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Izabela Jasińska 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Ewidencjonowanie zabytków w izbach regionalnych. Typy kart ewidencyjnych zabytków –
praktyka i możliwości.

Według obowiązujących przepisów prawnych oraz licznych instrukcji z Narodowego Instytutu
Dziedzictwa Narodowego, bezsprzecznie na społeczeństwie ciąży obowiązek ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie wśród mieszkańców niewielkich miejscowości obserwuje się
silne tendencje związane z rozwojem kolekcjonowania zabytków 
o lokalnej proweniencji. Głównie są to rzeczy ruchome: fotografie, dokumenty, meble, oraz inne
artefakty. Zabytki te najczęściej zebrane zostają w miejscach takich jak klasy szkolne, lokale 
 Ochotniczych Straży Pożarnych, czy domy DSKN-ów. Zbiory i ich gromadzenie  w większości
przypadków maja charakter niezinstytucjonalizowany, a osoby zajmujące się ową problematyką
wykonują prace społecznie pro bono publico.  
Dostrzegając potrzeby tych niewielkich placówek (o wielkim znaczeniu dla historii lokalnej), warto
poddać zabytki procedurze ewidencyjnej. Z prostej praktycznej potrzeby rejestrowania, czy wykonania
spisów z natury, tworzących określony kompleks składający się na wybrany obraz kulturowy ważny
dla społeczności lokalnej zarówno o charakterze autochtonicznym, jak i przesiedleńczym. Owa
rejestracja ma niebagatelny wpływ na kształtowanie się świadomości własnego pochodzenia, bowiem
każda zdeponowana rzecz przedstawia historię ludzi i miejscowości, a to z kolei powoduje
umacnianie poczucia więzi z regionem.  
Karty ewidencyjne zabytku posiadające prawidłowo wypełnione określone rubryki, stanowią
bardzo dobre źródło do ewentualnych późniejszych badań - stają się naukowym dokumentem.
Oprócz podstawowych informacji o pochodzeniu, czy czasie powstania - w karcie  powinny być
uwzględniane informacje związane z użytkownikami przedmiotu, czy historią, która z zabytkiem
jest związana. Takie pozornie nieważne dla odbiorców dane odgrywają niebagatelną rolę dla
badaczy regionalistów -  chociażby autorów tak licznych w ostatnich czasach monografii
miejscowości, ale również w opracowaniach tematycznych np. o kapliczkach, pomnikach lub
innych miejscach o walorach historyczno-krajoznawczych. Jednakże działania takiego rodzaju
niestety wiążą się z ogromnym wysiłkiem zwłaszcza, kiedy na wyposażeniu izby jest często
i kilkaset obiektów. Stąd w wielu miejscach podjęto tylko i wyłącznie pracę spisów z natury.
Regionalistom zainteresowanym sposobami rejestrowania zabytków chętnie służą pomocą
pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego. 



Cyprian Gottfried
Kancelaria Radców Prawnych Jurysta
Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem izb regionalnych i muzealnych.
Wprowadzenie do tematu. 

W ramach zajęć spotkanie zostało podzielone na trzy segmenty. W pierwszej części zaprezentowano
uczestnikom w formie wykładu charakterystykę prawną izb regionalnych i muzealnych ze szczególnym
uwzględnieniem sposobu ich powstania, dopuszczalnej formy prawnej organizatorów, możliwości 
i sposobu utworzenia muzeum prywatnego, dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej
przez organizatorów izb. W drugiej części uczestnicy omawiali z prowadzącym typowe umowy
związane z funkcjonowaniem izb regionalnych i muzealnych m.in. umowy użyczenia lokalu, najmu
lokalu, darowizny (z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, bez przeniesienia autorskich praw
majątkowych, z licencją) oraz umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych. Omówione zostały
m.in.: konieczne elementy każdej z umów, dopuszczalną formą, sposoby zabezpieczenia trwałości
umów dotyczących lokali, skuteczność umów ustnych zawartych w przeszłości. Uczestnicy otrzymali
materiały w postaci wzorów umów jak również przesłane zostały im edytowalne pliki umów na własny
użytek. W trzeciej, ostatniej, części warsztatów uczestnicy przedstawiali swoje problemy oraz zadawali
pytania odnoszące się do kwestii nieporuszonych w części pierwszej i drugiej.



Dr Aleksandra Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu
Jak szukać informacji w Archiwum Państwowym – wykorzystanie źródeł historycznych 
w badaniach, kwerendach i opracowaniach, metody poszukiwania danych. 
Wprowadzenie do tematu.

Na zajęciach uczestnicy poznali rodzaje dokumentacji archiwalnej: aktową, kartograficzną,
techniczną, fotograficzną i materiały ulotne. Poznali specyfikę zbiorów archiwum, które
gromadzone są w zespołach archiwalnych. Dowiedzieli się czym jest inwentarz i sygnatura
archiwalna. Zapoznali się z tradycyjnym wydrukowanym inwentarzem oraz inwentarzami
elektronicznymi, dostępnymi w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl . Dowiedzieli się w jaki
sposób zamówić materiały archiwalne do czytelni i  jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne.
Poznali też serwisy tematyczne archiwum: strony www.powstancyslascy.pl oraz
www.pieczeciegminne.pl, na których można znaleźć poszukiwane do badań regionalnych
sygnatury archiwaliów. 



Bartosz Swoboda
Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Możliwości pozyskiwania funduszy ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach warsztatów zaprezentowane zostały najważniejsze możliwości pozyskiwania
wsparcia finansowego ze środku Samorządu Województwa Opolskiego. Podczas spotkania
przedyskutowane zostały tryb i zasady udzielania dotacji w ramach otwartych konkursów
ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
kierowanych do organizacji pozarządowych, a także dotacje udzielane w trybie
pozakonkursowym (tzw. małe granty). Ponadto przedstawione zostały warunki i tryb
udzielania dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach. Omówione zostały także możliwości aplikowania o stypendia artystyczne
Marszałka Województwa Opolskiego, jak również zasady przyznawania Nagrody
Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury. Dodatkowo
przedstawione zostały warunki ubiegania się o współorganizację wydarzeń kulturalnych
wspólnie z Województwem Opolskim, a także możliwości występowania o obejmowanie
przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych honorowym patronatem Marszałka
Województwa Opolskiego.



Podsumowanie ankiet. 

Wpłynęło 45 ankiet od 60 osób biorących udział w spotkaniu.
Zadane zostały cztery pytania i jedno dodatkowe (nr 5.) w przypadku odpowiedzenia twierdząco
na pytanie nr 4.

Pytania nr 1,2,4 (zaczynające się od słowa „czy”) miały charakter pytań zamkniętych - należało
jedynie zaznaczyć w odpowiedniej kratce „tak” lub „nie”.

Pytania nr 3 i 5 (zaczynające się od słów „jaka” i „jeśli [to] jaka” były pytaniami otwartymi,
przydatnymi do wywoływania jakiejkolwiek dalszej dyskusji.
W zasadzie wszystkie osoby wypełniające ankietę trzymały się rodzaju pytań - tylko jedna osoba
pytania zamknięte uzupełniła kilkuzdaniowymi komentarzami.

Pyt. 1: Czy potrzebna jest Państwu wiedza, gdzie znajdują się izby regionalne, muzea,
towarzystwa regionalne, stowarzyszenia historyczne, lokalni przewodnicy w województwie?
Odpowiedź „tak” - wszystkie 45 osób zakreśliło tę odpowiedz.

Zamieszczony tekst: „Byłoby dobrze, gdyby udało się wydać przewodnik/informator o wszystkich
muzeach - powiatowych, miejskich oraz tych w „terenie” - różnie nazywanych (izba, muzeum etc)
- jak do nich dotrzeć, jaki jest charakter (chociaż muzea „oficjalne” są znane, ale dla praktycznej
wiedzy odbiorca powinien wiedzieć i korzystać”.
Odpowiedź „nie” - 0

Pyt. 2: Czy potrzebna jest stała platforma do wymiany doświadczeń i wiedzy?
Odpowiedź „tak, strona internetowa” - 24
Odpowiedź „tak, grupa na portalu społecznościowym (Facebook)” -16
Odpowiedź „Tak” na oba pytania - 13
Odpowiedź „nie” - 0
 Bez odpowiedzi -1

Pyt.3: Jaka forma współdziałania/wsparcia ze strony instytucji regionalnych mogłaby być
przydatna (np. finansowa, merytoryczna, promocyjna)?
W odpowiedziach najczęściej pojawiała się jedna lub więcej z propozycji zawartych w pytaniu:
 Odpowiedź „finansowa” - 24 razy
 Odpowiedź „merytoryczna”- 25 razy
 Odpowiedź „promocyjna” – 23 razy
Inne odpowiedzi:
 „szkolenia”
 „każda”
 „zabezpieczenie i konserwacja zbiorów”
 „każda forma jest przydatna, niemniej brakuje wsparcia merytorycznego i promocyjnego”
 „pomocy ze wsparciem finansowym”
 „w kolejności: merytoryczna, finansowa, promocyjna”
„wszystkie wymienione powyżej aspekty ze szczególnym naciskiem na regularne oferty szkoleń i
spotkań”
Bez żadnej odpowiedzi pozostało - 6 ankiet



Pyt.4: Czy tego typu spotkania powinny być kontynuowane?
 Odpowiedź „tak, 1 w roku” – 27 plus 1=28
 Odpowiedź „ tak, 2 w roku” – 17
 Odpowiedź „nie” – 0
 Zamieszczony tekst: „Byłoby dobrze gdyby chociaż raz w roku” należy zaliczyć do pierwszej
odpowiedzi twierdzącej.

Pyt. 5: Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco na pytanie 4, napisz jaka ma być tematyka przyszłych
spotkań.
Propozycje tematów spotkań podanych przez uczestników ankiety:
„Max dużo o regionie - info krajoznawcze”
„”Ochrona zabytków”
„Prezentacja i historia poszczególnych izb”
„Historia w regionie”
„Katalog osób i stowarzyszeń”
„Przestrzeń na wymianę doświadczeń różnych podmiotów”

Podsumowanie: ponieważ ankietę przeprowadzono wśród osób, które przybyły na spotkanie, nie
dziwi stuprocentowa odpowiedz, że wiedza, która uczestnicy chcą posiąść jest im potrzebna.
Należy się zastanowić, w jaki sposób - my, organizatorzy spotkania, możemy umożliwić
uzyskanie takiej wiedzy. Temu służyły pytania nr 2 i 4. W wyniku odpowiedzi można wnioskować,
że uczestnicy opowiadają się za cyklicznymi spotkaniami bezpośrednimi, odbywającymi się RAZ
w roku i stałą wymianą informacji na stronie internetowej, temu dedykowanej. Propozycja
powstania grupy społecznościowej korzystającej z fb otrzymała nieco mniej odpowiedzi
pozytywnych. Forma łączona (fb plus strona) zyskała najmniej zwolenników.
W odpowiedziach na pyt. 5, dotyczącego tematów spotkań bezpośrednich w zasadzie powtórzyły
się tematy realizowane na spotkaniu inauguracyjnym - należy przypuszczać, że możliwość
uczestniczenia w JEDNYCH tylko zajęciach warsztatowych mogła spowodować pewien niedosyt i
zajęcia praktyczne obejmujące te tematy należy cyklicznie powtarzać.
Tematem nowym, który się pojawił była sprawa szeroko pojętej promocji działalności uczestników
pierwszego SOR-u. Należy się zastanowić czy chodzi o to by zwiększyć kompetencje
uczestników w tym zakresie czy poprzez Muzeum promować działania poszczególnych izb, osób
czy organizacji.


