del Carmine Firenze
58
Museo della Fondazione Horn
Via dei Benci 6 Firenze
59
Cenacolo di San Salvi
Via di San Salvi 16 Firenze
60
Fondazione
Romano
nel Piazza Santo Spirito 29
Cenacolo di Santo Spirito
- Firenze
61
Museo Diocesano di S. Stefano al Piazza Santo Stefano Ponte
Firenze
62
Casa Guidi
Piazza San Felice 8 Firenze
63
Casa Siviero
Lungarno Serristori 1/3
- Firenze
64
Crocefissione del Perugino
Borgo Pinti 58 Firenze
65
Museo del Bigallo
Piazza San Giovanni 6
- Firenze
Galleria Rinaldo Carnielo
Piazza Savonarola 18 Firenze
Museo Bardini
Piazza dei Mozzi 1 Firenze
Raccolta Alberto della Regione
Palazzina del Forte
Belvedere - Via San
Leonardo - Firenze
Museo di Orsanmichele
Via Arte della Lana Firenze
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych muzeów
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4

8

4

3

7

3

4

7

3

4

7

5

1

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tab. 14. Muzea Florencji według pozycji wynikającej z klasyfikacji dostępności. – str.

Fot. 16. Widok na Galleria degli Uffizi od strony Piazza della Signorina we Florencji
Źródło: fotografia własna

Z uwagi na to, muzeum Galleria degli Uffizi, pomimo, że osiągnęło najwyższą
punktację, jest w istocie trudno osiągalne dla potencjalnych zwiedzających. Powyższe
utrudnienia mogą jednak być rozwiązane odpowiednią organizacją ruchu zwiedzających,
dlatego, pomimo wymienionych ograniczeń, autor zaklasyfikował to muzeum do klasy „A” bardzo dobrej dostępności.
Drugą pozycję w klasyfikacji uzyskało Muzeum Historii Nauki (Museo di Storia della
Scienza) - fot. 17, pomimo, że dotarcie do niego jest utrudnione, ze względu na brak znaków
drogowych, lub innych informujących o jego położeniu. Muzeum to gromadzi eksponaty z
różnych dziedzin nauki, m.in. przyrządy astronomiczne, urządzenia labolatoryjne, narzędzia
medyczne używane od XVI w. we Florencji i w Toskanii. Położone jest w samym centrum
miasta, nad Arno i graniczy z Galleria degli Uffizi. Muzeum to dysponuje rozbudowaną
stroną www, na uwagę zasługuje użycie multimedialnych rozwiązań w prezentacji zbiorów
przy czym ekspozycje prezentowane są, oprócz języka włoskiego, tylko w języku angielskim.

Fot. 17. Budynek Muzeum Historii Nauki we Florencji
Źródło: fotografia własna

Wysoką pozycję w klasie dostępności „A” uzyskało również Muzeum Palazzo Medici
Riccardi, które dysponowało (kwiecień 2007) wystawą multimedialną przedstawiającą
malarstwo Benozzo Gozzoli. Żadne inne muzeum we Florencji nie posiada tak wysoko
zaawansowanej technicznie prezentacji multimedialno-interaktywnej. Zwiedzający miał

możliwość wyboru nie tylko poszczególnych dzieł twórcy, lecz również ich fragmentów, z
opisem i przekazem głosowym dotyczącym historii tworzenia danego obrazu, mógł też
dokonać wyboru na dużym ekranie plazmowym, tak jak na ekranie komputera. Wybór orazu
lub jego fragmentu nie wymuszał dotknięcia jakiegokolwiek elementu ekranu, na którym
odbywał się pokaz. Wystarczyło, aby zwiedzający stanął w odpowiednim miejscu i wskazał
ręką dane dzieło lub jego fragment, a wybrany obraz wyświetlany był chwilę potem (fot. 18).
Oprócz multimedialnego sposobu przedstawienia malarstwa Gozzli, muzeum to prowadzi
również tradycyjną ekspozycję dzieł malarzy florenckich.

Fot. 18. Pokaz multimedialny malarstwa w Palazzo Medici Riccardi we Florencji
Źródło: fotografia własna

Kolejne cztery muzea, które uplasowały się w klasie bardzo dobrej dostępności
uzyskały po 16 punktów. Muzeum Casa di Dante (pol. Dom Dantego), prezentujace historię
rodu oraz działalność Dantego, przeszło gruntowną renowację i zostało oddane do użytku w
czerwcu 2005. Uzyskało nowy wygląd i sprzęt do prezentacji multimedialnych i
interaktywnych. Zwiedzający mogą tam zgłębić wiedzę z zakresu historii Florencji oraz
poczuć

ducha

epoki

średniowiecza

okresu

dantejskiego

w

czasie

przedstawień

multimedialnych, lub prześledzić historię miasta z czasów poety na przygotowanej w tym
celu prezentacji interaktywnej. W muzeum znajduje się również konsola do interaktywnych
zabaw.

Muzeum Salvatore Ferragamo zostało utworzone w 1995 r., jednak prezentowana tam
obecnie kolekcja została otwarta w piwnicach Pałacu Spini Feroni dopiero w 2006 r. Muzeum
epatuje swoją nowoczesnością dzięki zastosowaniu techniki przewodnictwa słuchawkowego,
umożliwiającej uzyskanie informacji na temat eksponatów w wielu językach europejskich.
Jego kolekcja związana jest ze światowej sławy projektantem obuwia, a wśród eksponatów
znajduje się oryginalne obuwie wielu głów państw, gwiazd świata show-biznesu i artystów,
patenty i inne eksponaty związane z twórczością projektanta.
Muzeum Nazionale del Bargello oraz Muzeum Opera di Santa Maria del Fiore są
położone pomiędzy głównym placem Florencji (Piazza della Repubblica), a jej pierwszą
obwodnicą, dzięki czemu ich dostępność fizyczna jest maksymalna. Na uwagę zasługuje
sposób udostępnienia zbiorów. Pomimo dużej liczby zwiedzających, obydwa muzea nie
ograniczają ich przepływu, dzięki czemu zainteresowany może zwiedzić ekspozycje o każdej
porze w godzinach otwarcia muzeum. Obydwa muzea nie oferują jednak wielojęzycznych
wersji opisów swych eksponatów i sal ekspozycyjnych, co utrudnia ich zwiedzanie osobom
nieznającym języka włoskiego.
Do omawianej grupy należy również Museo di Calcio (pol. Muzeum Piłki Nożnej),
które, choć znajduje się na peryferiach miasta, jest wymieniane w przewodnikach i albumach
poświęconych Florencji jako godne zainteresowania. Muzeum leży na terenie przeznaczonym
na zgrupowania włoskiej kadry narodowej piłki nożnej i prowadzone jest przez jej
długoletniego, emerytowanego lekarza. Muzeum Piłki Nożnej zawdzięcza wysokie miejsce w
klasyfikacji bardzo dobremu oznaczeniu położenia na terenie miasta oraz dobrze
rozbudowanej stronie www. W sumarycznej ocenie tego muzeum należy podkreślić dużą
rozbieżność pomiędzy fizyczną, a wirtualną dostępnością.
W kasie dostępności „A” znalazły się muzea, które posiadają jednakową punktację (po
15 pkt.) i są nimi ekspozycje prezentowane w Palazzo Pitti – rezydencji Medyceuszy,
rządzących Florencją w epoce renesansu i baroku. W związku z wielotematycznymi
ekspozycjami, wystawy w Palazzo Pitti zostały podzielone na siedem osobnych muzeów.
Łączy je jednak wspólna instytucja zarządzająca – Polo Museale Fiorentino (zbiory
państwowe), jak również łączna prezentacja na stronie www, mimo drobnych, lecz ważnych
różnic w prezentacji. W Palazzo Pitti, w klasie dostępności „A” znajdują się muzea:
Appartamenti Reali, Galleria d’Arte Moderna, Galleria del Costume, Galleria Palatina oraz
Museo degli Argenti. Pozostałe dwa muzea funkcjonujące w budynkach Palazzo Pitti – “
Museo di Porcellane” i “Museo delle Carrozze” zajmują miejsce w górnym przedziale klasy
dostępności „dora”.

W klasie dostępności „B – dobra” znajdują się ogółem 44 muzea. Szczegółowa
analiza dotyczy wybranych przez autora muzeów, których ekspozycje cechują się wysoką
wartością historyczno-kulturową. Galleria dell’Accademia posiada w swych zbiorach
najsłynniejszą rzeźbę znajdującą się we Florencji – posąg Dawida dłuta Michała Anioła.
Rzeźba ta jest „wspomagana” symulacją komputerową, dzięki której można oglądać posąg
pod dowolnym kątem i przy dowolnym natężeniu światła. Stwarza to dodatkowe możliwości
podziwiania tego słynnego dzieła. Oprócz tego, w Galleria dell’Accademia znajduje się
wyśmienita kolekcja instrumentów muzycznych z czasów, kiedy powstawały najsłynniejsze
skrzypce Antonio Stradivariego. W muzeum znajdują się komputerowe programy
interaktywne, dzięki którym zwiedzający może poczuć ducha muzyki minionych okresów
historii, ponieważ stare instrumenty prezentowane multimedialnie wydają dźwięki
charakterystyczne dla minionych epok. Wśród muzeów, które uzyskały wysoką pozycję w
klasie dostępności „B” wymienić należy muzeum „Palazzo Vecchio”, którego wartość
historyczno-kulturowa nie podlega dyskusji. Muzeum posiada wysoką ocenę dostępności
fizycznej, jednak stosunkowo niską dostępność wirtualną. Prezentowane zbiory związane są z
historią Florencji od XII w. do dnia dzisiejszego.
Jak wspomniano na początku niniejszego rozdziału, we Florencji niektóre kościoły,
oprócz funkcji religijnej, działają jednocześnie jako instytucje muzealne. Tą niższą, ale wciąż
„dobrą” dostępnością geograficzną cechują się wszystkie te kościoły – muzea. Jest to
wynikiem braku możliwości prezentacji ich zbiorów przy użyciu nowoczesnej techniki, co
związane jest z sakralnym charakterem tych muzeów i niepasującym do ich wnętrz
nowoczesnym sprzętem. Jedynym wyjątkiem in plus jest Basilica di S. Miniato al Monte,
gdzie multimedialne przedstawienia i opisy, udostępnione na specjalnie do tego celu
zaprojektowanych ekranach, umożliwiają zapoznanie się z historią tej bazyliki.
Wśród muzeów, które znalazły się w klasie dostępności „B” znajduje się Muzeum
Kryminalne, które otwarto w 2007. Ze względu na czas obowiązywania licencji
umożliwiającej prowadzenie działalności właścicielowi muzeum (stowarzyszenie) oraz
zamiar prezentacji ekspozycji w innych miastach europejskich muzeum zostanie zamknięte w
w połowie 2008 r. Muzeum to prowadzi alternatywną ekspozycję, która nie jest związana z
hisotrią, wybitnymi postaciami czy ze sztuką Florencji, a przygotowana została dla celów
komercyjnych. W muzeum przedstawiane są w sposób tradycyjny i nowoczesny (z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych) historie słynnych morderców (m.in. Kuba
Rozpruwacz) z ostatnich kilkuset lat. Muzeum cieszy się popularnością ze względu na
niecodzienną ekspozycję i dobrze rozwiniętą stronę multimedialnej prezentacji wystawy.

Opis muzeów z klasy dostępności „B” kończą ekpozycje prowadzone m.in. przez
Uniwersytet Florencki, a poświęcone zagadnieniom przyrodniczo-etnograficznym. Muzea te
posiadają zbiory związane z regionem Toskanii lub Florencją, prezentowane są jednak tylko
w tradycyjny sposób. Możliwość dotarcia do muzeów przez potencjalnych zwiedzających jest
mała, ponieważ brakuje prezentacji zbiorów na stronach www lub są słabo rozbudowane.
W klasie dostępności „C” znalazło się 8 muzeów. Ich „słaba” dostępność wynika z
niedostatecznego przygotowania oznaczeń (zanków drogowych, innych i informacji w terenie
o położeniu muzeum), nieregularnych godzinach otwarcia i z braku prezentacji zbiorów w
internecie.
Osobną grupę stanowią muzea, które w czasie badań autora nie były dostępne dla
zwiedzających. Muzea te były zamknięte czasowo, na okres remontu. Niestety, autor nie był
w stanie stwierdzić ich stanu dostępności fizycznej, w związku z czym nie uwzględnił ich w
ocenie (nie zaznaczył ich na ryc. 16 i 17, ani nie przyznał im punktacji w tabeli 15 i 16). We
Florencji były to muzea: Galleria Rinaldo Carnielo, Museo Bardini, Raccolta Alberto della
Regione oraz Museo di Orsanmichele.
Najważniejsze zbiory muzealne Krakowa, z uwagi na ich wartość historycznokulturową, znajdują się na Zamku Królewskim na Wawelu. Ekspozycje te uważane są za
skarbnicę historyczną narodu polskiego, ponieważ przedstawiają dzieje i wydarzenia w
historii Polski od czasów pierwszych Piastów. Ich „bardzo dobra” dostępność wynika w
równym stopniu z dostępności fizycznej i wirtualnej. Prezentowane są w kilku wersjach
jezykowych. Zamek Królewski na Wawelu posiada rozbudowaną i przejrzystą stronę www, z
koniecznymi informacjami dotyczącymi lokalizacji i godzin otwarcia poszczególnych
ekspozycji. Prezentowane zbiory podzielone są na 8 odrębnych ekspozycji: Reprezentacyjne
komnaty królewskie, Prywatne apartamenty królewskie, Skarbiec koronny i zbrojownia,
Sztuka Wschodu, Wawel Zaginiony, Smocza Jama, Trasa „Ogródek Krakowski” oraz
wystawy czasowe.
Mankamentem muzeum Zamku Królewskigo na Wawelu jest sposób udostępniania
zbiorów. Ekspozycje wawelskie udostępniane są w części jedynie turystom grupowym, którzy
zobowiązani się zwiedzać kolekcję razem z przewodnikiem. Powoduje to ograniczenie
czasowe dla turysty, który musi czekać na wejście do muzeum, a zwiedzanie odbywa się w
tempie wyznaczonym przez przewodnika.
W Krakowie w klasie dostępności „A” (15 punktów i więcej) znalazło się, poza
Zamkiem Królewskim na Wawelu, 8 muzeów (ryc. 16, tab. 15). Są to muzea: Galicja,
Archidiecezjalne, Narodowe (Gmach Główny), Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora –

Cricoteka, Muzem Lotnictwa Polskiego, Muzeum Historii Fotografii oraz Centrum Japońskie
Manggha, choć uzyskały one niższe noty, niż Zamek Królewski na Wawelu.
Położonemu na Kazimierzu Muzeum Galicja wysoką pozycję zapewniła przede
wszystkim bardzo dobra dostępność wirtualna, w mniejszym stopniu liczba wersji
językowych w treści opisów eksponatów i sal ekspozycyjnych oraz stopień prezentacji
zasobów i zbiorów w prezentacji interaktywnej i multimedialnej. Niemniej jednak, ostatnie
dwa czynniki są ważne dla dostępności tego muzeum, ze względu na dużą frekwencję
wielonarodowych grup zwiedzających i turystów indywidualnych. Muzeum przedstawia
zdjęcia i filmy obrazujące eksterminację Żydów w obozach koncentracyjnych oraz ich dzieje
w czasie II wojny światowej.
Muzeum Narodowe w Krakowie wysokie miejsce w klasyfikacji zawdzięcza
stosunkowo łatwemu dotarciu do niego pieszych i zmotoryzowanych (fot. 19) oraz dobrze
rozbudowanej stronie internetowej. Brakuje mu jednak na stronach internetowych pełnego
wskazania położenia muzeum.

Fot. 19. Muzeum Narodowe (gmach główny) w Krakowie
Źródło: fotografia własna

Muzeum Narodowe ma oddziały na terenie Krakowa, które ujęto w niniejszej
klasyfikacji jako osobne obiekty muzealne, ze względu na położenie i różny stopień
prezentacji zbiorów. Muzeum Narodowe w Krakowie, oprócz stałej wystawy historii państwa

polskiego, organizuje wystawy poświęcone słynnym twórcom, nie tylko rodzimym, ale także
zagranicznym. Pod koniec lat 70. odbyła się tam słynna wystawa „Polaków portret własny”,
która nawiązywała do idei narodowowyzwoleńczej. W ostatnich latach prezentowano
dorobek malarzy XX w. (m.in. Chagalla), a w 2007 ostatania wystawa „Teatr Ogromny”
poświęcono twórczości S. Wyspiańskiego.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na dostępność muzeów Historii Fotografii
oraz Lotnictwa Polskiego (pomimo peryferyjnego położenia w stosunku do centrum miasta)
jest obecność znaków drogowych o ich usytuowaniu oraz bogato rozbudowane strony
internetowe, z najpełniejszym wskazaniem położenia muzeów. Obydwa te muzea
udostępniają swoje zbiory turystom indywidualnym i grupowym bez konieczności
wcześniejszej rezerwacji biletów lub wynajęcia przewodnika. Muzeum Historii Fotografii
prezentuje pierwsze urządzenia fotograficzne oraz m.in. zdjęcia Krakowa wykonane od
momentu nastania ery fotografii. Muzeum Lotnictwa Polskiego jest jedyną tego typu
placówką w Polsce. Gromadzi samoloty cywilne i wojskowe, a ich ekspozycja odbywa się w
halach i w otwartym terenie muzeum.
Muzeum Archidiecezjalne udostępnia zbiory bez ograniczeń dla turystów grupowych i
indywidualnych. Znajduje się na jednej z głównych tras turystycznych w samym centrum
miasta (ul. Kanonicza), u podnóża wzgórza wawelskiego. Muzeum to przedstawia zabytki
sztuki sakralnej ze stuleci XII - XX w., także te związane z życiem papieża Jana Pawła II.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha pełni funkcję galerii prezentującej
najczęściej sztukę współczesną, jednak prawnie stanowi muzeum (do niedawna jeden z
oddziałów Muzeum Narodowego). Dostępność fizyczna do tego muzeum utrudniona jest
brakiem znaków drogowych i innych informacji w terenie o jego położeniu oraz brakiem
multimedialnych i interaktywnych sposobów prezentacji zbiorów.
„Cricoteka” jest ośrodkiem dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora – awangardowego,
krakowskiego reżysera i aktora teatralnego. Ekspozycje zwierające elementy scenografii,
opisów sztuk kantorowskich wspomagane są multimedialnie głosowo oraz wizualnie. Dzięki
temu

zwiedzający

czuje

się

w

„Teatrze

Kantora”

lat

minionych.
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Ryc. 18. Rozmieszczenie muzeów Krakowa z uwzględnieniem klasyfikacji opartej na kryterium geograficznej dostępności fizycznej i wirtualnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Miasta Krakowa
Numeracja muzeów zgodna z tab. 15.

L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa muzeum
Zamek Królewski na Wawelu –
Państwowe Zbiory Sztuki
Muzeum Galicja
Muzeum Archidiecezjalne
Muzeum Narodowe w Krakowie –
Gmach Główny
Ośrodek Dokumentacji Sztuki T.
Kantora - Cricoteka
Muzeum Lotnictwa Polskiego
Muzeum Historii Fotografii
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha
Dom Jana Matejki
Muzeum Narodowe - Dom Józefa
Mehoffera
Muzeum Narodowe - Muzeum
Stanisława Wyspiańskiego
Muzeum Historii Armii Krajowej im.
Gen. Emila Fieldorfa – „Nila”
Muzeum Inżynierii Miejskiej

17

Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa - Z dziejów i kultury
Krakowa
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa - Kamienica Hipolitów
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa – Wieża Ratuszowa
Muzeum Teatru Starego

18

Muzeum Katedralne

19

Muzeum Archeologiczne

20

Muzeum Farmacji

21

27

Muzeum Narodowe - Muzeum
Książąt Czartoryskich – Arsenał
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa
–
Celestat
„Dzieje
Krakowskiego Bractwa Kurkowego”
Muzeum Narodowe - Pałac biskupa
Erazma Ciołka
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa – Barbakan
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa-Stara Synagoga „Dzieje i
kultura Żydów krakowskich”
PAN Muzeum Przyrodnicze Instytutu
Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli

28

Collegium Maius

15
16

22

23
24
25

26



Adres
Wawel 5
31-001 Kraków
ul. Dajwór 18
31-052 Kraków
ul. Kanonicza 19-21
31-002 Kraków
al.
3
Maja
1
30-062 Kraków
ul. Szczepańska 2
31-011 Kraków
al. Jana Pawła II 39
30-969 Kraków
ul.
Józefitów
16
30-045 Kraków
ul.
Konopnickiej
26
30-302 Kraków
ul.
Floriańska
41
31-019 Kraków
ul.
Krupnicza
26
31-123 Kraków
ul.
Szczepańska
11
31-011 Kraków
ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków
Rynek
Główny
35,
31-011 Kraków

Fizyczna
8

Dostępność w punktach
Wirtualna
Razem
9
17

6

10

16

7

9

16

7

8

15

7

8

15

6

9

15

6

9

15

5

10

15

8

6

14

6

7

13

6

7

13

5

8

13

5

8

13

7

5

12

7

5

12

7

5

12

6

6

12

6

6

12

6

5

11

8

3

11

19

7

4

11

16

6

5

11

ul. Kanoniczna 17
31-002 Kraków
Ul. Basztowa ,
31-156 Kraków
ul. Szeroka 24
31-053 Kraków

5

6

11

6

4

10

5

5

10

ul. św. Sebastiana 9
31-049 Kraków
ul.
Krakowska
46
31-066 Kraków
ul.
Jagiellońska
15
31-010 Kraków

5

5

10

4

6

10

4

6

10

pl.
Mariacki
31-042 Kraków
Rynek Główny 35,
31-011 Kraków 
ul.
Jagiellońska
31-011 Kraków
Wawel 5
31-001 Kraków
ul. Senacka 3
31-002 Kraków
Floriańska 25
31-019 Kraków
ul.
św.
Jana
31-017 Kraków
ul.
Lubicz
31-504 Kraków

3

5

Adres MHK Wieża Ratuszowa jest identyczny z adresem siedziby głównej MHK (informacja uzyskana z
Muzeum).

Oddział MHK - Barbakan posiada adres przy ul. Basztowej (bez numeracji), Kraków.

29

34

Muzeum Botaniczne i Pracownia
Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa - Apteka Pod Orłem
Muzeum Regionalne PTTK –
Rydlówka
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa – Dzieje Nowej Huty
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa – Ulica Pomorska „Dzieje
Krakowa w latach 1939-1956”
Muzeum Geologiczne PAN

35

Dworek Jana Matejki

36

Muzeum Geologiczne AGH

37

Muzeum Zoologiczne UJ

38

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk
Geologicznych UJ
Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa – Dom Pod Krzyżem
„Dzieje teatru krakowskiego”
Muzeum Ubezpieczeń

30
31
32
33

39

40
41

42
43
44
45
-

Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa – Zwierzyniecki Salon
Artystyczny
Muzeum Czynu Zbrojnego
Muzeum Historii AGH i Techniki im.
S. Staszica
Muzeum
Wydziału
Lekarskiego
Collegium Medicum UJ
Muzeum Czynu Niepodległościowego
– Dom im. Józefa Piłsudskiego
Muzeum Antropologiczne
Muzeum Odona Bujwida
Muzeum Narodowe – Muzeum
Emeryka Hutten Czapskiego
Muzeum Narodowe – Galeria Sztuki
Polskiej XIX w. w Sukiennicach
Muzeum Krakowskiej Prowincji
Kapucynów
Muzeum Misyjne Zgromadzenia
Księży Misjonarzy Św. Wincentego
A. Paulo

ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
pl. Bohaterów Getta 18
30-547 Kraków
ul.
Tetmajera
28
31-352 Kraków
Os. Słoneczne 16
31-958 Kraków
ul.
Pomorska
2
30-039 Kraków

3

6

9

6

3

9

6

3

9

5

4

9

5

4

9

ul. Senacka 1-3
31-002 Kraków
ul.
Wańkowicza
25
31-752 Kraków
Al. Mickiewicza 30 30059 Kraków
ul.
Ingardena
6
30-060 Kraków
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
ul. Szpitalna 21
31.024 Kraków

5

4

9

4

5

9

4

5

9

3

6

9

3

5

8

3

5

8

ul. Dunajewskiego 3
31-133 Kraków
ul. Królowej Jadwigi 41
30-209 Kraków

4

3

7

3

4

7

os. Górali 23
31-961 Kraków
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
ul. Radziwiłłowska 4
31-034 Kraków
Al. 3 Maja 7
30-063 Kraków
w likwidacji
ul. Lubicz 5
31-154 Kraków
ul. Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
Rynek Główny 1-3,
31-042 Kraków
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
ul. Stradomska 4
31-058 Kraków

3

3

6

5

0

5

3

2

5

2

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych muzeów.

Tab. 15. Muzea Florencji według pozycji wynikającej z klasyfikacji dostępności

Większość muzeów Krakowa cechuje się „dobrą” dostępnością i zaklasyfikowanych
zostało do klasy „B”. Przedział ten (8 – 14 punktów) skupia 31 muzów.
Wśród muzeów o średniej dostępności znajduje się gmach główny Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa (MHK) oraz jego oddziały, z wyjątkiem „Salonu
Zwierzynieckiego, który zaklasyfikowany został do klasy dostępności „C”. O takiej pozycji
MHK zdecydował przede wszyskim brak nowoczesnych rozwiązań prezentacji na stronie

internetowej oraz tradycyjna ekspozycja, bez prezentacji multimedialnej i interaktywnej.
Jedynym muzeum – oddziałem MHK, dysponującym takimi formami prezentacji, jest
„Apteka Pod Orłem” przedstawiająca obraz getta żydowskiego w Podgórzu i wysiedleń
krakowskich Żydów w czasie II wojny światowej (fot. 20).

Fot. 20. Budynek Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Apteka pod Orłem”.
Źródło: fotografia własna

Ekspozycje poszczególnych oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
przedstawiają różnorodne tematycznie zbiory, które związane są z życiem mieszkańów w
dzielnicy Kazimierz (Stara Synagoga – „Dzieje i kultura Żydów krakowskich”), życiem
codziennym mieszczan krakowskich (Kamienica Hipolitów), teatrów krakowskich (Dom Pod
Krzyżem – „Dzieje teatru krakowskiego”) lub wybranych okresów w historii Krakowa (Ulica
Pomorska - Dzieje Krakowa w latach 1939-1956” i „Dzieje Nowej Huty”).
W przedziale „dobrej” dostępności znajdują się również oddziały Muzeum
Narodowego, poza gmachem głównym, który otrzymał jedną z najwyższych ocen.
Udostępniane ekspozycje nawiązują tematycznie do twórczości artystów, którzy przyczynili
się do rozwoju tożsamości narodowej Polaków (Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum
Stanisława Wyspiańskiego i Dom Jana Matejki), związane są z życiem wybitnych krakowian
(Dom Józefa Mehoffera i Pałac Biskupa Erazma Ciołka). Muzeum to rozwija działalność

remontując i wyposażając swoje oddziały w nowe eksponaty (w remoncie Muzeum im.
Hutten-Czapskiego).
Muzeum Książąt Czartoryskich posiada wybitne dzieła Michała Anioła i Leonardo da
Vinci, wśród których znajduje się „Dama z gronostajem” – dzieło wypożyczane okresowo do
muzeów całego świata oraz kopia Sądu Ostatecznego Michała Anioła (Popielska red. 2005).
Jednak muzeum to, oprócz wysokiej klasy dzieł, utrzymuje tradycyjną formę ekspozycji
zbiorów, nie przygotowało prezentacji swych zasobów w internecie, nie ma także prezentacji
w językach obcych. Muzeum „Dom Stanisława Wyspiańskiego” prezentuje bogate zbiory z
twórczości tego artysty, podzielonet tematycznie. Osobną ekspozycję stnowią m.in.
„zielniki”. Również tu mankamentem jest tradycyjny sposób ekspozycji, mało atrakcyjna
forma prezentacji zbiorów na stronach www i ogólnie uboga informacja o samym muzeum.
Niska ocena tych cech dostępności dotyczy również innych oddziałów Muzeum Narodowego
w Krakowie.
Jednym z niżej notowanych w klasie dostępności „B” jest Muzeum Farmacji
Collegium Medicum UJ, które niską ocenę uzyskało z uwagi na brak rozwiniętej prezentacji i
informacji zawartych na stronie internetowej muzeum. Pomimo, że jest położone w centrum
Krakowa (ul. Floriańska) i prezentuje interesującą kolekcję wyposażenia aptecznomedycznego, jego ocena wynosi jedynie 11 punktów. Najniższe noty w klasie „dobra
dostępność” uzyskały Muzea: Geologiczne PAN i Geologiczne AGH. Ekspozycje obydwu
muzeów nie mają bowiem wersji obcojęzycznych (z wyjątkiem nielicznych napisów w języku
francuskim), brakuje im również odpowiednio rozbudowanej strony prezentującej muzeum w
internecie.
Muzea krakowskie znajdujące się w klasie „C” – „słabej” dostępności geograficznej
uzyskały niewielką liczbę punktów. Górna granica tego przedziału wynosi 7 punktów. Muzea
te są niedoinwestowane, brak im środków na prowadzenie działalności i promocję (Muzeum
Czynu Zbrojnego i Muzeum Czynu Niepodległościowego – Dom im. Józefa Piłsudskiego),
posiadają status muzeów wydziałowych (Muzeum Historii AGH i Techniki im. S. Staszica),
lub nie są w centrum zainteresowań władz uczelni (Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ).
Ostatnie z wymienionych posiada bogate zbiory instrumentów medycznych, rękopisów,
pamiątek związanych z działalnością profesorów medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niestety, jest ono często zamknięte, nie ma stałych godzin otwarcia, a wizytę trzeba ustalać z
wyprzedzeniem, co powoduje kolejne utrudnienia. W 2000 r. wydana została bogato
ilustrowana książka w języku angielskim opisująca zbiory tego muzeum (Gajda 2000). Fakt
istnienia takiej publikacji w zderzeniu ze złą organizacją muzeum, dowodzi braku

odpowiedniego zarządzania obiektem, a z drugiej strony dużego zaangażowania osób
związanych z muzeum i chęć podtrzymania tradycji muzealnych tego obiektu. Zwierzyniecki
Salon Artystyczny jest jedynym Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które
nie prowadzi ekspozycji muzealnej. Salon gromadzi aktualne prace miejscowych malarzy,
odbywają się tam również koncerty muzyczne. Ciekawostką jest fakt, że w ogrodzie Salonu
pozostawiono oryginalne maszkarony, które zostały oderwane od fasady Sukiennic kilka lat
temu, w czasie gwałtownej burzy. Stanowią one pewnego rodzaju atrakcję Salonu. Nie jest
ona jednak szerzej znana, ani promowana.
Osobną grupę stanowią muzea, które w czasie badań autora nie były dostępne dla
zwiedzających. W Krakowie były to muzea nieczynne ze względu na remont budynku i
reorganizację (Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach oraz Muzeum im. Hutten
Czapskiego – Oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie). Inne zamknięte były w trakcie
likwidacji (Muzeum Antropologiczne) lub pozbawione środków finansowych koniecznych do
prowadzenia działalności lub zarządzającego (Muzeum Bujwida). Niektóre natomiast
udostępniane były tylko czasowo, w określonych porach roku lub miesiąca (Muzeum Misyjne
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego A. Paulo oraz Muzeum Krakowskiej
Prowincji Kapucynów).
Dostępność florenckich i krakowskich muzeów różni się zatem i ogólnie jest lepsza we
Florencji. Analizując punktację autor stwierdza, że do klasy dostępności „A” trafiło więcej
muzeów we Florencji – 13 (20% sklasyfikowanych), niż w Krakowie – 8 (18%). W klasie
dostępności „B” we Florencji uplasowały się 44 muzea (68%), w Krakowie było ich 31
(69%). W obydwu miastach w klasie dostępności „B” znalałzo się 2/3 sklasyfikowanych
muzeów. Klasa „C” gromadzi we Florencji 8 (12%), a w Krakowie 6 (13%) muzeów. Faktem
jest, że w każdej klasie muzea florenckie osiągnęły większą liczbę punktów (średnią
artytmetyczną), i tak: w klasie „A” we Florencji średnia ta wyniosła 15,9 pkt, a w Krakowie
15,5, w klasie „B” analogicznie 11,4 i 10,6, a w klasie „C” 6,3 i 5,7. Świadczy to o lepszej
dostępności muzeów florenckich w każdej klasie dostępności.
Aby zbadać, czy wykonana analiza dostępności muzeów we Florencji i w Krakowie jest
czynnikiem warunkującym większą liczby zwiedzających w muzeach o bardzo dobrej i dobrej
dostępności, należy prześledzić dane dotyczące liczby zwiedzających.
W tym celu autor uwzględnił muzea zarządzane przez Gminę Florencja: Palazzo
Vecchio, Capella Brancacci, Santa Maria Novella, Santo Spirito, Raccolta Alberto della
Ragione (Collezioni del 900) i Firenze com’era oraz główne muzea państwowe znajdujące się
we Florencji zarządzane przez Polo Museale Fiorentino: Galleria Uffizi oraz muzea

mieszczące się w Palazzo Pitti. W latach 2003-2005 muzea te zwiedziła łącznie podobna
liczba osób – po około 2,7 mln osób (tab. 16)
Tab. 16. Frekwencja w muzeach zarządzanych przez Gminę Florencja oraz w wybranych
muzeach zarządzanych przez Polo Museale Fiorentino (Galleria Uffizi i Palazzo Pitti) w
okresie 2003-05, z uwzględnieniem pozycji w klasyfikacji dostępności.
Zwiedzający
Nazwa muzeum

Galleria Uffizi
Palazzo Pitti *
Palazzo Vecchio
Santa Maria
Novella
Firenze com'era
Cappella
Brancacci
Fondazione
Romano nel
Cenacolo di
Santo Spirito
Raccolta Alberto
della Ragione
(Collezioni del
900)
Ogółem

2003

2004

2005

Dostępność
według tab. 16
(pozycja w
klasyfikacji)

Zmiany
frekwencji
2003-05
(2003 = 100))

1 495 206
706 237
357 699

1 429 946
677 496
401 265

1 341 762
741 343
421 328

89,74
104,98
117,78

1
12
14

47 919

52 599

46 796

97,65

24

7 136

7 397

7 210

101,03

53

121 279

117 124

116 678

96,20

57

3 644

3 764

3 748

102,85

60

-

-

8 242

-

2 739 120

2 689 591

2 687 107

98,10



Źródło: Opracowanie własne wg danych z poszczególnych muzeów
*

Podana pozycja Palazzo Pitti jest średnią arytmetyczną pozycji, które łącznie zajęło siedem muzeów
znajdujących się w budynkach Palazzo Pitti.

W okresie 2003-2005 największy przyrost liczby zwiedzających osiągnęło muzeum
Palazzo Vecchio - prawie 18%. Wzrostem frekwencji mogły poszczycić się również muzea
„Santo Spirito” (jednak znacznie niższym, bo wynoszącym zaledwie 2,8%) oraz „Firenze
Com’era” (1,0%). Muzeum Cappella Brancacci zanotowało natomiast w 2005r. spadek liczby
zwiedzających w stosunku do 2003r., o 3,8%. Frekwencja w muzeum Santa Maria Novella
wahała się. Wyraźny spadek, o blisko 11% w latach 2003-05, zanotowała Galleria Uffizi, o
ponad 150 tys. zwiedzających. Fakt ten podyktowany może być słabszą koniunkturą
turystyczną we Włoszech i spadkiem liczby turystów w okresie 1999 – 2005 (www.istat.it).
Wzrosła natomiast liczba turystów odwiedzających Palazzo Pitti, choć tylko o niecałe 5%.
Analizując dane dotyczące liczby zwiedzających w Krakowie, należy podkreślić, ze liczba
ta stale wzrasta. W roku 2003 zwiedziło je łącznie 1,7 mln osób, w 2004r. – 1,8 mln, a w roku
2005 – 2,1 mln. Co do własności, muzea te podzielone są pomiędzy gminę Kraków (Miasto

-

Kraków), władze samorządowe województwa małopolskiego (Urząd Marszałkowski),
Ministerstwo Kultury, Kurię Metropolitalną oraz uczelnie wyższe. W celu przedstawienia
szczegółowych danych frekwencji w muzeach za lata 2003-2005, autor wybrał muzea
należące do Gminy Kraków i samorządu województwa. Muzea te, z racji, że są zarządzane
przez jednostki samorządowe, zbierają dane dotyczące liczby zwiedzających w każdym roku i
zobowiązane są do przedstawiania ich stosownym jednostkom. Muzeami podlegającymi
Gminie Kraków są :





Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Muzeum Historii Fotografii
Muzeum Armii Krajowej (gminno-wojewódzkie)

Samorząd województwa sprawuje nadzór nad poniższymi muzeami:




Muzeum Archeologiczne
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Tab. 17. Liczba zwiedzających muzea krakowskie należące do Gminy Kraków i samorządu
wojewódzkiego w latach 2003-2005, z uwzględnieniem pozycji w klasyfikacji dostępności.
Zwiedzający
Zmiany
Dostępność
frekwencji
według tab. 15
Nazwa muzeum
2003-05
(pozycja w
2003
2004
2005
(2003 = 100)
klasyfikacji)
Muzeum
Lotnictwa
32 700
54 301
80 075
113
6
Polskiego
Muzeum Historii
58 119
64 300
96 350
166
7
Fotografii
Muzeum Armii
Krajowej
3 506
3 457
3 961
113
12
(gminno-woj.)
Muzeum
Inżynierii
20 392
22 364
37 473
184
13
Miejskiej
Muzeum
48 188
69 628
83 474
173
19
Archeologiczne
Muzeum
Historyczne
177 417
224 488
266 107
150
26
Miasta Krakowa*
Muzeum
Etnograficzne
38 600
34 150
36 604
93
27
im. E. Udzieli
Ogółem
378 922
472 688
604 044
159
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK i UMWM .
*

Podana pozycja MHK jest średnią arytmetyczną pozycji, które zajeło łącznie 11 oddziałów muzeum

W roku 2005 muzea te odwiedziło łącznie 604 tys. osób (tab. 17). Spośród muzeów
zarządzanych przez Gminę Kraków, zdecydowanie najwięcej, bo 266,1 tys. zwiedzających
zanotowało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Ponad dwukrotnie mniej zwiedzających
(96,3 tys.) było w Muzeum Historii Fotografii, a najmniej - w Muzeum Armii Krajowej,
jedynie 3,9 tys. Porównując te liczby należy jednak zauważyć, że Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa ma aż 11 oddziałów, wobec czego średnia arytmetyczna liczby
zwiedzających dla jednego oddziału wynosi zaledwie 24,2 tys. osób. W okresie 2003-2005
wszystkie cztery muzea zanotowały wzrost frekwencji, przy czym największy nastąpił w
Muzeum Historii Fotografii.
Co do liczby zwiedzających muzea zarządzane przez samorząd wojewódzki,
stwierdzić można, że najwyższy jej wzrost w latach 2003-2005 nastąpił w Muzeum Lotnictwa
Polskiego z 32,7 tys. do 80,1 tys. Osób. Mniej dynamiczny, choć także wyraźny wzrost
wystąpił w Muzeum Archeologicznym z 48,1 tys. osób w roku 2003 do 83,4 tys. w 2005r.
Jedynie Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli zanotowało spadek liczby zwiedzających, z
38,6 tys. osób w 2003r. do 36,6 tys. w 2005r.
Dane te przedstawiają ogólną, choć naturalnie wyrywkową, informację o zmianach
liczby zwiedzających muzea we Florencji i w Krakowie. Zestawiając dostępność wybranych
muzeów z liczbą zwiedzających można stwierdzić, że istnieje zbieżność pomiędzy pozycją w
klasyfikacji, a liczbą zwiedzających dane muzeum, lub dynamiką wzrostu w okresie 20032005. Z uwagi na fakt, że podane liczby zwiedzających dotyczą tylko wybranych muzeów
Florencji i Krakowa, stwierdzić można, że muzea, które zajęły wysokie miejsce w klasyfikacji
- Muzeum Historii Fotografii, Armii Krajowej, Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Galleria
degli Uffizi, Palazzo Pitti i Palazzo Vecchio we Florencji odnotowały wzrost liczby
zwiedzających, na tle pozostałych. Pomimo, że muzea florenckie zanotowały wahania
frekwencji w uwzględnionych latach, należy stwierdzić, że funkcja muzealna jest w ciągłym
rozwoju w obydwu miastach. Przykładem tego mogą być planowane inwestycje na rzecz
obiektów muzealnych, m.in. powiększenie powierzchni ekspozycyjnej Palazzo Vecchio
poprzez usunięcie z jego budynku wydziałów Urzędu Miasta Florencja. Należy również
stwierdzić, że Florencja rozwija swą funkcję muzalną otwierając muzea o rzadko spotykanych
ekspozycjach (Museo Criminale) lub wzbogacając tradycyjne formy prezentacji, dzięki
zdobyczom nowoczesnej elektroniki (prezentacje multimedialne i interaktywne).
W Krakowie funkcja muzealna także jest w ciągłym rozwoju, z uwagi na projekty
utworzenia nowych muzeów, oraz imprezy służące promowaniu już istniejących. Obecnie, w
podziemiach Rynku Głównego w Krakowie prowadzone są prace związane z otwarciem

„Kapsuły czasu” - nowego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Będzie to
rezerwat archeologiczny reliktów średniowiecznego miasta, rekonstrukcje cmentarzyska i
osady, a także wizualizacje, dzięki którym zwiedzający będą mogli wyobrazić sobie
krakowski rynek sprzed wieków. Otwarcie tego muzeum zaplanowano na czerwiec 2010 r
(Chylaszek-Jarosz 2008). Obecnie trwają rozmowy o utworzeniu Muzeum Historii PRL, ze
szczególnym uwzględnieniem Nowej Huty i Krakowa w tym okresie. Muzeum to ma
powstawć w dawnym budynku nowohuckiego kina „Światowid” jako oddział Muzeum
Historii Polski. W Krakowie od 5 lat organizowana jest (w maju) impreza o nazwie „Noc
Muzeów”. W czasie trwania tej imprezy niemal wszystkie muzea udostępniają nieodpłatnie
swoje ekpozycje na jedną noc. Impreza ta przyciąga do krakowskich obiektów muzealnych
licznych zwiedzających.
Na podstawie powyższej analizy, autor stwierdza, że funkcja muzealna ma we
Florencji wyraźne cechy miastotwórcze. Wynika to dosępności muzeów w tym mieście oraz z
liczby zwiedzających, która w trzech wybranych muzeach Florencji wyniosła tyle, ile w
Krakowie we wszystkich 51 muzeach (!) Funkcja muzealne jest miastotwórcza nie tylko
dzięki liczby zwiedzających. Powstają nowe muzea lub wznoszone są budowle (lub
restaurowane stare) na potrzeby muzealne. Przykładem właściwej kompozycji zasobów
muzeum z jego budynkiem jest opisana wyżej Galleria degli Uffizi we Florencji i niektóre
oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Funkcja muzealna generuje ruch
turystyczny, a ten zwiększa środki własne muzeów oraz wpływy do kasy miasta z usług
świadczonych na rzecz turystów. Środki te mogą być wykorzystywane m.in. do zwiększania
powierzchni ekspozycyjnej lub budowy nowych obiektów muzealnych. W Krakowie funkcja
muzealna może w ciągu kilku lat stać się jednym z miastotórczych elementów funkcji
kulturalnej tego miasta.

