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Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w: 
  
 
XII KONFERENCJI POLSKIEGO MUZEALNICTWA MORSKIEGO I RZECZNEGO 
 
 
Cele szczegółowe: 
 Z rokiem 2014 wiąże się kilka ważnych dat związanych z historią budowy kanałów na 
ziemiach polskich: 240 rocznica ukończenia budowy Kanału Bydgoskiego, 230 rocznica 
ukończenie budowy Kanału Królewskiego oraz 170 rocznica rozpoczęcia budowy Kanału 
Elbląskiego. W związku z tym na kolejną, XII Konferencję Polskiego Muzealnictwa 
Morskiego i Rzecznego chcielibyśmy szczególnie zaprosić przedstawicieli muzeów i 
organizacji społecznych bądź to koncentrujących się na poszczególnych sztucznych drogach 
wodnych, bądź to podejmujących tę tematykę w ramach szerszej  działalności.       
 Drugi temat, który chcielibyśmy zaakcentować, wiąże się z powstającymi w ostatnich 
czasach placówkami muzealnymi poświęconymi jeziorom. Zjawisko to jest stosunkowo nowe 
i jeszcze mało znane w szerszej świadomości, a więc tym bardziej warte prezentacji i 
wsparcia.  
 Trzeci cel szczegółowy Konferencji wiąże się z kwestią digitalizacji zbiorów 
muzealnych. Chcielibyśmy podyskutować o tym, jak digitalizacja wygląda w poszczególnych 
placówkach, jakie niesie ze sobą możliwości i problemy.  
 
Cele ogólne: 
 Przedstawienie dokonań muzeów, instytucji i organizacji społecznych w zakresie 

tworzenia warunków ochrony nadwodnego dziedzictwa kulturowego. 
 Pogłębianie bezpośredniej współpracy między muzeami i innymi instytucjami w zakresie 

ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kultury i techniki.  
 Prezentacja ostatnich osiągnięć muzeów i zamierzeń na przyszłość w zakresie tematyki 

nautologicznej: nowe wystawy stałe i czasowe, prace badawczych, publikacje, 
konserwacja, programy edukacyjne, projekty międzynarodowe, pozyskiwanie środków 
zewnętrznych etc. 

 
Uczestnicy: 
 Pragnęlibyśmy, aby w XII KPMMiR wzięli udział przedstawiciele muzeów, instytucji 

oraz stowarzyszeń, którzy brali udział w poprzednich konferencjach. 
 Bardzo mile widziane będą na Konferencji inne osoby zainteresowane muzealnictwem         

i dziedzictwem morskim i rzecznym.   
 
Termin Konferencji: 
29-30 maja 2014 r. 
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Miejsce Konferencji: 
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku  
ul. Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsk 
 
Zgłoszenia:  
 Zgłoszenia udziału oraz propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem do 1 strony 
tekstu (referaty do 20 minut, komunikaty do 10 minut) prosimy nadsyłać w terminie do 31 
stycznia 2014 r.  

 
Chcielibyśmy, aby Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nie tylko bezpośredniego 

udziału w obradach, ale również poznania nowych ekspozycji w oddziałach Centralnego 
Muzeum Morskiego i w innych muzeach Trójmiasta.  
 I dzień Konferencji - w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego - zostanie  

przeznaczony na prezentację wystąpień, a zakończy się spotkaniem towarzyskim.  
 W II dniu przewidujemy wyjazd do Muzeum Wisły w Tczewie i nowo otwartego 

Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie również tam kontynuować będziemy prezentację 
referatów. 
 

Koszty uczestnictwa w Konferencji, proponowane hotele, szczegółowy program i 
pozostałe informacje podane zostaną w następnym komunikacie. 

  
Wszelką korespondencję (zgłoszenia, pytania itp.) prosimy kierować na adres: 
Centralne Muzeum Morskie 
ul. Ołowianka 9-13 
80-751 Gdańsk 
 
fax (058) 301 84 53 
e-mail: r.paternoga@cmm.pl 
 

 Kontakt telefoniczny: 
 Radosław Paternoga 

tel. 58 301 86 11 wew. 412 
 

Serdecznie zapraszamy 
 
 

dr inż. Jerzy Litwin 
Dyrektor 

Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku 


