
Centralne Muzeum Morskie ma zaszczyt zaprosić 
do nowej siedziby – Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku,

gdzie w dniach 4–5 września 2012 odbędzie się

I BAŁTYCKIE SEMINARIUM MUZEÓW MORSKICH.

Temat seminarium:
Przyszłość statków-muzeów nad Bałtykiem.

Problemy ekspozycji muzealnych, zagadnienia konserwatorskie, 
działalność komercyjna, projekty międzynarodowe.

Pragniemy, aby w trakcie seminarium odbyła się narada przedstawicieli muzeów 
morskich i dyskusja nad potrzebą cyklicznych spotkań problemowych muzealników 

morskich, organizowanych co 2 lub 3 lata w różnych krajach nadbałtyckich.

Gościem seminarium będzie przedstawiciel Stowarzyszenia Muzeów Morskich Morza 
Północnego, który przedstawi sposób działania tej organizacji.

Zainteresowani uczestnicy seminarium mają możliwość przedłużenia pobytu, by 
w dniach 6-7 września wziąć udział w międzynarodowej konferencji Maritime Traditions 

in European Waters zorganizowanej przez Baltic Sail Committee, European Maritime 
Heritage i Centralne Muzeum Morskie, która odbędzie się również w naszym Muzeum.

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU



PROGRAM SEMINARIUM

Większość bałtyckich muzeów morskich posiada zabytkowe statki. Niektóre są 
udostępnione do zwiedzania stojąc na wodzie, inne pilnie potrzebują renowacji 
i konserwacji, będąc eksponowane na lądzie. Utrzymanie ich wymaga dużych nakładów 
fi nansowych, przekraczających często skromne możliwości muzeów. Sytuację utrudnia 
zaprzestanie stosowania w stoczniach tradycyjnych technik, a także brak narzędzi 
i personelu niezbędnego do remontowania zabytkowych jednostek pływających.

Pragniemy, aby muzealnicy morscy, którzy spotkają się w Gdańsku spróbowali  odpowiedzieć 
na pytania: Jak w przyszłości wykorzystać i promować statki muzealne? Czy mogą one być 
samodzielnymi atrakcjami? Czy muszą mieć zaplecze muzealne na lądzie?

Ponadto dyskutowane będą dobre i sprawdzone praktyki użytkowania i konserwacji 
statków-muzeów oraz europejskie źródła fi nansowania statków muzealnych. Nie mniej 
ważna wydaje się problematyka ekspozycji we wnętrzach jednostek oraz organizowania 
na ich pokładzie działalności edukacyjnej i komercyjnej.

Organizatorzy liczą na to, iż spotkanie pozwoli na wymianę doświadczeń miedzy 
muzealnikami morskimi, aby lepiej planować działania związane z zachowaniem statków-
muzeów.

Proponowane bloki tematyczne: 
– Statki-muzea, okręty wojenne – samodzielne atrakcje, czy uzupełnienie wystaw 
muzealnych? 
– Formy ochrony prawnej zabytkowych statków i okrętów.
– Zachowanie i konserwacja.
– Użytkowanie, działalność edukacyjna, wystawiennicza oraz komercyjna

Język seminarium – angielski 

Materiały z seminarium będą drukowane w 2013 r. przez CMM.

Referaty i udział w seminarium należy zgłaszać do koordynatora projektu dr. Roberta 
Domżała do 30 kwietnia 2012 roku na adres:    r.domzal@cmm.pl

Koszt uczestnictwa 150 zł od osoby. Kwota ta pokrywa: poczęstunek podczas przerw, 
lunch 4 i 5 września, materiały seminarium. 

Miejsce seminarium: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, ul. Tokarska 21-25, 80-888 
Gdańsk

Zakwaterowanie:
Novotel Gdansk Centrum ***    
http://www.accorhotels.com/pl/hotel-0523-novotel-gdansk-centrum/index.shtml

Hanza hotel ****       
http://www.hanza-hotel.com.pl/en/hanza

Hotel Hilton Gdansk*****
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/GDNHGHI-Hilton-Gdansk/index.do

dr inż. Jerzy Litwin
Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego

w Gdańsku


