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…Czyli po co i dla kogo
piszemy o tym, co już było
…That is why, and for whom
We write about what it was
Realizacja międzynarodowych projektów to duże
wyzwanie, ale również olbrzymia satysfakcja i dobra
zabawa. Chcielibyśmy dziś podzielić się naszymi
doświadczeniami w tej materii. Przede wszystkim
jednak naszym celem jest zachęcenie instytucji,
organizacji, osób prywatnych oraz fundacji, które są
zainteresowane rozpoczęciem międzynarodowych
działań partnerskich (ale mają wciąż pewne wątpliwości i obawy) do podejmowania wyzwań.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie
międzynarodowego działania partnerskiego Dobre
praktyki edukacyjne w pracy ze społecznością
lokalną – wizyty studyjne i warsztaty w ramach
współpracy polsko-islandzkiej, realizowanego wraz
z Evris Foundation z Islandii, którego szczegółowy
opis znajdą Państwo poniżej.
Projekt dofinansowano z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.
Wsparcie zostało u dzielone ze środków
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
oraz ze środków budżetu państwa.
Maria Masternak
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Krakowie

Working on international projects is very challenging
but hugely rewarding and great fun at the same time.
Today we would like to share our international project
experience. Most of all, however, our aim is to encourage institutions, organisations, individuals and foundations that might be possibly interested in embarking
on international partnership but are still unsure or
hesitant, to take the challenge.
This publication sums up the international partnership activity Good Educational Practices in Work
with the Local Community: Study Visits and Workshops
as Part of the Polish-Icelandic Cooperation, carried
out jointly with Evris Foundation of Iceland. A detailed
description of the activity can be found below.
The project was co-funded by the Bilateral
Cooperation Fund, part B for the programme “Conservation and revitalisation of cultural heritage” as part of
the European Economic Area Financial Mechanism and
the Norwegian Financial Mechanism for 2009–2014.
Support was provided with funds from Iceland,
Liechtenstein and Norway and from Poland’s State
Budget.
Maria Masternak
Education Department
National Museum in Krakow

WStęp

W wielu badaniach wykazano,
że uczestnictwo w projektach
międzynarodowych przynosi
wielkie korzyści zaangażowanym
podmiotom i osobom, choć jest
bardzo czasochłonne, a sprawozdawczość wymaga żmudnej
pracy. udział w takich projektach to dla pracowników element „uczenia się przez całe życie”, a dla instytucji
– okazja do umocnienia się na rynku dzięki większej
atrakcyjności zarówno dla pracowników, jak i klientów czy odwiedzających. oba te czynniki składają
się oczywiście na powodzenie projektu.
na czym jednak polega edukacyjny walor
uczestnictwa w projekcie międzynarodowym?
należy przede wszystkim stwierdzić, że poszukując
wiedzy i rozwiązań naszych problemów w innych
krajach, ubogacamy nasze życie zawodowe. nie
ulega wątpliwości, że na całym świecie ludzie zmagają się z podobnymi problemami, a niektórzy może
już je rozwiązali. dzięki możliwości spotkania się
i dyskusji, tworząc zbiór wiedzy z różnych źródeł,
stykamy się z nowymi pomysłami, poznajemy nowe
rozwiązania i możemy wdrażać w naszym miejscu
pracy nowe metody. uczestnicząc w projekcie, siłą
rzeczy musimy wyjaśniać, słuchać, patrzeć, czytać,
realizować, dyskutować… Musimy dzielić się własną
wiedzą i przyswajać wiedzę innych osób; wykazywać się aktywną postawą i innowacyjnością. dzięki
takim wyzwaniom rośnie satysfakcja pracowników
– a z psychologii pracy wiemy, że możliwości i wydaj-
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Many studies show that participation in international
projects are highly positive for entities and individuals
working there – even if they entail a lot of time and
massive reporting! Participation in such projects is
a kind of “life long learing” program for the relevant
staff and institution strengthen their competitivenss,
i.e. they become more attractive to employees and
customers or visitors. Both are of course subject to the
project´s success!
But why is like a “life long learing” to participate in an international project? First to mention is that
seeking knowlegde and solutions to other countries, to
solve our challenges, makes our working-life more interesting. The fact is that people all over world are more
or less dealing with the same challenges – somebody
have solved them already and somebody not. When
coming together and discussing – pooling our knowlegde – we get knew ideas, new solutions and we start to
implement new methods at our workingplaces. When
you participate in a project you are forced to explain,
listend, watching, reading, implementing, discussing and
be ready to share and learn. Be active and become
innovative! These challenges increases the happiness
of the staff and we know from Workplace Psychology
that the capacity and output from satisfied staff is much
higher than by those who are not satisfied at work. And
last but not least - when you get paid from international
funds to support this exchange of knowlegde and experience it´s clearly a “win – win” for all, that is why they
have been – and will be – available for all of us.
It has been a special pleasure for Evris Foundation ses, Iceland to get to know and cooperate

ność zadowolonych pracowników są znacznie wyższe niż takich, którym brakuje satysfakcji.
a jeśli jeszcze tę wymianę wiedzy i doświadczeń
można finansować z funduszy międzynarodowych,
to jest to korzystne dla wszystkich stron. dlatego
też fundusze te są dotąd i nadal będą udostępniane
dla nas wszystkich.
zaznajomienie się i współpraca z pracownikami działu edukacji Muzeum narodowego
w Krakowie były dla nas – Fundacji evris z islandii –
wielką przyjemnością. Mieliśmy okazję poznać nowe
metody edukacji muzealnej stosowane w ramach
ambitnego programu Muzeum; podzieliliśmy się
naszą wiedzą w zakresie planowania strategicznego
i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Mieliśmy
też wyjątkową możliwość poznania imponującego,
cieszącego się wielką renomą Muzeum narodowego
w Krakowie. Mamy nadzieję, że również my byliśmy
dla naszego partnera – działu edukacji – źródłem
przydatnej wiedzy. jeśli tak jest w istocie, to wszyscy skorzystaliśmy na tym doświadczeniu.
anna Margrét Guðjónsdóttir
dyrektorka evris Foundation

with the staff at Educational department, National
Muzeum, Kraków. We have had the opportunity to
learn new methods in education in museums from
their ambitous program, we have managed to share
our knowlegde in strategic planning and cooperation
with local environment and we have had the unique
opportunity to get to know the admirable and highly
respected National Muzeum in Kraków. We hope that
our partner, i.e. the staff at Educational department,
have also gained some knowlegde from us. If this is
the case we all have gained.
anna Margrét Guðjónsdóttir
Director General Evris Foundation
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Słowacja, Norwegia, Cypr…
…Czyli o doświadczeniach we
współpracy międzynarodowej

Slovakia, Norway, Cyprus…
…that is about the experience
in international cooperation

Współpraca międzynarodowa Muzeum
Narodowego w Krakowie – kilka przykładów
i refleksji.
Współpraca międzynarodowa, międzynarodowa promocja polskiego dziedzictwa kulturowego,
budowanie pozycji Muzeum Narodowego w Krakowie wśród światowych instytucji kultury jest jednym
z priorytetów i kluczowym warunkiem rozwoju
naszej instytucji.
Z partnerami z zagranicy współpracujemy
od lat, jednak dopiero wejście Polski w struktury
Unii Europejskiej oraz możliwość korzystania z całej
gamy wsparcia oferowanej przez fundusze europejskie przyczyniły się do zwiększenia roli i znaczenia
tych działań. Korzystając z tej szansy, Muzeum
Narodowe w Krakowie realizuje projekty inwestycyjne, digitalizacyjne, badawcze, wystawiennicze
i edukacyjne. Pracownicy naszej instytucji podnoszą kwalifikacje i rozwijają kompetencje. Jesteśmy
otwarci na nowe wyzwania i chętnie dzielimy się
wiedzą z instytucjami kultury w kraju i na świecie.
We współpracy z europejskimi instytucjami
kultury przygotowujemy – jak na muzeum przystało
– przede wszystkim wspaniałe wystawy. W 2008
roku Muzeum Narodowe w Krakowie nawiązało

International cooperation of the National Museum
in Krakow: some examples and thoughts
International cooperation, international promotion of Polish cultural heritage, and raising the profile
of the National Museum in Krakow among cultural
institutions worldwide are all priorities and key conditions of the development of our institution.
We have cooperated with international partners for many years. However, after Poland’s accession to the European Union, a broad range of support
from European funds became available, which has
contributed to the development of such cooperation
and increased its importance. Using these opportunities, the National Museum in Krakow carries out investment, digitisation, research, exhibition, and education projects. Our employees constantly upgrade their
qualifications and competences. We are open to new
challenges and we are happy to share our expertise
with other cultural institutions in Poland and abroad.
In line with our key function as a museum, our
cooperation with European cultural institutions mostly
involves the preparation of impressive exhibitions. In
2008, the National Museum in Krakow launched a
partnership with Vigeland-museet of Oslo, Norway,
under the project “Gustav Vigeland and the Young

SłOWacja, NOrWEGIa, cypr…

współpracę partnerską z Vigeland-museet w oslo,
realizując projekt „Gustav Vigeland a rzeźba Młodej polski”, który jako jedyne przedsięwzięcie
wystawiennicze otrzymał dofinansowanie w ramach
Funduszu Wymiany Kulturalnej Mechanizmu Finansowego eoG i norweskiego Mechanizmu Finansowego. rezultatem projektu była wystawa „na drogach duszy. Gustav Vigeland a rzeźba polska około
1900”, prezentowana w czerwcu 2010 roku w oslo,
a następnie od października do grudnia 2010 roku
w Krakowie. Była to pierwsza wystawa podejmująca
temat wpływu Vigelanda na polskich artystów i podkreślająca rolę, jaką w upowszechnieniu twórczości
rzeźbiarskiej Vigelanda spełnił stanisław przybyszewski.
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Poland Sculpture”, the only exhibition project to be
co-financed under the Cultural Exchange Fund of the
EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. The project resulted in the exhibition
“On the Paths of the Soul. Gustav Vigeland and Polish
Sculpture around 1900”, presented in Oslo in June
2010 and in Krakow between October and December 2010. It was the first exhibition ever to explore
Vigeland’s influence on Polish artists and to emphasise
Stanisław Przybyszewski’s role in promoting Vigeland’s
sculpture.

As I set out to apply for a Norway Grant, I knew that
przystępując do konkursu na
the project theme should clearly link Polish and Norgrant z Funduszu norweskiego
wegian culture. Gustav Vigeland, whose sculpture was
wiedziałam, że temat projektu
promoted in Poland at the turn of the 19th century by
powinien w czytelny sposób
łączyć kulturę polską i norweską. the charismatic Polish artist Stanisław Przybyszewski,
seemed to me the perfect choice. There had never
Gustav Vigeland, którego twórbeen an exhibition showing the ideological communiczość rzeźbiarska była propaty between Polish sculptors and the young Vigeland
gowana w polsce przełomu XiX
and highlighting Przybyszewski’s role in shaping the
i XX wieku przez charyzmatycznego stanisława przybyszewskiego, wydał mi się naj- aesthetic trends of that era.
Our project partner was the Vigeland-museet in
lepszym wyborem. nie było jeszcze wystawy, która
Oslo. The National Museum in Krakow was the project
ukazywałaby wspólnotę ideową polskich rzeźbiarzy
leader and was therefore tasked with keeping strict
i młodego Vigelanda, podkreślając równocześnie
control over the budget and project deadlines. Thanks
rolę przybyszewskiego w kształtowaniu estetyki
to the coordination work of Lidia Kozieł-Siudut, our
epoki.
experienced and talented organiser, we managed to
partnerem w projekcie było Muzeum Vigeovercome the difficulties we encountered in our path.
landa (Vigeland-museet) w oslo. Muzeum naroIn the context of my several years’ work on the
dowe w Krakowie było liderem projektu, co oznaexhibition, study visits to Oslo were very important for
czało ścisłą kontrolę nad budżetem i przyjętymi
me. I could see the way the Vigeland-museet was run
terminami. dzięki doświadczeniu i organizacyjnemu
talentowi koordynatorki lidii Kozieł-siudut udawało – very different from what I knew from the National
Museum in Krakow, as it is a biographical museum fosię pokonać napotkane po drodze kłopoty.
cusing on sculpture. I visited important art collections
podczas kilkuletniej pracy nad wystawą
in Oslo and explored the city’s libraries. We had an
bardzo ważne były dla mnie wyjazdy studyjne do
instant rapport with Trine Nielsen, the Norwegian cuoslo. przyjrzałam się organizacji pracy w Muzeum
rator, and not just professionally. Trine introduced me
Vigelanda, które jako monograficzna placówka
more profoundly to the Norwegian culture and I found
poświęcona rzeźbie funkcjonuje zupełnie inaczej
that experience at least as important as my work on
niż MnK. zwiedziłam ważne kolekcje sztuki w oslo,

korzystałam z zasobów tamtejszych bibliotek. z norweską kuratorką Trine nielsen od razu znalazłyśmy
wspólny język, i to nie tylko na polu zawodowym.
dzięki Trine poznałam bliżej współczesną norweską kulturę i nie waham się przyznać, że były to
doświadczenia równie ważne jak praca nad koncepcją ekspozycji. Miło wspominam wyjścia na koncerty norweskich zespołów, dyskusje w modnych
kawiarniach czy po prostu spacery po ulicach oslo
i obserwowanie norweskiej codzienności. Wystawa
„na drogach duszy”, dzięki znakomitej pracy zespołowej i ogromnemu zaangażowaniu obu stron projektu, udała się doskonale, a nawiązane przy okazji
jej realizacji przyjaźnie trwają do dziś.
agata Małodobry
adiunkt MnK
kuratorka wystawy „na drogach duszy.
Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900”

the concept of the exhibition. I had a wonderful time
going to concerts of Norwegian bands, having discussions in hip cafés or just strolling around the streets of
Oslo and taking in the sights of everyday life. Thanks
to the perfect teamwork and huge commitment of the
two partners to the project, the exhibition “On the
Paths of the Soul” was a great success and the friendships made during its preparation last to this day.
agata Małodobry
Adjunct at the National Museum in Krakow
Curator of the exhibition “On the Paths
of the Soul. Gustav Vigeland and Polish
Sculpture around 1900”

Słowacja, Norwegia, Cypr…
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W 2012 roku Muzeum narodowe w Krakowie zostało
zaproszone do udziału w prestiżowym, międzynarodowym projekcie „ottomans & europeans: reflecting on five centuries of cultural relations” („Turcy
i europejczycy: refleksje na temat pięciu wieków
stosunków kulturalnych”). W przedzięwzięciu biorą
udział ważne europejskie i tureckie instytucje kultury, m.in. palais des Beaux-arts (Bozar, Bruksela),
Kunsthistorisches Museum (Wiedeń), istanbul Foundation for culture and arts (istambuł) czy Witte de
With, center for contemporary art (rotterdam).
Wspaniała wystawa „ottomania. osmański
orient w sztuce renesansu” została otwarta w Gmachu Głównym Muzeum narodowego w Krakowie
26 czerwca 2015 roku. dzięki niej polska publiczność po raz pierwszy mogła obejrzeć inspirowane
orientem prace tak wybitnych artystów jak: Gentile Bellini, albrecht dürer, Hans Memling, Tycjan
Vecelli, jacopo Tintoretto, paolo Veronese, Vittore
carpaccio, Hans von aachen. prezentowane dzieła
sztuki pochodziły m.in. z kolekcji Kunsthistorisches
Museum i Galerii albertina w Wiedniu, British
Museum oraz national Gallery w londynie, Galerii
uﬃzi we Florencji, starej pinakoteki w Monachium
czy palacio real w Madrycie.
Wystawie towarzyszyła konferencja
naukowa (27–28 czerwca 2015), która zgromadziła
światowej klasy naukowców i muzealników zajmujących się badaniem wzajemnych wpływów i relacji
pomiędzy europą i imperium osmańskim w wiekach od XV do XVii.
dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, możliwemu m.in. poprzez wsparcie finansowe w ramach
programu ue „Kultura”, Kraków oraz Muzeum narodowe w Krakowie stały się na kilka miesięcy centrum wydarzeń kulturalno-społecznych, w trakcie
których organizatorzy i uczestnicy podjęli się trudnego zadania zbadania i oceny kontaktów europy
z Turcją w aspekcie historycznym i współczesnym.
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In 2012, the National Museum in Krakow was invited
to take part in the prestigious international project
“Ottomans & Europeans: Reflecting on five centuries of
cultural relations”. The project has involved important
European and Turkish cultural institutions, including
the Palais des Beaux-Arts (BOZAR, Brussels), the
Kunsthistorisches Museum (Vienna), the Istanbul Foundation for Culture and Arts (Istanbul) and the Witte
de With Center for Contemporary Art (Rotterdam).
The impressive exhibition “Ottomania. The Ottoman Orient in Renaissance art” opened in the Main
Building of the National Museum in Krakow on 26
June 2015. It was the first opportunity for the public in
Poland to see Orient-inspired works of such renowned
artists as Gentile Bellini, Albrecht Dürer, Hans Memling, Tiziano Vecelli (Titian), Jacopo Tintoretto, Paolo
Veronese, Vittore Carpaccio and Hans von Aachen.
The works of art put on the exhibition came from the
collections of the Kunsthistorisches Museum and the
Albertina Gallery in Vienna, the British Museum and
the National Gallery in London, the Uffizi Gallery in
Florence, the Alte Pinakothek in Munich and the Palacio Real in Madrid.
During the exhibition, a conference was held
on 27 and 28 June 2015, with world’s leading researchers and museologists participating to explore
mutual influences and relations between Europe and
the Ottoman Empire between the 15th and the 17th
century.
The participation in this project, made possible
e.g. through the financial support from the EU Culture
programme, put Krakow and its National Museum
for several months at the centre of cultural and social
developments uniting the organisers and the participants in studying and interpreting Europe’s past and

Współpraca z zagranicą w roku
2015 była wyjątkowo obfita,
a to dzięki dwóm wydarzeniom,
w których jako kustosz Muzeum
narodowego w Krakowie brałem
udział: wystawa „The sultan’s
World” w Brukseli oraz kongres
dwóch komitetów Międzynarodowej rady Muzeów – icoMaM
i icdad w Krakowie. Wystawa „The sultan’s World”
otwarta została w brukselskim palais des Beaux
-arts, a ja miałem szczęście znaleźć się w składzie
kuratorskim obok specjalistów z niemiec i austrii,
z którymi współpracowałem nad koncepcją tego
wydarzenia przez blisko trzy lata. nie da się ukryć,
że kooperacja ta była zarówno inspirująca, jak
i niezwykle wymagająca. Każda placówka muzealna
ma bowiem własny tryb postępowania i organizacji
pracy, różniący się od tego, do którego jesteśmy
przyzwyczajeni w polsce.
pierwsze miesiące tej współpracy można
zatem określić jako przyspieszony kurs pracy
w ramach najwyższych standardów europejskich.
W pracy nad wystawami, zwłaszcza w krajach Beneluksu, wyraźna staje się także inna kwestia, której
kuratorzy w polsce są pozbawieni: łatwy i szybki
dostęp do najważniejszych zbiorów muzealnych
i wystaw w europie. amsterdam, rotterdam, Bruksela, paryż, londyn – leżą od siebie w odległości
zaledwie kilkugodzinnej podróży pociągiem, rzecz
nieosiągalna (także pod względem finansowym) dla
kuratora z polski, wiążąca się zwykle z przynajmniej
dwudniową wyprawą za granicę. łatwość dostępu
do tych ośrodków kulturalnych ma kluczowe znaczenie m.in. dla rozwoju myśli muzealnej w europie,
przepływu idei i możliwości łatwego nawiązywania
współpracy, której efektem są najważniejsze wydarzenia kulturalne na kontynencie.
Współpraca zagraniczna ujawniła także inny
fakt – zafascynowanie zachodu polską jako krajem wciąż nie do końca odkrytym, a historycznie
nawet egzotycznym, położonym na styku Wschodu
i zachodu. podobne wrażenia towarzyszyły 80
uczestnikom konferencji icoMaM–icdad, przybyłym do Krakowa z 22 krajów z całego świata,

present contacts with Turkey.
Our international cooperation in 2015 was exceptionally eventful, primarily thanks to the exhibition
“The Sultan’s World” in Brussels and the congress
held by ICOMAM and ICDAD, two committees of the
International Council of Museums, which took place
in Krakow. I participated in both these events as the
curator of the National Museum in Krakow. The exhibition “The Sultan’s World” was hosted in the Palais
des Beaux-Arts in Brussels and I had the privilege of
being part of the curator team, along with specialists from Germany and Austria, and contribute to the
team’s three years’ work on the exhibition plan. The
cooperation was inspiring and very demanding, each
museum having its own procedures and work management patterns that were different from what we
are used to in Poland.
Therefore, for the first few months of our
cooperation we were taking what could be called
an intensive workplace training according to the
most stringent European standards. Working on
exhibitions in Western Europe, especially in the
Benelux, has one more particular aspect which is
not available to curators in Poland: quick and easy
access to Europe’s major museum collections and
exhibitions. Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Paris
and London are all within a few hours’ train journey
from each other. For a Polish curator, a visit to any
of those requires a trip of at least two days and is
a considerable financial strain. The easy access to
those cultural centres is crucial for the development
of museological concepts in Europe, the flow of ideas,
and the possibility of launching cooperation which
results in major cultural events on the continent.
The international cooperation revealed one
more fact: the West’s fascination with Poland as a
country that is yet to be fully discovered and seems
slightly exotic, situated as it is at the meeting point of
the West and the East. There was a similar impression
among the eighty participants of the ICOMAM–ICDAD conference in Krakow, who represented 22 countries from all over the world and who were all fascinated with Polish museums and their collections. This
adds to the compelling evidence that, while Polish
museologists can certainly learn a lot while travelling
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zafascynowanych polskimi muzeami i zgromadzonymi w nich zbiorami. To także najlepszy dowód
na to, że nie tylko polski muzealnik może wynieść
naukę z wojaży zagranicznych, ale także polskie
muzea mogą uczyć i inspirować kolegów z najodleglejszych nawet zakątków świata.
Michał Dziewulski
kustosz MNK
kurator kolekcji Militariów MNK
kurator wystawy „Ottomania.
Osmański Orient w sztuce renesansu”
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abroad, Polish museums too can provide educational
and inspiring experience for professionals from even
the most distant countries.
Michał Dziewulski
Curator of the National Museum in Krakow
Curator of the Militaria Collection
of the National Museum in Krakow Curator
of the exhibition “Ottomania.
The Ottoman Orient in Renaissance art”

Ważne miejsce we współpracy międzynarodowej
Muzeum zajmują projekty edukacyjne związane
z edukacją kulturalną, przygotowane i realizowane
z myślą o tysiącach osób zwiedzających Muzeum
Narodowe w Krakowie, ale również te podnoszące
kwalifikacje zawodowe naszych pracowników.
Międzynarodowy Projekt „HEAD” (Heritage
Education for Adults, Exchange of Methodology
– How to Use Heritage in Adult Education) realizowany był w ramach projektów partnerskich programu „Grundtvig” od września 2009 do sierpnia
2011 roku. W projekt zaangażowało się 10 krajów.
Do celów projektu należało rozpoznanie korzyści,
jakie niesie upowszechnianie dziedzictwa narodowego w edukacji osób dorosłych, tworzenie nowych
metod nauczania, wymiana doświadczeń dzięki
spotkaniom w krajach partnerskich.
W tym samym okresie zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem „ASAP. Sztuka w Akcji – na
rzecz zrównoważonego rozwoju”. Celem projektu
było opracowanie nowych, opartych na środkach
artystycznych metod nauczania, które posłużą
budzeniu wrażliwości ekologicznej i promowaniu
idei zrównoważonego rozwoju. Grupą docelową
były osoby defaworyzowane: emigranci w Holandii,
kobiety w Turcji, seniorzy w Polsce.
Oba powyższe projekty zostały wyróżnione w konkursie „EDUinspiracje” jako przykłady
dobrych praktyk. Pierwszą nagrodę w kategorii
instytucjonalnej otrzymał projekt HEAD, a wyróżnienie projekt ASAP. Laureaci zostali wybrani spośród 163 nadesłanych zgłoszeń.
W 2011 roku Muzeum wzięło udział w projekcie „Akademia Zarządzania Muzeum”. Program
miał charakter pilotażowy, a jego celem było
wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych
pracowników muzeów. W ramach projektu dwóch
pracowników Muzeum odbyło dwutygodniowy staż
w National Museum of Scotland, natomiast kilkadziesiąt osób wzięło udział w pakiecie profesjonalnych szkoleń (oferujących uznane międzynarodowo
certyfikaty) dla kadry zarządzającej i członków
zespołów zadaniowych, a także w treningu personelu pierwszego kontaktu w ramach założeń europejskiego programu szkoleniowego ECHOCAST.

An important part of the international cooperation
of the National Museum in Krakow are projects in
cultural education, some of which are prepared and
carried out for the thousands of people visiting our
Museum and others having the purpose of developing
the professional qualifications of our staff.
The international project “HEAD” (Heritage
Education for Adults, Exchange of Methodology –
How to Use Heritage in Adult Education) was carried
out between September 2009 and August 2011 as
part of the partnership projects under the Grundtvig
programme. It involved 10 countries. Its purposes were
to identify the benefits of promoting national heritage
in the education of adults, to develop new teaching
methods, and to exchange experiences through meetings in the partner countries.
Another project carried out in the same period
was “ASAP – Art for Sustainable Action Projects”, aimed
at identifying new art-inspired teaching methods for
developing environmental awareness and promoting
sustainable development. It was targeted at disadvantaged social groups, such as immigrants in the Netherlands, women in Turkey or senior citizens in Poland.
Both these projects were recognised as good
practice examples in the “EDUinspiracje” contest:
HEAD was awarded the first prize in the Institutional
category, while ASAP received a special mention. The
award-winners were selected from 163 applications.
In 2011, our Museum took part in the project
“Museum Management Academy.” It was a pilot project aiming to enhance the managerial and creative
competences of museum staff. Under the project, two
employees of our Museum did a two-week traineeship in the National Museum of Scotland and several
dozen others participated in a professional training
package (offering certificates with international recognition) for managers and task force members, as well
as in a training course for front desk staff in line with
the ECHOCAST European training programme model.
Another adult education project was “Work of
Art”, focusing on vocational education, carried out in
2012–2014 and co-financed from the funds of the EU’s
Leonardo da Vinci programme. It was designed to enhance the language competences of the MVST (Museum Visitor Services Team) staff in European museums,
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Do projektów związanych z edukacją dorosłych należy również projekt edukacji zawodowej
współfinansowany ze środków Programu Unii
Europejskiej Leonardo daVinci. Projekt „Work
of Art”, realizowany w latach 2012–2014. Projekt
miał na celu podniesienie kompetencji językowych
pracowników muzeów europejskich, należących do
tzw. Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzea (ZOZM),
czyli m.in. osób pracujących w sklepikach muzealnych, pilnujących wystaw, kasjerów, pracowników
ochrony.
W muzeach w Polsce, Portugalii, Niemczech,
Turcji i Wielkiej Brytanii przeprowadzone zostały
badania pracowników ZOZM, na których podstawie
opracowano założenia programu szkolenia oraz prototyp narzędzia nauki języka obcego przeznaczony
dla tej grupy.
Inicjatywa o nazwie „Yes, You Can!” miała na
celu przygotowanie europejskich instytucji kultury
oraz organizacji pozarządowych realizujących projekty z dziedziny kultury do pozyskiwania funduszy
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Wśród działań projektowych znalazły się organizacja
i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów
oraz kursów języka angielskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem słownictwa związanego z aplikowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy UE. W aktywnościach tych
wzięli udział pracownicy Muzeum oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Małopolski. Głównym rezultatem projektu jest „Praktyczny
przewodnik po funduszach dla kultury 2014–2020”,
dostępny w języku angielskim na stronie projektu
http://www.yesyoucanproject.com/.
Projekt Muzeum Narodowego w Krakowie
cechowało innowacyjne podejście. W Polsce pozyskiwanie funduszy często traktowane jest jako
poboczny i trochę wstydliwy proces, niezbędny,
niestety, do realizacji celów wyższych. Tymczasem
w wielu krajach Europy Zachodniej fundraising jest
ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego, a udział w zbiórce funduszy na godny
cel jest elementem budowania więzi społecznych.

i.e. people working at museum boutiques, cashiers,
exhibition guards, and security guards.
Surveys among MVST staff were conducted
in Poland, Portugal, Germany, Turkey and the United
Kingdom. The results were used to develop the basis
for the training programme and an initial design of
a foreign language learning tool for this category of
staff.
The “Yes, You Can!” initiative was intended to
prepare European cultural institutions and non-governmental organisations involved in culture projects for
raising funds under the new EU financial perspective.
The project activities involved arranging and conducting specialist workshops and English courses focusing
on vocabulary useful in applying for EU project funds
and the related management and accounting aspects.
Those activities involved the staff of our Museum and
representatives of NGOs from the Małopolska region.
The key result of the project is “The Practical Guide on
Funding for Culture 2014–2020”, available in English
on the project website http://www.yesyoucanproject.
com.
The project of the National Museum in Krakow
was innovative in its approach. In Poland, fundraising
is often seen as something that needs to be done in
order to pursue some worthy goals but is not a very
noble activity in itself and as such should not be given
high profile. In contrast, in many Western Europe
countries fundraising is an important building block of
civil society: collecting funds for a worthy cause helps
bring communities together. Poland also has impressive examples of such initiatives: the Great Orchestra
of Christmas Charity has become a nationwide feast
of solidarity with those in need. Such an innovative
approach was something we wanted to teach to representatives of cultural institutions and NGOs through
the “Yes, You Can!” project.
Our aim was to stimulate entrepreneurship and
to show ways of improving management, particularly
in small NGOs, so that their work for local communities is directed by principles of social philanthropy and
corporate social responsibility. This helps build civic
and pro-social attitudes and, hopefully, will eventually
reinforce the third sector in our country.
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Również w Polsce są piękne przykłady takich
inicjatyw, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, która stała się narodowym świętem solidarności z potrzebującymi. Takiego nowoczesnego,
innowacyjnego podejścia pragnęłyśmy uczyć przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych realizując projekt „Yes, You Can!”.
Pragnęłyśmy pobudzić przedsiębiorczość
i wskazać, jak poprawić metody zarządzania szczególnie w małych organizacjach pozarządowych, aby
pracując na rzecz lokalnych wspólnot, kierowały
się zasadami filantropii społecznej i społecznej
odpowiedzialności biznesu. Przyczyni się to do
budowania postaw obywatelskich i prospołecznych,
a docelowo wzmocni działania trzeciego sektora
w naszym kraju.
Współpraca międzynarodowa zawsze jest
wyzwaniem. Musimy się zmierzyć z innymi oczekiwaniami, różnicami wynikającymi z odmienności
kulturowych, organizacyjnych, mentalnościowych,
nawet finansowych. Jednak gdy już otworzymy
się na odmienność, zaczyna się nasza fascynacja
inną kulturą, doceniamy różnorodność, zbieramy
doświadczenia, spotykamy ludzi, którzy dzielą się
z nami nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także
ubogacają nas duchowo i chyba sami stajemy się trochę bardziej… europejscy.
Lidia Kozieł-Siudut
Kierownik Zespołu
ds. Pozyskiwania Funduszy MNK

International cooperation is always a challenge. We face divergent expectations and differences
in terms of culture, organisational patterns, mentality,
even finance. However, once we open our minds to
what is different, we allow ourselves to be fascinated
by other cultures and appreciate diversity. We accumulate experience, we encounter people who, as
well as sharing their expertise and experience with us,
enrich us spiritually and help us become a bit more…
European.
Lidia Kozieł-Siudut
Head of the Fundraising
Team of the National Museum in Krakow
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projekt „europejskie Terytoria Kultury” był
realizowany we współpracy z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Turcji, słowenii oraz cypru i dofinansowany z programu Grundtvig. celem projektu był
rozwój nowych umiejętności związanych ze sztuką
i kulturą u osób z niepełnosprawnością intelektualną,
poprzez promowanie kulturowego bogactwa państw
europejskich, zrozumienia międzykulturowego
i wzajemne dzielenie się wiedzą. chcieliśmy zachęcić
uczestników projektu do poznawania swojego kraju
i jego kultury oraz kultury i zwyczajów krajów partnerskich, a przy okazji stworzyć możliwość poznania
osób z innych krajów i wyjazdu za granicę.
W ramach projektu zrealizowano w Muzeum
narodowym w Krakowie dwa cykle warsztatów dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną, powstał
film podsumowujący zajęcia, odbył się wykład
gościa z Muzeum Wiktorii i alberta, dwa szkolenia
dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy
oraz powstała publikacja na równi. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Muzeum. W zagranicznych spotkaniach projektowych wzięło udział 16
osób, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekunem. Filmy, zdjęcia oraz publikacje można zobaczyć na blogu projektu:

The “European Territory of Culture” project was
carried out in cooperation with organisations from the
United Kingdom, Turkey, Slovenia and Cyprus and was
co-funded from the Grundtvig programme. The purpose of the project was helping people with intellectual disabilities develop new art- and culture-related
skills through the promotion of the cultural richness of
European countries, intercultural understanding, and
knowledge sharing. We wanted to encourage the
project participants to learn about their own countries
and their culture as well as the culture and customs of
the partner countries, while creating opportunities for
travelling abroad and meeting foreign people.
During the project, two workshops cycles
for people with intellectual disabilities were carried
out at the National Museum in Krakow and a video
presenting the activities was made. Our guest from
the Victoria and Albert Museum held a lecture, there
were two training courses for staff, collaborators and
volunteers, and a paper entitled Na równi. Osoby z
niepełnosprawnością intelektualną w Muzeum (“On a
Par. People with Intellectual Disabilities in a Museum”)
was published. The project meetings abroad involved
16 people, including three persons with intellectual disability and their carer. Videos, photos and publications
can be found on the project blog:

https://europeanterritoryofculture.wordpress.com/
https://europeanterritoryofculture.wordpress.com/
anna Walczyk
dział edukacji MnK

anna Walczyk
Education Department
of the National Museum in Krakow
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dzięki międzynarodowej współpracy dowiedziałam się wiele o potrzebach wyjątkowych odbiorców sztuki, jakimi są osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, oraz o formach prowadzenia z nimi
zajęć i rozwiązaniach stosowanych w innych instytucjach partnerskich. Wizyta studyjna w londynie,
gdzie poznałyśmy metody pracy organizacji outside
in pathways w Muzeum V&a oraz wykład i szkolenie prowadzone przez Barry’ego Ginleya podczas
krakowskiego spotkania były dla mnie bardzo inspirujące. pozwoliły mi dostrzec, jak ciekawie i atrakcyjnie można współpracować z osobami z niepełnosprawnościami i rozwijać ich talenty plastyczne
i muzyczne.

stały kontakt mailowy z zagranicznymi organizacjami partnerskimi i prowadzenie bloga
projektu rozwinęły moje umiejętności projektowania i realizowania pomysłów, dzielenie
się wiedzą i doświadczeniami,
rozwinęły także umiejętności
językowe.
agnieszka Fluder
dział edukacji MnK
projekt europejskie Terytoria Kultury

Thanks to the international cooperation
I learned a lot about the needs of a special art audience, i.e. people with intellectual disabilities. I learned
how to run classes with them and what solutions are
used in other partner institutions. The study visit in
London, where we were presented the working methods of the organisation Outside in Pathways in the
V&A Museum, as well as the lecture and the training
session which Barry Ginley gave us in Krakow, were
all very inspiring for me. They made me realise how interesting and attractive it may be to work with people
with disabilities and to help them develop their artistic
and musical talents.

Thanks to staying in touch via email with our international partner organisations and running the project
blog, I expanded my skills in developing ideas and
fleshing them out, sharing knowledge and experience;
I also improved my language competence.
agnieszka Fluder
Education Department of
the National Museum in Krakow
“European Territory of Culture” project

Słowacja, Norwegia, Cypr…

W latach 2011–2013 Muzeum Narodowe w Krakowie wspólnie z partnerem słowackim – Orawskim
Muzeum P.O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie – zrealizowało projekt „Muzyka pod Tatrami” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007–2013.
Projekt obejmował zarówno działania artystyczno-edukacyjne, jak i inwestycyjne. Wśród tych
pierwszych znalazły się warsztaty edukacyjne dla
dzieci i młodzieży oraz koncerty kompozytorów
polskich i słowackich, dla których inspiracją były
Tatry. W ramach inwestycji przeprowadzono remont
i modernizację zabytkowej willi „Atma” w Zakopanem, jedynego na świecie muzeum biograficznego
wybitnego polskiego kompozytora Karola Szymanowskiego, a także budowę Centrum Turystycznego
pod Zamkiem Orawskim. Główny cel – zwiększenie
walorów turystycznych pogranicza polsko-słowackiego w kontekście promocji turystyki kulturowej –
został osiągnięty, a wypracowane wspólnie praktyki
ułatwią dalsze współdziałanie obu instytucji w propagowaniu dziedzictwa kulturowego obu krajów.
Grażyna Kulawik
Sekcja Koordynatorów MNK
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In 2011–2013, the National Museum in Krakow, together with its Slovak partner, the P. O. Hviezdoslav Museum of Orava in Dolný Kubín, carried out the project
“Music at the Tatra Foothills” as part of the Republic
of Poland and Slovak Republic Cross-Border Co-operation Programme 2007–2013. The project included
investment actions as well as artistic and educational
activities. The latter included educational workshops
for children and adolescents and concerts of Polish
and Slovak composers who had been inspired by
the Tatra Mountains. The investments included a
renovation and modernisation of the historic Villa
Atma in Zakopane, the only biographical museum of
Karol Szymanowski, an eminent Polish composer, as
well as the construction of the Tourist Centre at the
Orava Castle. Our key objective, i.e. enhancing the
attractiveness of the Polish-Slovak borderland as a
tourist destination in the context of promoting cultural
tourism, was achieved and the joint practices which
we developed will help our two institutions to continue
our cooperation in promoting the cultural heritage of
our two countries.
Grażyna Kulawik
Coordinator Section of the National
Museum in Krakow

Międzynarodowe projekty
Evris Foundation z Islandii
Fundacja Evris i jej pracownicy mają wieloletnie i różnorodne doświadczenie w zakresie
prowadzenia projektów międzynarodowych. Są to
w przeważającej mierze doświadczenia pozytywne,
dlatego też zamierzamy nasze działania kontynuować. Są jednak również wyzwania, z którymi trzeba
się zmierzyć.
Pierwszym z tych wyzwań jest znalezienie
właściwego partnera, godnego zaufania. Partner źle
dobrany lub nierzetelny może przysporzyć projektowi znacznych problemów. Gdy mamy już partnera,
trzeba opracować wniosek i budżet. Może to być
czasochłonne ze względu na różnice kultury i wartości w poszczególnych krajach. Na tym etapie uzyskujemy pierwszy wgląd w „świat” naszych partnerów
– który może bardzo różnić się od naszego własnego.
Drugim etapem przygotowywania wniosku
jest opracowanie wraz z partnerami koncepcji projektu. Określamy w niej, jakie działania zrealizujemy
i jaki będzie wkład każdego z uczestników. Trzeba
szczegółowo przemyśleć wszystkie działania i zadania konieczne dla realizacji celu projektu, jakie mają
znaleźć się we wniosku o grant. Kiedy już – miejmy
nadzieję – otrzymamy dofinansowanie i rozpoczniemy realizację projektu, wówczas wprowadzanie
zmian w planie działań jest bardzo skomplikowane.
Trzecim i ostatnim etapem przygotowywania
wniosku są formalności takie jak zawarcie umów.
Należy sprawdzić wszystkie szczegóły i dopilnować ich zgodności z przepisami. Może to potrwać
– w zależności od procedur obowiązujących w instytucjach partnerskich.
Od dobrych partnerów możemy – czy to
poszczególne osoby, czy cała instytucja – wiele
się nauczyć na temat zwyczajów w innych krajach.
Realizacja dobrego, dynamicznego projektu – jak
ten, w którym uczestniczymy – to wielka radość.
Jego powodzenie zależy od osobistej współpracy
i umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

International projects
by Evris Foundation of Iceland
Evris Foundation and it´s team has a long and
varied experience in international projects. It is mainly
positive – and therefor we will continue to participate
in them – but there are also challenges we need to
overcome.
The first challenge is to find the right partner – a reliable one because a bad or wrong partner
can cause a lot of problems for the project. Once you
find the right partner you start to develop a proposal
and budget. That stage can take some time due to
different culture and values between countries. At this
stage you get the first insight into your partners “world”
which sometimes is very different from your own.
The second stage when preparing a an application is when you and the partners develop the
project idea. Here you define activities and contribution from each participant. It´s important to think in
details all possible activities and tasks, necessary to
reach the goal of the project, as those are what you
apply – and hopefully receive -a grant for. Changes of
activities during implementation of granted projects
are very complicated.
The third and last stage of preparing an application are the ‘formalities’ like signatures of contracts. Every details needs to be checked and verified
according to law and regulations. This can take some
time, depending on procedures within participant´s
institutions.
Good partners will always give you – as a
person or an institution – an opportunity to learn new
things and customs in different countries. Running a
good and dynamic project is – as is the case for this
one – is a great pleasure. At the end of the day the
success is based on personal cooperation and the
ability to share your knowlegde and experience.

WSTĘP
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Krok po kroku...

…czyli jak przygotować
projekt międzynarodowy

Step by step...
…or How to Prepare

an International Project
Projekt międzynarodowy krok po kroku
W każdym opracowaniu na temat projektów międzynarodowych przeczytać możemy o wielu korzyściach,
satysfakcji i inspiracjach, płynących z takich realizacji. Nie podlega to żadnej dyskusji. Niezaprzeczalny
jest również fakt, że po jego zakończeniu projektu
międzynarodowego przychodzi poczucie spełnienia
i dumy z jego realizacji. Wówczas powoli zacierają
się wspomnienia nieprzespanych nocy i sytuacji
stresowych, związanych z niedotrzymaniem terminu,
źle opisaną fakturą, przekroczeniem kwoty jednej
z wielu pozycji w budżecie itp. Nie jest naszym
zamiarem (i właściwie nie jest możliwe) opisanie
wszystkich nieprzewidzianych spraw, które mogą się
pojawić w trakcie realizacji projektu międzynarodowego. Ich wystąpienie zależy od wielu czynników,
m.in. od rodzaju projektu i specyfiki organizacji
zaangażowanych w jego realizację. Pewne sytuacje
możemy jednak przewidzieć. Wydają się one być
oczywistymi, ale w natłoku różnych spraw łatwo
o nich zapomnieć, a to często dzięki nim prace nad
projektem sprawniej posuwają się do przodu. Nie
będziemy „odkrywać Ameryki”. Traktujemy tę część
jako podsumowanie naszych wspólnych muzealnych doświadczeń, „ściągawkę”, do której zajrzymy
podczas kolejnych projektów. Mamy jednak nadzieję,
że tekst ten przyda się również osobom planującym
realizację projektu międzynarodowego.

An international project step by step
Anybody who has ever been involved in international
projects will recall that they are a hugely rewarding,
beneficial and inspiring experience. This is undisputable, as is the feeling of fulfilment and pride after the
completion of an international project. All the sleepless nights, all the stress of missed deadlines, wrong
invoices, and overdrawn budget items fade away at
this point and give way to a feeling of satisfaction. It is
not our intention (even if it were possible) to describe
all the unpredictable issues that may come up in the
execution of an international project. Whether they
come up or not depends on many factors, including
the project type and the specific features of organisations involved in it. Some situations can be predicted,
though. However obvious they may seem, they can
be easily overlooked under the pressure of time and
workload, and being aware of them is what makes the
project move forward smoothly. We do not mean to
reinvent the wheel for you. Our goal is to wrap up our
joint experience in museum work and create a sort of
checklist or a memo for ourselves to use during future
projects. However, we hope that it will also be of use
for other people planning an international project.
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Idea
projektu

Project
idea

Poszukiwanie źródeł
finansowania

Seeking funding
sources

Dobry początek – to dobry pomysł. W pierwotnej
idei projektu (która od tej pory systematycznie
będzie się rozwijała i ulegała zmianom) musimy
określić zakres interesujących nas zagadnień oraz
zastanowić się nad celem i efektami projektu.
Obierzmy więc jeden kierunek i skupmy się na
najważniejszych sprawach. Przemyślmy dokładnie
temat, który nas interesuje. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób łączy się on z działalnością naszej instytucji/stowarzyszenia/fundacji.
Zdefiniujmy nasze postulaty oraz uzasadnijmy
(nawet jeżeli byłaby to rozmowa tylko wewnątrz
zespołu) potrzebę realizacji projektu. Określmy
grupę docelową – beneficjenta naszych działań.
Skalkulujmy czas, jaki zajmie nam przygotowanie
i realizacja projektu (czy na pewno nam go nie
zabraknie?). Ustalmy ramy czasowe trwania projektu. Spójrzmy na zasoby ludzkie, którymi dysponujemy, oraz dopasujmy odpowiednie zadania do właściwych osób. Określmy budżet, który będzie nam
potrzebny do realizacji zadań (jakim budżetem już
dysponujemy, o jak wysokie dofinansowanie powinniśmy się starać). Opiszmy szczegółowo działania,
których chcielibyśmy się podjąć w ramach projektu.
Pamiętajmy, że będziemy poszukiwać partnera zza
granicy. Możemy już wstępnie myśleć nad tym, jak
podzielić się z nim zadaniami do wykonania. Na
koniec – spójrzmy realistycznie na opisane przez nas
działania projektowe. Skonfrontujmy nasze zamiary
z zasobami (ludzkimi, finansowymi, czasowymi),
którymi dysponujemy. Udoskonalmy plan. Po kilku
dniach spójrzmy na niego jeszcze raz.

For your project to be off to a good start, you need a
good idea to begin with. The initial project concept (to
be systematically developed and modified afterwards)
should define the scope of subjects you are interested
in. To prepare it, think what your goal and desired outcomes are. Choose one direction and focus on what is
the most important. Reflect thoroughly on your chosen
subject. Try to answer the question of how it relates
to the area of activity of your institution, association
or foundation. Define what you want to achieve and
justify the need to carry out the project, even if it is
only in a discussion inside the team. Define the target
group that is to benefit from your actions. Calculate
the time you need to prepare and carry out the project.
Are you sure you have enough time? Define the project
timeframe. Look at the human resources you have at
our disposal and delegate tasks to the people best
suited to carry them out. Specify the budget for your
tasks. How much do you have already, what amount
of funds should you apply for? Describe in detail the
actions you would like to engage in in the course of the
project. Remember that you are going to seek a foreign
partner. You can already give some thought to how you
are going to share the workload with your partner. At
the end, look realistically at your description of project
actions. Confront your plans with your resources (human, financial, temporal). Perfect your plan. Take a few
days and then look at the plan again.

Kiedy mamy już gotowy pomysł na projekt oraz
określone, jasne priorytety, przychodzi czas na
poszukanie programu, z którego moglibyśmy otrzymać dofinansowanie. Tu zaczynają się „schody”,
a nas dopada pierwszy kryzys. Bardzo rzadko
bowiem zdarza się, że nasz pomysł idealnie wpisuje
się w założenia grantodawców. Najczęściej trzeba
go mocno zmodyfikować, by miał szansę na dofinansowanie.

So you have the project idea and clear priorities. Now
is the time to look for a programme or scheme which
could provide funds for your project. This is the first
difficult and potentially disheartening moment as it
is very unlikely that the profiles of grants potentially
available will match your initial idea perfectly. More
often than not, you will have to modify your concept
significantly to make it eligible for funding.
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Partnerzy

Partners

Przygotowanie
i złożenie wniosku

Kiedy wiemy już, co chcemy zrobić, oraz skąd
chcemy pozyskać pieniądze, przychodzi czas na
znalezienie odpowiedniej instytucji partnerskiej.
Możemy korzystać z różnych baz organizacji partnerskich czy, tak jak w naszym przypadku, z pomocy
Ministerstwa lub „na własną rękę” rozsyłać informacje i propozycje współpracy do instytucji, z którymi
chcielibyśmy współpracować, lub które już znamy.
Przy wyborze partnera ważne jest, by obie instytucje miały podobne cele oraz korzyści, wynikające
z realizacji projektu. Aby uniknąć niepotrzebnych
stresów i konfliktów na etapie realizacji (tzn. kiedy
już się poznamy i polubimy), należy już na samym
początku współpracy ustalić podział zadań i kosztów oraz zasady rozliczenia między partnerami.
Często na tym etapie spisujemy porozumienia
(umowy partnerskie), w których określone są zasady
współpracy.
Należy pamiętać, że w każdym kraju obowiązują inne przepisy, dlatego wielkim błędem jest
przykładanie „kalki” z jednego kraju na inny. Nie
we wszystkich krajach poziom biurokracji jest taki
sam. Pamiętajmy, że ważnymi cechami przydatnymi
podczas realizacji projektów międzynarodowych są
otwartość, cierpliwość i zrozumienie.

Once you know what you want to do and where you
want to raise your funds from, it is time to find an
appropriate partner. You could use various databases
of partner organisations or contact the Ministry, as
we did. You could also act on your own, sending out
information and invitations to cooperate to institutions
that you already know and would like to work with. In
choosing a partner, it is important that both institutions have similar goals and aim for similar rewards to
result from the project. To avoid unnecessary stress
and tensions at the execution stage, when you have
already got to know and like your partner, you should
agree on the allocation of tasks, costs and rules of
settling accounts between the partners at the very
beginning of your cooperation. It is common to draw
up partnership agreements at this stage specifying
the rules of cooperation.
You should bear in mind that every country
has different regulations so it is very ill-advised to
use “templates” from one country in another. Not all
countries have the same amount of bureaucracy. Also
remember that openness, patience and understanding are important parts of an attitude that is very
helpful in international projects.

To etap, który wydaje się najbardziej żmudny i nieciekawy, ale jednocześnie jest czasem podejmowania najważniejszych decyzje i określenia kształtu
projektu. Jest on o tyle ważny, że w większości programów na etapie realizacji jakiekolwiek zmiany są
bardzo ograniczone i wymagają zgody grantodawcy.
Jest to też najlepszy czas na rozpoczęcie ścisłej
współpracy z księgowością i sprawdzenie wszystkich
zagrożeń oraz wyjaśnienie spraw finansowych.

Preparing and
submitting an application

This stage may seem the most tedious of all but
this is where the key decisions are made and
the shape of the project is defined. It is also
crucial because later, at the execution stage,
most programmes offer very limited possibility
of introducing changes and require the grant
provider’s approval. This is also the best time to
start cooperating closely with your accounting
department in order to review all the risks and
sort out financing issues.

Zespół projektowy

Project team

Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie zespołu
projektowego, czyli grupy pracującej nad projektem od samego początku (powstanie idei projektu,
przygotowanie i składanie wniosku, realizacja założeń). Skład zespołu projektowego jest zależny od
charakteru projektu (jego wielkości, zakresu tematycznego). Za realizację projektu odpowiada koordynator, który wyznacza zadania i czuwa nad ich
realizacją, jednak każdy członek zespołu powinien
czuć się odpowiedzialny nie tylko za swoje działania,
ale również za powodzenie całego projektu.

The best solution is to create a project team, i.e.
a group of people working on the project from
the very beginning (developing the project idea,
preparing and submitting the application, executing the plan). The composition of the project
team depends on the nature of the project, i.e. its
size and thematic scope. The coordinator, who is
responsible for the project execution, sets tasks
and supervises the work. However, every team
member should feel responsible for the success
of the entire project and not just his or her own
actions.
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Realizacja
projektu

Project
execution

W końcu dochodzimy do sedna zagadnienia: mamy
So now you have an idea, you have funds and people
pomysł, pieniądze na jego realizację i ludzi chętnych who are eager to work. You set off with enthusiasm
do pracy. Z zapałem rozpoczynamy realizację proto do the actual job: carry out the project. As you are
jektu. W trakcie działań należy pamiętać o zbieraniu, doing it, remember to collect, clearly describe, and archive all documents. You are going to need them later
archiwizowaniu oraz właściwym opisywaniu wszystto prepare the project execution report. In internakich dokumentów. Będą one konieczne podczas
tional cooperation, it is very important to always stay
składania raportu z realizacji założeń projektowych.
in touch with the people representing your partner
We współpracy międzynarodowej bardzo ważny
organisations. Remember to email or phone them or
jest stały kontakt z przedstawicielami organizacji
to meet on Skype regularly to talk about the progress
partnerskich. Należy pamiętać o wymianie e-maili,
of your work, new ideas emerging or problems coming
rozmowach telefonicznych oraz spotkań na Skypie
dotyczących postępu prac, nowych pomysłów, zaist- up. Make sure to be honest. If you remember about
your partners’ holidays and e.g. send them season’s
niałych problemów. Ważna jest szczerość. Miłym
greetings, it will foster a positive working atmosphere
akcentem współpracy jest pamięć o partnerach np.
for all of you.
podczas wysyłania życzeń świątecznych.
If your project is to include study visits in the
Jeżeli projekt zakłada wizyty studyjne w krajach partnerów, należy odpowiednio wcześniej przy- partners’ countries, you should prepare the agenda for
each day of the visit well in advance. It should specify
gotować harmonogram poszczególnych dni wizyty.
all information on whom and where the participants
W harmonogramie powinny znaleźć się informacje
o tym, gdzie, z kim i na jaki temat będą się odbywały are going to meet and what they are going to discuss.
This will help them prepare well. Allow for a lot of time
spotkania. Dzięki temu osoby wybierające się na
during the visit: make sure you finish all important
wizytę będą mogły odpowiednio się do niej przymatters beforehand so they do not haunt you while
gotować. Podczas trwania wizyty studyjnej warto
you are away or receiving your guests. The visit is a
zarezerwować sobie jak najwięcej wolnego czasu,
good time to meet and talk with your partners; if they
a wszystkie ważne sprawy zakończyć przed jej
rozpoczęciem. Przyjazd partnerów to dobra pora na are coming from as far away as e.g. Iceland, another
such opportunity might not come again soon. Invite
spotkania osobiste i rozmowy, a okazja do lepszego
as many colleagues from your institution as possible
poznania gości np. z Islandii zapewne nieprędko
to the training sessions, presentations and workshops
się powtórzy. Na szkolenia, prezentacje i warsztaty
during the visit, even if they do not participate directly
organizowane podczas wizyty warto zaprosić jak
in your project.
najwięcej osób z własnej instytucji, również tych
People writing about international projects
niezaangażowanych bezpośrednio w projekt.
emphasise the great opportunity to get to know other
Zwykle pisząc o projektach międzynarodocultures and customs. Keep this in mind when you
wych, podkreśla się możliwość poznania innych
host a project meeting. When planning meals, give
kultur i zwyczajów. Należy pamiętać o tym będąc
your guests a taste not just of the traditional cuisine
gospodarzem spotkania projektowego.
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tów organizacjom, które udzieliły dofinansowania,
pisanie również na bieżąco podsumowań i sprawozdań, np. swoim przełożonym lub do własnego
archiwum. Najczęściej to, co wydaje nam się bardzo istotne (wydarzenie, spostrzeżenie, pomysł)
z biegiem czasu zaciera się w pamięci. Regularne
notatki pomagają ją odświeżyć. Z tego samego
powodu należy pamiętać o dokumentacji fotograficznej bądź filmowej różnych etapów realizacji projektu. Warto wyznaczyć osobę, która o to zadba.
Zapewne nie poruszyłyśmy wszystkich
istotnych kwestii związanych z realizacją projektu
międzynarodowego. Pamiętajmy o tym, że każde
działanie partnerskie jest inne i nie istnieje jeden,
niezmienny szablon ich realizacji. Przy każdym
projekcie uczymy się czegoś nowego. Często jest
to nauka na własnych błędach. Ostatnia rada:
należy cieszyć się tego, co się robi, pomimo niespodziewanych problemów. Może to właśnie dzięki
tym nieznanym ścieżkom, niespodziewanym zakrętom i pięknym (w naszym przypadku – islandzkim)
krajobrazom projekty międzynarodowe są takie
fascynujące?

Planując wspólne posiłki, pamiętajmy o tym,
że są one okazją do zaprezentowania gościom tradycyjnej kuchni polskiej, ale również atrakcyjnych
miejsc w naszym mieście. Na potrzeby jednego
z naszych projektów stworzyłyśmy mapkę Krakowa
z różnymi przydatnymi informacjami dotyczącymi
miejsc z kuchnią regionalną, lokalizacji zabytków,
zwyczajów i tradycji krakowskich. Wykorzystujemy
ją teraz przy różnych okazjach, a nasi goście mogą
z niej korzystać w swoim wolnym czasie. Planując
spotkania projektowe, należy pamiętać o zapewnieniu przyjaznej atmosfery oraz o przysłowiowych
„kawie i ciastkach”, przy których, bez wątpienia,
lepiej się pracuje.
Każdy z programów grantowych zakłada
częstsze lub rzadsze formy raportowania (finansowego oraz merytorycznego przebiegu projektu).
Radzimy jednak, oprócz przesyłania pełnych rapor-

of your country but also of attractive spots of your city.
For one of our projects, we created a map of Krakow
with useful information on restaurants serving regional
dishes, location of historic objects, Krakow traditions
and customs. We keep using the map at various
occasions and our guests can use it in their spare
time. When planning project meetings, try to create a
friendly atmosphere. Remember to provide the proverbial coffee and cookies – they will surely make your
work pleasant and efficient.
Each grant scheme includes the requirement to
submit reports on the project’s progress and financial aspects at various intervals. However, besides
submitting full reports to the financing organisations,
our advice is to write summaries and short reports
regularly, whether for your superiors or for your own
files. Important events, observations and ideas, memorable though they may seem at the moment, tend to

fade away in your memory over time. Making memos
systematically helps retain them for the future. For
the same reason, make sure you record the successive stages of the project by taking photos or making
videos. It is good to designate one person to take care
of that.
There are surely some important issues about
international projects which we have not mentioned in
this short summary. Remember that each partnership
action is different: there is not a single and invariable
recipe for success. Each project teaches you something new. You learn by doing, and you often learn
from our own mistakes. Our last advice is to enjoy
what you are doing, despite all the unpredicted issues.
Those unknown paths, unexpected turns and beautiful landscapes (in our case – Iceland!) may well be
what makes international projects such a fascinating
experience.
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Lokalność w dwóch odsłonach...

... czyli na czym polegało międzynarodowe działanie partnerskie pn.
Dobre praktyki edukacyjne w pracy
ze społecznością lokalną – wizyty
studyjne i warsztaty w ramach
współpracy polsko-islandzkiejj

Going Local, in Two Stages…

…or Our International Partnership Good
Educational Practices in Work with the
Local Community: Study Visits and
Workshops as Part of the Polish-Icelandic
Cooperation – and What It Is About
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Wszystko zaczęło się od pomysłu budowy
Pawilonu Józefa Czapskiego – miejsca poświęconemu życiu i twórczości malarza, krytyka sztuki
i literatury, pisarza, żołnierza... Człowieka, którego
przeżycia wpisały się w najważniejsze wydarzenia
XX wieku, a jego doświadczeniami można by obdzielić kilka osób.
Powstanie nowej przestrzeni ekspozycyjnej,
poświęconej postaci Józefa Czapskiego oraz czasom jemu współczesnym, spowodowało konieczność
stworzenia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej.
Naszym zadaniem było umożliwienie odczytania
historii artysty w sposób świadomy i pełny przez
zróżnicowane wiekowo i społecznie grupy odbiorców. Postawiłyśmy sobie pytanie: co zrobić, by
problemy, z którymi mierzył się Józef Czapski kilkadziesiąt lat temu, stały się współczesnym ludziom
bliższe i bardziej uniwersalne.
Wyszłyśmy z założenia, że każdy ma prawo
do uczestnictwa w działalności instytucji kultury,
a odbiorca może być również twórcą wiedzy dostępnej w muzeach. Naszym celem było (i wciąż jest), by
Pawilon stał się miejscem współtworzonym przez
publiczność, a przede wszystkim przez społeczność
lokalną; miejscem, które pobudza zwiedzających
do refleksji i zachęca ich do twórczego odnoszenia
się do zamieszczonych w nim treści, jednocześnie
poszerzając je o nowe konteksty i otwierając nowe
horyzonty.
Wyzwaniem dla Muzeum stało się przygotowanie kompleksowej oferty edukacyjnej
dostosowanej do potrzeb społeczności lokalnej,
stąd inicjatywa współpracy z partnerem z Islandii.
Wierzyłyśmy, że da nam ona możliwość wymiany
doświadczeń, podzielenia się wiedzą ekspercką oraz
poznania dobrych praktyk w dziedzinie edukacji
muzealnej. Przedmiotem naszej obserwacji miało
być funkcjonowanie w Islandii modelowych i harmonijnych powiązań między społecznością a instytucjami kultury. Pragnęłyśmy poznać nowe metody
i narzędzia do pracy z wyżej określoną grupą
odbiorców i przenieść je na grunt polski współtworząc strategię edukacyjną, której pilotaż zostałby
wdrożony w Pawilonie Józefa Czapskiego.

Everything started with the idea of creating the Józef
Czapski Pavilion, a place to present the life and work
of the painter, art and literary critic, writer, soldier—a
man who experienced the key events of the 20th century firsthand, and whose life would be enough to fill
several biographies.
Our plans to create the new exhibition venue
focusing on Józef Czapski and his time made it necessary to develop a blueprint for the associated cultural
and educational activities. Our objective has been to
enable the visitors of different ages and social backgrounds to experience Józef Czapski’s life story in a
comprehensive and informed fashion. The question we
asked ourselves was how to make the problems faced
by Czapski half a century ago more universal and
accessible to people today.
We started with the assumption that everyone has the right to participate in the activities of a
cultural institution, and the visitor may contribute to
the creation of the knowledge presented in a museum.
Our objective has been to make the Pavilion a place
that is co-created by the visitors, particularly by the
local community; a place which makes the visitors
reflect and relate creatively to the content it presents,
expanding their horizons and adding new contexts to
the reflection.
Preparing such a comprehensive educational
concept adapted to the needs of the local community
was a challenge for the Museum, hence the initiative
to cooperate with a partner from Iceland. We believed
that this would give us an opportunity to exchange
experiences, share expertise, and learn about good
practices in museum education. We set out for Iceland
to observe the models of harmonious relationships between local communities and cultural institutions. We
hoped to find new methods and tools for working with
this target group and to use them in Poland to create
the educational strategy to be implemented, as a pilot
scheme, in the Józef Czapski Pavilion. Our hopes were
never frustrated. This was largely thanks to our project partner, Evris Foundation, a non-profit foundation
from Reykjavík. Our partnership was to include two
study visits with workshops, one in Iceland and one in
Poland.
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Ani przez chwilę nasze nadzieje nie okazały
się płonne. Dużą zasługę w tym miał nasz Partner
w projekcie – Evris, prywatna fundacja non-profit
z Reykjavíku. Nasze działanie partnerskie zakładało organizację dwóch wizyt studyjnych (w Islandii
i w Polsce), połączonych z warsztatami.
Nasz samolot do Reykjavíku wystartował
22 czerwca 2015 roku i kolejne 4 dni spędziłyśmy
(przedstawicielki Działu Edukacji, Sekcji Nowe
Media oraz Sekcji Promocji MNK) w najbardziej na
północ położonej stolicy na świecie. Miałyśmy dużo
szczęścia – w czerwcu na Islandii niemal przez całą
dobę jest jasno.
Wizytę studyjną pod kątem merytorycznym
przygotowała, w konsultacji z Zespołem z Krakowa,
Evris Foundation. Dzięki temu mogłyśmy odwiedzić:
Muzeum Narodowe Islandii, Galerię Narodową
Islandii, Muzeum Miasta Reykjavík oraz Muzeum
Sztuki w Reykjavíku. Spotkania z ekspertami – pracownikami instytucji kultury w Reykjavíku – sprawiły,
że poznałyśmy islandzkie dobre praktyki w zakresie
narzędzi i metod edukacyjnych oraz promocyjnych odpowiadających potrzebom współczesnego
odbiorcy.
Solidnie przygotowywaliśmy się do rewizyty
gości z Islandii (tym bardziej, że bardzo wysoko
postawili nam poprzeczkę). Podczas wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 28 września – 2
października 2015 roku, mieliśmy przyjemność
gościć w Krakowie trzy ekspertki z instytucji kultury
w Reykjavíku: Annę Margret Gudjonsdottir z Evris
Foundation, Sigrún Kristjánsdóttir z Muzeum Miasta
Reykjavík oraz Kristín Scheving z Galerii Narodowej
Islandii/ Vasulka Chamber.
W trakcie licznych spotkań nasi goście mieli
okazję poznać strategię pracy Działu Edukacji MNK
oraz przygotowaną przez jego pracowników ofertę
edukacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców
(dorosłych, szkół i nauczycieli, dzieci i rodzin, osób
z niepełnosprawnościami). Brali też udział w przykładowych warsztatach, podczas których prezentowane były metody i narzędzia wykorzystywane
w codziennej pracy edukatora muzealnego oraz
osób pracujących ze społecznością lokalną w Polsce. Uczestnicy spotkań zapoznali się z technikami,

The five of us, representing the Education Department, the New Media Section and the Promotion
Section of the National Museum in Krakow, flew off
to Reykjavík on 22 June 2015 to spend the next four
days in the world’s northernmost national capital. We
were lucky: in June in Iceland, it is light almost around
the clock.
Content-wise, our visit was planned by Evris
Foundation, in consultation with our Krakow team. We
had the opportunity to visit the National Museum of
Iceland, the National Gallery of Iceland, Reykjavík
City Museum and Reykjavík Art Museum. During meetings with experts working at cultural institutions in
Reykjavík, we got to know the Icelandic good practices in educational and promotional tools and methods,
adapted to the needs of today’s museum visitors.
We made a great effort to prepare for the visit
of our Icelandic guests in Krakow, especially as they
had set very high standards. We had the pleasure of
welcoming three experts representing cultural institutions of Reykjavík: Anna Margrét Guðjónsdóttir of
Evris Foundation, Sigrún Kristjánsdóttir of Reykjavík
City Museum, and Kristín Scheving of the National
Gallery of Iceland / Vasulka Chamber, on their study
visit to Krakow between 28 September and 2 October
2015.
During numerous meetings, our guests had
the opportunity to learn about the work strategy of
the Education Department of our Museum and the
educational offer it had developed for various target
audiences: adults, schools and teachers, families with
children, and people with disabilities. Our guests
also took part in workshops presenting the methods
and tools used in the work of museum educators and
people working with local communities in Poland. We
presented the key working assumptions, techniques,
and objectives of our Promotion Section and New
Media Section. We strived to give our guests at least
a taste of the rich and diverse collection of the National Museum in Krakow. We visited the 19th-Century
Polish Art Gallery at the Cloth Hall (Sukiennice), the
20th-Century Polish Art Gallery in the Main Building,
the Bishop Erazm Ciołek Palace with the Art of Old
Poland Gallery, the EUROPEUM Centre for European Culture, the Hutten-Czapski Museum with its

LOKALNOŚĆ W DWÓCH ODSŁONACH

GOING LOCAL, IN TWO STAGES

głównymi założeniami i celami pracy Sekcji Promocji
oraz Sekcji Nowe Media MNK. Postaraliśmy się, aby
nasi Partnerzy poznali (chociaż w niewielkiej części)
bogactwo i różnorodność zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Odwiedziliśmy wspólnie m.in.
Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Galerię Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Ośrodek Kultury
Europejskiej EUROPEUM, Muzeum im. Emeryka
Hutten-Czapskiego oraz Muzeum Biograficzne
Józefa Mehoffera.
	Podczas warsztatów Anna Margret, Sigrrún
oraz Kristín opowiedziały o specyfice pracy w instytucji kultury w Islandii, o głównych celach edukacji
muzealnej w Reykjavíku oraz realizacji projektów,
które były im bliskie.
	Najważniejszą częścią wizyty była burza
mózgów, podczas której rozpoczęliśmy prace nad
opracowaniem strategii edukacyjnej do Pawilonu
Józefa Czapskiego w pracy ze społecznością lokalną.
Dalsze prace nad nią postępowały w oparciu o korespondencję e-mailową.
Wizyty studyjne, które odbyły się podczas
projektu, sprawiły, że jesteśmy głęboko przekonani do
funkcjonowania modelu muzeum otwartego, współpracującego z odbiorcą oraz demokratyzacji udziału
w kulturze. Jesteśmy pewni, że nawiązanie kontaktów
między ekspertami z instytucji kultury z dwóch różnych krajów nadało nową jakość działaniom edukacyjnym i stworzyło bardzo dobry grunt stanowiący
podstawę kontynuacji podjętej współpracy.
W projekcie udział wzięli pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Muzeum Narodowego
w Krakowie, pracownicy Evris Foundation oraz
eksperci i pracownicy instytucji kultury z Islandii
i Polski.

Numismatic Room, and the Józef Mehoffer Biographical Museum.
During the workshops, Anna Margrét, Sigrún
and Kristín told us what working at culture institutions
in Iceland was like, what the key objectives of museum
education in Reykjavík were, and how they carried out
their most important projects.
The key part of the visit was the brainstorming session that opened our work on the educational
strategy for Józef Czapski Pavilion and its work with
the local community. We continued the work by exchanging emails.
The study visits during the project have made
us deeply committed to the model of an open museum cooperating with the visitor, and to democratising
culture. We are assured that by establishing a liaison
between experts from culture institutions of our two
countries, we created new value for our education
efforts and prepared solid foundations for continuing
our cooperation.
The project involved the staff, collaborators,
and volunteers of the National Museum in Krakow,
the staff of Evris Foundation, and experts and staff of
culture institutions from Iceland and Poland.
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Czas trwania projektu:

Project execution period:

19.05.2015–31.03.2016
Projekt dofinansowano z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

19 May 2015–31 March 2016
The project was co-funded from the Bilateral Cooperation Fund, part B for the programme
“Conservation and revitalisation of cultural heritage”
as part of the European Economic Area Financial
Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism
for 2009–2014.

Wsparcie zostało udzielone ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ze
środków budżetu państwa.

Support was provided with funds from Iceland,
Liechtenstein and Norway and from Poland’s State
Budget.

Kwota dofinansowania: 165 591 zł

Amount of co-financing: PLN 165,591
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Jak to się robi w Islandii...
...czyli dobre praktyki
edukacyjne w muzeach
w Reykjavíkuy

How is it done in Iceland...
...A good
educational
practices
in museums
in Reykjavik

Podczas czerwcowej wizyty studyjnej w Islandii
zapoznałyśmy się z ofertą edukacyjną i działalnością
promocyjną wybranych instytucji kultury w Reykjavíku. Program muzeów islandzkich, jak i rozmowy
z ich pracownikami, dały nam możliwość porównania
systemów i metod pracy stosowanych w muzeach
w dwóch różnych krajach. Pozwoliły również na
pewne wstępne refleksje.
W wielu przypadkach potrzeby gości muzealnych w obu krajach są podobne, dlatego nasze
metody i techniki pracy są porównywalne. Zdaliśmy
sobie jednak sprawę z różnic wynikających z innej
specyfiki naszych krajów, jak i naszych instytucji
(m.in. różnica w wielkości i zaludnieniu Polski i Islandii, wielkości muzeów i liczbie zatrudnionych osób,
niebezpieczeństw, których należy się spodziewać,
jak np. trzęsienia ziemi w Islandii – to jedno z bardziej dla nas egzotycznych).

During our study visit to Iceland in June we
learned about the educational offer and promotional
activities of selected cultural institutions in Reykjavík.
Seeing programmes of Icelandic museums and talking
to their staff gave us an opportunity to compare the
systems and working methods of museums in our two
countries. They also provided us with some food for
thought.
In many cases, the needs of museum visitors
in our two countries are similar and therefore so are
our working methods and techniques. However, we
became aware of some differences between our countries as well as between our institutions. For instance,
Iceland is far less densely populated than Poland; our
museums have different sizes and staff numbers; certain natural hazards that need to be taken into account
in Iceland, such as earthquakes, are quite exotic for us.

Jak to się robi w Islandii...

How It Is Done in Iceland…
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Mimo że mamy ze sobą wiele wspólnego, to
jednak wciąż możemy się od siebie uczyć i nawzajem się inspirować. Wiele z programów edukacyjnych realizowanych przez muzea w Reykjavíku,
szczególnie te, które aktywują społeczność lokalną,
ma bardzo nowatorski charakter.
W Islandii duży nacisk położony jest na to, że
każdy obywatel ma prawo do znaczącego uczestnictwa w życiu muzeum i tworzenia jego oferty zarówno
ekspozycyjnej, jak i edukacyjnej. Publiczność nie
tylko „konsumuje” i przyswaja podaną jej wiedzę, ale
współuczestniczy w kreowaniu tej wiedzy.
W Islandii istotne jest więc realizowanie idei
muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do
zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą
i gościem jako odbiorcą. Przestrzeń muzeum staje się
przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń, emocji.
Dlatego w Islandii bardzo ważne jest badanie
publiczności (wieku odbiorców, wykształcenia, płci,

Although we have a lot in common, we can still
learn from each other and inspire each other. Many
educational programmes run by museums in Reykjavík,
especially those engaging the local community, are very
innovative.
In Iceland, a lot of emphasis is put on every
citizen’s right to make a significant contribution to a
museum’s life and its offer, both in terms of exhibitions
and educational efforts. The audience does not merely
absorb or “consume” the knowledge it is presented
with but actively contributes to creating it.
Thus, Icelandic museums are essentially participative and blur the line between the institution as the
provider and the visitor as the recipient. The museum
becomes a venue for exchange of knowledge, experiences, and emotions.
For these reasons Icelandic museums set great
score by surveying their visitors (their age, education level, gender, satisfaction level, preferences and

behaviours) and evaluating their own activities.
A museum is an egalitarian place, bound to be
friendly to everyone. Based on the survey results,
special projects are developed, with most of
them being targeted at the local community.
Another important target audience for Icelandic museums are numerous tourists visiting the
island.
The projects are essentially long-term, for
a simple reason: education is a process rather
than a one-off event. The projects are implemented in successive stages. There is always
enough time for reflection, attempts, consultation, enhancement, working with experts and staff
training. This working model is used in Poland as well
but has been developed by our Partners on a larger
scale. The projects involve local schools, specific neighbourhoods, senior citizens… Below, we are presenting
only a selection of projects carried out by museums in
Reykjavík.

poziomu zadowolenia, preferencji i zainteresowań
odwiedzających muzeum) i przeprowadzanie ewaluacji. Muzeum jest miejscem egalitarnym, które ma
być przyjazne wszystkim. Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowywane są specjalne
projekty, których większość kierowana jest właśnie
do społeczności lokalnej. Drugą ważną grupą
odbiorców oferty muzealnej w Islandii są licznie odwiedzający wyspę turyści.
Podejmowane projekty z prostego
powodu mają długotrwały charakter – edukacja to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Są one wdrażane wieloetapowo. Nigdy
nie brakuje czasu na przemyślenie projektu,
próby, konsultacje, ulepszanie, pracę z ekspertami i szkolenia pracowników. Taki model
pracy jest również praktykowany w Polsce,
jednak u naszych Partnerów jest rozwinięty na
większą skalę. W realizację projektów zaangażowane są miejscowe szkoły, społeczności
konkretnych osiedli, seniorzy... Chcielibyśmy
poniżej przedstawić jedynie wybrane projekty
podejmowane przez muzea w Reykjavíku.
Muzeum Sztuki w Reykjavíku nadzoruje projekt, w który zaangażowana jest społeczność lokalna
dzielnicy Breiðholt. Pierwsza odsłona projektu
miała miejsce w 2014 roku, kiedy to Rada Miasta
Reykjavík postanowiła zlecić wykonanie artystycznych murali w dzielnicy, w której mieszkają przede
wszystkim emigranci. Mieszkańcy osiedla mieli
realny wpływ na wybór artysty i dzieła, które

The Art Museum in Reykjavík supervises a project involving the local community of the Breiðholt quarter. The first stage of the project took place in 2014,
when Reykjavík City Council decided to have artistic
murals painted in a neighbourhood inhabited mostly by
immigrants. The people living there had a genuine say
in choosing the artist and the design that was to adorn
the walls of their blocks of flats. The project aimed
to integrate the immigrant population and bridge the
cultural gaps which hampered understanding between

Jak to się robi w Islandii...
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znalazło się na ścianach bloków mieszkalnych.
Celem akcji była integracja ludności napływowej,
niwelowanie różnic kulturowych, które uniemożliwiały porozumiewanie się mieszkańców, wprowadzenie sztuki do przestrzeni publicznej. W akcji dotychczas wzięli udział tacy artyści jak: Sara Riel, Theresa
Himmer, Ragnar Kjartansson i Erro. Ciekawym
pomysłem Muzeum był cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia lekcji w oparciu
o murale powstałe w ramach projektu.
Kolejnym interesującym pomysłem jest prowadzony przez Muzeum Narodowe Islandii program
skierowany do osób z chorobą Alzheimera, narażonych na społeczne wykluczenie. Jego celem jest
aktywizacja osób starszych. Podczas spotkań prowadzący rozmawiają z gośćmi na tematy pobudzające
ich pamięć, wzbudzające pozytywne skojarzenia,
przywołujące dobre wspomnienia. By zwiększyć
komfort uczestników spotkań oraz zapewnić przyjazną atmosferę, jedno z pomieszczeń muzealnych
zostało zaaranżowane na pokój-salonik urządzony
w stylu lat 50.–60. XX wieku – czasu, który dobrze
kojarzy się uczestnikom projektu. Program ten
cieszy się dużym zainteresowaniem, a na miejsce
w grupie czeka się bardzo długo.
Muzeum Sztuki w Reykjavíku opracowało
program mający na celu polepszenie dostępu do
zbiorów i wiedzy zgromadzonej w muzeach dla
uczniów i nauczycieli szkół, którzy mają utrudniony
dojazd do stolicy. Instytucja ta, działając według
zasady równości w dostępie do kultury osób
z różnych środowisk, wysyła do szkół oddalonych
od centrum „skrzynię”, w której przedstawione są
treści (tablice, wykresy, czasami oryginalne dzieła),
dotyczące muzealnych zbiorów. Pracownik Muzeum
prezentuje zawartość skrzyni i opowiada nauczycielom zarówno o tym, co mogą zobaczyć w Muzeum,
jak i o tym, jak wykorzystać zbiory w pracy
z uczniami (na prezentacji obecni są nauczyciele
wszystkich przedmiotów szkolnych). Skrzynia ta jest
w szkole przez 2–3 tygodnie, po czym odsyłana jest
do Muzeum. Niewątpliwie program ten ma również charakter promocyjny, zachęcający do wizyty
w Muzeum.

the local people. It was also meant to introduce art
into public space. The artists participating in the action
included Sara Riel, Theresa Himmer, Ragnar Kjartansson, and Erró. Another innovative idea of the Museum
was a series of training sessions preparing teachers for
giving classes based on the murals which were painted
in the project.
Also interesting is the programme run by the
National Museum of Iceland, targeted at people
suffering from Alzheimer’s disease, who are at risk of
social exclusion. It aims at encouraging senior citizens
to be active. During meetings, the leaders talk with
the visitors on subjects which stimulate their memory, invoke pleasant associations and bring back good
memories. To create a cosy atmosphere and to make
the participants feel comfortable, one of the museum
rooms was arranged to imitate a living room in the style
of 1950s-to-1960s, a happy time for most of the participants. The programme has been a big success and
there is a long waiting list to join it.
Reykjavík Art Museum developed a programme
to make the museum collections and the knowledge
stored in them more accessible to students and teachers of schools in areas with no convenient transport
links to the capital. Guided by the principle of equal
access to culture for people of different environments,
the Museum sends a chest to the remote schools,
with content (tables, charts, sometimes original works
of art) relating to the Museums collection. One of the
Museum staff presents the content of the chest and
talks to the teachers about what can be seen at the
Museum, but also about how to use the collections
in working with the students (the meeting is attended
by teachers of all subjects). The chest remains in the
school for two to three weeks and is then sent back to
the Museum. This programme clearly has a promotional
aspect too, encouraging teachers and students to visit
the Museum.
Another project, very popular with the visitors,
is run by the National Museum of Iceland. Several
times each year, experts among the Museum staff provide their opinions to the wider audience. Anyone can
bring an item (a memento, or just an object of unknown
origin) and ask the expert’s opinion on what the history
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Dużym zainteresowaniem publiczności cieszy
się projekt Muzeum Narodowego Islandii, które
kilka razy w roku organizuje otwarte ekspertyzy
specjalistów – pracowników Muzeum.
Podczas tego typu spotkań każdy zainteresowany może przynieść jakikolwiek przedmiot
(np. pamiątkę, rzecz nieznanego pochodzenia), aby
zasięgnąć opinii eksperta, którego zadaniem jest
pomoc w określeniu historii przedmiotu, materiału,
z którego został stworzony, oraz wskazanie najlepszego sposobu jego przechowania.

of the item might be, what material it is made of, and
what is the best way of storing it.
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Próba „ożywienia”
bohatera opowieści…
…czyli rady ekspertów
z Islandii

How to Revive
the Hero of the Tale?
…or Advice from Our
Experts from Iceland

Po odbyciu wizyt studyjnych, spotkań i warsztatów,
przyszedł czas refleksji i odpowiedzi na pytania:
jak wykorzystamy zdobytą wiedzę? Co jest dla nas
sprawą priorytetową? W jaki sposób dobre praktyki zaobserwowane w Islandii przenieść na grunt
polski? Czy w ogóle można to zrobić?
Z pomocą przyszli Partnerzy i eksperci
z Islandii (Anna Margret Gudjonsdottir, Sigrún Kristjánsdóttir oraz Kristín Scheving), którzy udzielili
nam rad i wskazówek dotyczących naszej dalszej
pracy. Jakie kierunki i sprawy zostały nam wskazane?
Przygotowując strategię edukacyjną, warto
odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania: po
co tworzymy nową przestrzeń wystawienniczą? Dlaczego ma być ona poświęcona właśnie tej konkretnie postaci lub tematowi? Dlaczego są one ważne
nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych gości
Muzeum?
Osoba, której poświęcona jest wystawa,
nigdy nie może być tylko postacią historyczną, nieaktualną. Naszym zadaniem jest próba „ożywienia”

After the study visits, meetings and workshops, we
needed to sit and reflect, and ask ourselves: how are
we going to use the knowledge we gained? What is
our priority? How, if at all, can we use the good practices we observed in Iceland back in Poland?
We were helped in this reflection by our partners and experts from Iceland, Anna Margrét Guðjónsdóttir, Sigrún Kristjánsdóttir and Kristín Scheving,
who gave us advice on how to proceed. They made
the following suggestions and points of attention:
In preparing an educational strategy, you need
to answer the fundamental questions: why do you
want to create a new exhibition venue? Why should it
focus on this specific person or subject? Why should
the future visitors of the Museum care about the person, or subject, as much as you do?
The person at the centre of interest of the
exhibition must never be just a figure from the past.
Our job is to try and revive the hero and make his or
her work, life and choices matter to the visitors. We
want our contemporaries not just to hear the story
but to understand the message behind it, to treat it as
universal and close to their own life.

Próba „ożywienia” bohatera opowieści…

bohatera opowieści, sprawienia, by jego dzieła, losy
i wybory stały się bliskie odwiedzającym muzeum.
Chcemy, by żyjący współcześnie nie tylko
poznali pewną historię, ale również zrozumieli jej
sens i traktowali ją bardzo uniwersalnie, by była im
ona bliższa.
Zawsze musimy pamiętać o tym, by działania
edukacyjne kierować do różnych grup odbiorców:
dorosłych i dzieci, specjalistów i laików, kobiet
i mężczyzn. Należy więc gruntownie przemyśleć
tematy, którymi grupy te byłyby zainteresowane,
oraz metody i narzędzia jak najlepszej pracy
z wybranymi odbiorcami. W muzeum każda z tych
grup powinna czuć się dobrze.
Jeżeli postać, której poświęcona jest ekspozycja, ma stać się bliższa widzom, można spróbować zorganizować (o ile jest to możliwe) spotkania
z osobami, które znały ją osobiście. Rozmowy
o osobistych relacjach z bohaterem wystawy, jego
preferencjach, przyzwyczajeniach, sytuacjach, które
nie zostały nigdzie opisane, osobach mu bliskich,
bywają niezwykle ciekawe dla słuchaczy. Nierzadko
są też punktem wyjścia do dyskusji i dalszych samodzielnych poszukiwać informacji na tematy związane
z konkretnymi postaciami i wydarzeniami.
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How to Revive the Hero of the Tale?

We must always make sure to target our
educational efforts at different audiences: adults and
children, experts and casual museum goers, men and
women. For this reason, we must reflect thoroughly on
the subjects that may be interesting for those audiences, and on the methods and tools best suited to
successfully reach out to them. Each of these groups
should feel good in the museum.
If the visitors are to feel a certain bond with
the central figure of our exhibition, we could arrange
meetings with people who knew him or her personally, if possible. Talks about personal relations with the
central figure, his or her preferences, customs, events
never before described, his or her loved ones, are
usually fascinating to the audience. They may even
provoke the listeners to discuss or to keep looking, on
their own, for information relating to specific people or
events.
As we develop and carry out the educational
strategy for the Józef Czapski Pavilion’s work with the
local community, it is good to invite associations and

W proces opracowania oraz realizacji strategii edukacyjnej do pracy ze społecznością lokalną
do Pawilonu Józefa Czapskiego warto zaangażować
stowarzyszenia i instytucje, które prężnie działają
już na terenie Krakowa, oraz te, które zajmują się
badaniem życia i twórczości artysty. W konsultowaniu pomysłów pomocni mogą być pracownicy oraz
studenci szkół wyższych (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych) oraz grupy
zrzeszające artystów, historyków sztuki, literatów.
Mogą oni nie tylko służyć radą i wiedzą specjalistyczną, ale również mieć własne pomysły na działania cykliczne odbywające się w Muzeum.
W przygotowanie programu do nowej przestrzeni wystawienniczej warto zaangażować osoby
pracujące w różnych działach Muzeum, połączyć
siły, zorganizować odpowiednia warunki do burzy
mózgów. Dzięki wymianie myśli i pomysłów może
się okazać, że możliwe jest np. zorganizowanie dla
publiczności pokazu filmów związanych z interesującą nas tematyką (projekcje na fasadzie budynku
muzeum), lub włączenie widzów w tworzenie wizerunku instytucji poprzez udostępnianie ich opinii nie
tylko na portalach społecznościowych instytucji, ale
również np. wyświetlanie ich na ścianach muzeum.
Może warto pomyśleć o mappingu, który przyciągałby uwagę przypadkowych przechodniów?

institutions which are already very active in Krakow as
well as those exploring Czapski’s life and work. Staff
and students of universities (such as the Jagiellonian
University or the Academy of Fine Arts) and associations of artists, art historians or writers could help us
by consulting our ideas. They might not just give us
advice or share their knowledge with us but also have
their own ideas for cyclical events to take place in the
Museum.
When preparing the programme for the new
exhibition venue, it is good to involve staff from different departments of the Museum, join forces, arrange
good conditions for brainstorming. As we exchange
thoughts and ideas, we may come up with projects
such as screenings of films on the subject (the façade
of the Museum building could be used as the screen),
or involving the visitors in creating the Museum’s image by collecting their opinions and sharing them not
just on social networking websites, but also projecting
them on the Museum’s wall. How about a mapping
installation to attract the attention of the passers-by?
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Owoce współpracy
międzynarodowej…

…czyli główne założenia strategii
edukacyjnej w pracy ze społecznością
lokalną
The Fruit of International Cooperation…
…or the Foundations of the Educational
Strategy for Working with the Local
Community
Podczas wizyt studyjnych oraz w trakcie wymiany
korespondencji e-mailowej zespół projektowy z Polski i Islandii pracował nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań, metod i narzędzi w pracy ze społecznością lokalną. Efektem wielu rozmów, wymiany
myśli i wyboru najlepszych pomysłów jest strategia
edukacyjna w pracy ze społecznością lokalną, stworzona specjalnie dla Pawilonu Józefa Czapskiego.
Muzeum to ma być miejscem dyskusji
i refleksji, otwartym na różne grupy odbiorców. To
punkt spotkań dla ludzi o różnym doświadczeniu
i w różnym wieku. W zamyśle ma istnieć jako przestrzeń twórczego spędzania czasu oraz nauki.
Inspiracją do takiego działania Pawilonu
jest życie i twórczość wybitnego Polaka, pisarza,
malarza, intelektualisty, erudyty, obywatela Europy,
świadka historii XX wieku. Opowiedziana w Pawilonie historia Józefa Czapskiego oraz zgromadzone
w nim artefakty i pamiątki staną się punktem wyjścia do podejmowanych projektów edukacyjnych.

During the study visits and through e-mail exchanges,
the project team from Poland and Iceland worked on
developing the best solutions, methods and tools for
working with the local community. The numerous talks,
sharing of thoughts, and selection of the best ideas
bore fruit in the educational strategy for working with
the local community created for the Józef Czapski
Pavilion.
The Pavilion is going to be a museum but also
a venue for discussion and reflection, open for different target audiences. It should be a meeting place for
people of different ages and experiences. It is designed as a space for learning and creative activities.
This model of the Pavilion’s operation has
been inspired by the life and work of an eminent Pole,
writer, painter, intellectual, polymath, citizen of Europe,
witness of the 20th century history. The story of Józef
Czapski told in the Pavilion, the artifacts and mementoes presented there are to become the starting point
for further educational projects.

Owoce współpracy międzynarodowej…

Założenia działalności edukacyjnej		
Edukacja muzealna jest dziedziną, która niezaprzeczalnie podlega stałemu progresowi i zyskuje
na ważności. Muzea przykładają szczególną uwagę
do podtrzymywania tradycji, opieki nad dziedzictwem kulturowym i udostępniania tych wartości
społeczeństwu. Edukacja muzealna ma duże znaczenie w kontekście kształcenia przez całe życie (jest
więc skierowana do wszystkich grup wiekowych
o różnorodnym potencjale i potrzebach).
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Educational assumptions
Museum education is clearly progressing and
becoming increasingly important. Museums make significant efforts to uphold traditions, guard the cultural
heritage, and make those values available to society.
Museum education is a vital component of lifelong
learning and as such, it is directed at all age groups
and people of various potentials and needs.
Education is a process rather than an event.
This is why, in our strategy, we adopted long-term
goals requiring us to tune in to the needs of local

Edukacja to proces, a nie wydarzenie, dlatego w strategii przyjęte zostały cele długoterminowe, które wymagają wsłuchania się w potrzeby
społeczności lokalnych, przygotowania oraz wypracowania wspólnych założeń i oczekiwanych rezultatów. Sukces zaproponowanych projektów bazuje
na długotrwałym zaangażowaniu uczestników oraz
współpracy równych sobie partnerów (osób, instytucji, organizacji). Zaproponowana strategia edukacyjna w pracy ze społecznością lokalną pozwoli
nie tylko zrozumieć osobę Józefa Czapskiego, jego

communities, to develop common assumptions and
agree on the expected results. The success of the projects put forward depends on long-term commitment of
the participants and cooperation of partners (individuals, institutions, organisations) on an equal footing.
The educational strategy proposed by us for
working with the local community will not only allow
the person of Józef Czapski, his work and his time to
be better understood but will also help relate his experience to the lives of people today.

Owoce współpracy międzynarodowej…

twórczość oraz czasy, w których żył, ale również
odnieść jego doświadczenia do życia współczesnego
człowieka.

Odbiorcy oferty edukacyjnej opisanej
w strategii
Pawilon Józefa Czapskiego jest położony
w ścisłym centrum Krakowa. Opisana oferta edukacyjna skierowana będzie do lokalnych mieszkańców
– przede wszystkim osób starszych, które mieszkają
w tym miejscu od wielu pokoleń. Z drugiej strony,
Muzeum usytuowane jest w okolicy, w której znajduje się dużo szkół (podstawowych, średnich oraz
uczelni wyższych), dlatego planowane jest nawiązanie współpracy zarówno z nauczycielami i wykładowcami, jak i współtworzenie projektów edukacyjnych z uczniami i studentami.

Cel pracy ze społecznością lokalną
Działalność edukacyjna prowadzona przy
Pawilonie Józefa Czapskiego powinna mieć wpływ
na współczesnych ludzi, wzbogacać i poprawiać
życie jednostek. Jej rolą winno być także umacnianie społeczności lokalnej skupionej wokół Pawilonu
oraz pomoc w tworzeniu równości w społeczeństwie. Dlatego projekty edukacyjne skierowane
będą do różnych grup odbiorców, uwzględniając ich
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Target group of the educational strategy
Józef Czapski Pavilion is located in the very
centre of Krakow. The educational offer is targeted at
the local community, particularly the elderly people
who have lived in the neighbourhood for generations.
At the same time, since there are numerous schools
(primary, secondary and universities) in the vicinity of
the Museum, we plan to cooperate with teachers and
lecturers and involve students in the creation of our
educational projects.

The goal of working
with the local community
Educational activities organised at the Józef
Czapski Pavilion should affect and enrich people’s
lives and enhance their quality of life. They should also
consolidate the local community around the Pavilion
and promote social equality. This is why the educational projects will be targeted at various audiences,
taking into account their background, prior knowledge,
and needs.
Museums make their neighbourhoods more
attractive for visitors and residents alike. Since they
are rooted in specific stories, they can define the
country, city and quarter in which they are located
and help shape their image. Józef Czapski Pavilion will
cooperate with the local community in compiling the
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wcześniejsze przygotowanie, posiadaną wiedzę czy
potrzeby. Muzea sprawiają, że miejsca, w których
się znajdują, stają się warte odwiedzenia i bardziej
atrakcyjne do życia. Ponieważ zakorzenione są
w pewnych historiach, mogą definiować kraj, miasto,
dzielnicę i pomagać kształtować myślenie o nich.
Pawilon Józefa Czapskiego będzie współpracować
ze społecznością lokalną nad kolekcjonowaniem
wiedzy o miejscu, historii, dziedzictwie. Zbiory
Muzeum i merytoryczne przygotowanie jego pracowników są bardzo ważną podstawą, na której
budować będziemy programy ze społecznością
lokalną. Dopiero połączenie zasobów Muzeów oraz
umiejętności, wiedzy i doświadczeń publiczności może tworzyć całość. Praca ze społecznością
lokalną przy Pawilonie Józefa Czapskiego będzie
uczyła zrozumienia i tolerancji między odbiorcami
o różnych doświadczeniach, pochodzących z różnych środowisk, kultur czy generacji, oraz pokazywała korzyści z podejmowania między nimi współpracy. Projekty będą również skierowane do osób
narażonych na społeczne wykluczenie.

knowledge about the location, its history and heritage.
The Museum’s collection and the knowledge of its
staff are very important foundations for us to develop
programmes with the local community. To complete
this image, the Museum’s resources must be combined
with the competences, knowledge and experience
of the visitors. By working with the local community
at the Józef Czapski Pavilion, we will promote understanding and tolerance between people of different
experiences, coming from different environments, cultures or generations, and will show them the benefits
of cooperation. The projects will also be targeted at
people at risk of social exclusion.

Planowane kierunki projektów
edukacyjnych w pracy ze społecznością
lokalną
W uwzględnieniu wszystkich powyższych założeń wyznaczono główne kierunki realizacji strategii
edukacyjnej w pracy ze społecznością lokalną:
– wymiana międzypokoleniowa, zakładająca
projekt skierowany do młodzieży i seniorów mieszkających w bliskim sąsiedztwie Muzeum. Celem
projektu jest integracja i zrozumienie dwóch pokoleń,
wymiana wiedzy i doświadczeń. Punktem wyjścia do
projektu będą m.in. międzypokoleniowe przyjaźnie
Józefa Czapskiego, o których dowiadujemy się ze
wspomnień ludzi, którzy go znali, i które niejednokrotnie opierały się na wymianie poglądów oraz
wzajemnym zrozumieniu ludzi różnych generacji.
Za inspirację wizualną posłużą dzienniki pisane przez
Józefa Czapskiego przez całe życie, które stanowią
dziś niezwykle cenne źródło wiedzy historycznej jak
i, ze względu na wartości estetyczne, dzieło sztuki
samo w sobie. Wymiana międzypokoleniowa może
być również realizowana poza murami Pawilonu

Planned directions of educational
projects for working with the local
community
Taking into account all the above assumptions,
the following main directions of the educational strategy for working with the local community have been
defined:
– Intergeneration exchange: a project targeted
at young and elderly people living in the close vicinity of the Museum. The project aims at bringing two
generations closer together, fostering understanding
and exchange of knowledge and experience between
them. It will draw from Józef Czapski’s friendships
with people of different generations, as recounted in
the memoirs of people who knew him. Those relations
were based on exchange of opinions and mutual
understanding of people from various generations.
The project will be inspired visually by excerpts from
Józef Czapski’s diaries, which he wrote throughout
his life. Today they are an exceptionally valuable
source of historical knowledge and, thanks to their
artistic value, are also a literary work in their own
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i angażować mieszkańców dzielnic Krakowa oddalonych od Muzeum. Taka akcja edukacyjna przewidywałaby rozmowy, warsztaty i spotkania na ulicach miasta,
zainteresowanie ludzi postacią artysty, zaproszenie
lokalnych społeczności do odwiedzenia Muzeum.
Do współudziału w projekcie zaproszone zostałyby
lokalne szkoły, domy opieki itd.;
interdyscyplinarność, zakładająca
nawiązanie współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi mającymi swoje siedziby
w sąsiedztwie Muzeum: Państwową Wyższą
Szkołą Teatralną, Akademią Sztuk Pięknych,
Uniwersytetem Jagiellońskim. Partnerstwo
z uczelniami wyższymi o profilu artystycznym
oraz kierunkami humanistycznymi UJ pozwoli
na współtworzenie projektów, których
efekty mogą być prezentowane w postaci
wystaw czy akcji artystycznych w przestrzeni
Muzeum lub w ogrodzie. Dzieło Czapskiego
będzie stanowić źródło inspiracji dla wszelkiego rodzaju kreatywności mierzącej się ze
współczesnymi problemami nie tylko w środowisku lokalnym, ale także Europy i świata.
Oprócz angażowania w projekty studentów,
warto również zwrócić się w stronę uczniów
i nauczycieli szkół średnich znajdujących
się niedaleko od Muzeum oraz Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
im. Józefa Czapskiego w Krakowie. Uczestnikami projektu byliby uczniowie o różnych
zainteresowaniach i różnej wiedzy na temat
Józefa Czapskiego, współkoordynatorami zaś
nauczyciele. Celem głównym byłaby integracja młodzieży z różnych środowisk, współpracującej i skupionej wokół wybranego aspektu
życia Józefa Czapskiego;
wymiana międzynarodowa , zakładająca
program skierowany do uczniów szkół podstawowych (w tym międzynarodowej szkoły
podstawowej) mieszczących się w bliskim
sąsiedztwie Pawilonu. Głównym założeniem
projektu byłaby współpraca dzieci pochodzących z różnych kultur i krajów, inspiracją
zaś bogata historia wielonarodowej rodziny
Józefa Czapskiego.

right. Intergenerational exchange may also take place
outside the Pavilion and engage people from other
Krakow’s quarters, situated further away from the Museum. This educational action is intended to include
talks, workshops and meetings in the streets, making
people want to find out more about Józef Czapski,
and encouraging local communities to visit the Museum. Local schools, care homes etc. will be invited to
participate.
Interdisciplinary aspect: the project will
include cooperation with Krakow universities
located in the vicinity of the Museum, i.e. the
Academy for the Dramatic Arts (PWST), the
Academy of Fine Arts (ASP) or the Jagiellonian
University (UJ). The partnership with art and
drama academies and humanities faculties
of the UJ will enable us to co-create projects
whose results will be presented in the Museum
or its garden in the form of exhibitions or artistic activities. Czapski’s work will be a source of
inspiration for all kinds of activities relating to
the contemporary issues, not just local but also
European and international. Besides engaging higher education students, it is also worth
looking towards the teachers and students of
secondary schools located in the Museum’s
vicinity as well as the Józef Czapski Secondary School of Fine Arts in Krakow. The project
would engage students of various interests and
different degrees of knowledge of Józef Czapski as participants and the teachers as co-coordinators. The main purpose would be to bring
young people of various backgrounds together
in their work focusing around selected aspects
of Józef Czapski’s life.
International exchange: a programme targeted at students of primary schools located
near the Pavilion (including the international
primary school). The project would concentrate
on a cooperation of children representing various cultures and countries, inspired by the rich
history of Józef Czapski’s multi-ethnic family.
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Potencjał miejsca
Postać Józefa Czapskiego jest niezwykle
inspirująca, a historia jego życia nieustannie zadziwia. Czapski – świadek historii – jest źródłem wielu
tematów, które poruszają współczesnych ludzi.
Niewątpliwym plusem Pawilonu Józefa Czapskiego jest sąsiadujący z nim ogród. To enklawa spokoju, która może stać się miejscem spotkań lokalnej
społeczności, realizacji projektów edukacyjnych
oraz prezentowania ich rezultatów. To idealne miejsce na koncerty, przedstawienia teatralne, wydarzenia współprzygotowane przez społeczność lokalną.
Podobną funkcję może pełnić taras przy Muzeum
im. Emeryka Hutten-Czapskiego oraz kawiarnia
mieszcząca się w Pawilonie.
Strategia edukacyjna w pracy ze społecznością lokalną dla Pawilonu Józefa Czapskiego podejmie próbę realizacji idei muzeum partycypacyjnego,
w którym również zwiedzający mogą tworzyć treści,
dzielić się nimi i łączyć się wokół nich. To bardzo
ważny trend we współczesnej edukacji muzealnej,
wciąż nowy i świeży w polskim muzealnictwie.

The Fruit of International Cooperation…

Potential of the place
Józef Czapski is an exceptionally inspiring
figure, whose life history never ceases to astonish. A
witness of history, he embodies many subjects which
move today’s people.
Józef Czapski Pavilion has one more definite
asset: the adjacent garden. A peaceful haven, it may
serve as a place for hosting meetings of the local
community, educational projects and presentation of
their results. It is a perfect venue for concerts, theatre shows and other events organised with the local
community. Other places that could be used for similar
purposes are the terrace at the Hutten-Czapski Museum and the café in the Pavilion.
In our educational strategy for the Józef Czapski Pavilion’s work with the local community, we strive
to create a participative museum where the visitors
will be able to contribute their own messages, share
them and unite around them. This is a very important
trend in today’s museum education that is still relatively new in Poland.
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Garść wspomnień…

…czyli osobiste refleksje
z działania partnerskiego
między Polską a Islandią

A Handful of Memories…

or Our Personal Reflections from
Our Poland-Iceland Partnership

Uczestnictwo w projekcie było dla mnie bardzo
dobrym doświadczeniem. Przekonałam się, jak bardzo różnorodne jest Muzeum Narodowe w Krakowie.
Byłam pod wrażeniem programów edukacyjnych
prowadzonych przez pracowników Muzeum – i entuzjazmu, z jakim starają się docierać do różnych
grup społecznych, na przykład w ramach projektu
prowadzonego w wiejskich kościołach lub programu
dla osób niewidomych. Również jakość publikacji
tworzonych przez Muzeum jest imponująca.
Kristín Scheving
Listasafn Íslands
(Islandzka Galeria Narodowa)

My experience of this project was very positive as I got
a very good insight into how diverse Krakow National
Museum really is.
I was inspired by their educational programs and their
enthusiastic way to reach many different people in the
society, for example with the project that took part in
churches in villages outside of the city and also the
program for blind people.
I was inspired by the publications they made, it was
very well produced.
Kristín Scheving
National Gallery of Iceland

GarŚĆ WSpOMNIEŃ…

a handful of memories…

Miałyśmy wyjątkową okazję
poznać bogatą historię Krakowa
i polski. Byłam pod wrażeniem
szerokiego profilu Muzeum
i profesjonalizmu jego pracowników.intensywność, z jaką sekcja
nowych Mediów wykorzystuje
nowoczesne środki przekazu
– internet, Twitter, Facebook
– była dla mnie imponująca. szczere gratulacje!
Współpraca z zespołem MnK była wielką przyjemnością – i mam nadzieję, że będzie trwała nadal.

It was a unique opportunity to get a knowlegde on the
rich history of Kraków and Poland.
I was inspired by the wide selection of the museum
and the professional work. I was inspired by how
intensively the media staff use the modern media like
twitter, web and facebook. Really on the top of things!
It was a great pleasure to work with the team from
NMK and I really hope that we can extend our cooperation.

anna Margrét Guðjónsdóttir
evris Foundation, islandia

anna Margrét Guðjónsdóttir
Evris Foundation, Iceland
In general I was impressed by the Kraków museum, its
scale and diversity and all the beautiful artifacts.
I was also impressed with how engaged, clever and interested the staff is in the work. The good atmosphere
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Byłam zachwycona krakowskim
muzeum, jego skalą i różnorodnością oraz pięknem eksponatów. Byłam również pod wrażeniem pracowników – ich poziomu
merytorycznego i zaangażowania w pracę. Wyraźnie widoczna
była pozytywna atmosfera
wśród pracowników. To bardzo
ważne! Moją uwagę zwróciły niektóre szczególnie
przemyślane i kreatywne metody stosowane przez
Muzeum w działaniach edukacyjnych. Widziałam
silną motywację do dalszego przyswajania wiedzy
i tworzenia coraz lepszych programów edukacyjnych. Gościnność, z jaką przyjęto nas w Krakowie,
na długo pozostanie mi w pamięci.
Sigrún Kristjánsdóttir
Árbæjarsafn (Muzeum Miasta reykjavík)

among the staff was obvious – that is important!
I found some of the methods used in education insightful and meaningful.
I could sense a strong will to learn new things and
make even better educational programmes.
I will always remember the warm welcome and hospitality we received in Kraków.
sigrún Kristjánsdóttir
Reykjavík City Museum
My study visit to Reykjavik was that kind of a learning
experience which is truly transformative and at the
same it opens the space for questions and critique,
and encourages you to learn more and explore further.
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Moja wizyta studyjna w reykjavíku była takim doświadczeniem, które oprócz nauki
przynosi autentyczną przemianę, otwiera umysł na pytania
i krytykę, zachęca do dalszej
nauki i eksploracji. dzięki niej
przekonałam się, jak można
działać w sposób bardziej
otwarty i brać pod uwagę potrzeby wszystkich grup
społecznych. Było to bardzo wartościowe doświadczenie. z wielkim wzruszeniem obserwowałam, jak
instytucje kultury na islandii z dumą upamiętniają
ważne wydarzenia, np. organizując obchody setnej
rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych.
zaimponowało mi stosowanie mediów społecznościowych w celu dotarcia z ofertą muzeum do
mieszkańców, a nie tylko do turystów. Byłam pod
wrażeniem atmosfery panującej w zespole pracowników oraz między pracownikami a kierownictwem.
Wizyta skłoniła mnie do głębokiej refleksji nad tym,
że w działalności edukacyjnej, promocyjnej czy
w stosowaniu nowych mediów otwarty umysł może
znaczyć więcej niż wykorzystywanie wszystkich
dostępnych narzędzi.

What I took from this visit was the valuable insight on
how to make things more open minded, concern for
all social groups. I was very moved by how cultural
institutions in Iceland commemorate important events
like 100 Years of Women’s Suffrage just because they
are very proud of it. I was impressed with how they try
to use some social media to interest residents, not only
tourists with their offer and inspired with the atmosphere inside working team and between them and
the management. After the visit I started to think more
intensively about the fact that being more open minded in doing things on a field of education, promotion
or new media can have more meaning than using all
available tools.

Michalina pieczonka
sekcja nowe Media MnK

Michalina pieczonka
Section of New Media
of The National Museum in Krakow
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oprowadzanie uczestników
wizyty studyjnej z islandii było
dla mnie ciekawym przeżyciem
i wyzwaniem, ponieważ nigdy
wcześniej nie oprowadzałam
po wystawie w Muzeum im.
emeryka Hutten-czapskiego
w języku angielskim. W efekcie
zostałam zmobilizowana do
przygotowania się językowego oraz pod kątem innej
niż zazwyczaj grupy odbiorców, co na pewno ułatwi
mi oprowadzanie kolejnych grup w języku angielskim. ciekawym i nowym rozwiązaniem było oprowadzanie z drugim przewodnikiem oraz wspólne
przygotowanie części warsztatowej. szczególnie ta
wspólna praca przygotowawcza pozwoliła mi zapoznać się z technikami i pomysłami na oprowadzanie
innego niż dotychczas odbiorcy, co zdecydowanie
poszerzyło moje horyzonty.
anna Sokulska
licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie
współpracownik MNK

Guiding our Icelandic guests around the Hutten-Czapski Museum during their study visit was an interesting
experience for me – and a challenge, too, as I had
never done it in English before. I was motivated to prepare well, both in terms of language and for talking to
a different audience than before. This will surely help
me in guiding groups in English in the future. Additionally, having another guide to help me guide the visit
and prepare the workshop part was an interesting
new arrangement. Specifically, the preparation work
was what allowed me to learn about techniques and
ideas for guiding the type of visitors I was not familiar
with, which definitely broadened my horizons.
anna sokulska
Licensed Krakow city guide
Collaborator of the National Museum in Krakow

GarŚĆ WSpOMNIEŃ…

a handful of memories…

cieszę się, że miałam możliwość wzięcia udziału w wizycie
studyjnej gości z islandii. Było
to dla mnie nowe doświadczenie
i okazja do spróbowania swoich
sił jako przewodnik. Wyzwaniem
było przygotowanie ścieżki
zwiedzania oraz zaplanowanie
elementów warsztatowych tak,
aby całe spotkanie udało się zamknąć w relatywnie
krótkim czasie. jednak dzięki temu, że pracowałyśmy w dwuosobowym zespole, myślę, że udało nam
się sprostać zadaniu i zaciekawić uczestników.

I am glad to have had the opportunity to take part
in the study visit of our guests from Iceland. It was a
new experience for me and a chance to try my hand
as a guide. It was a challenge to prepare the visiting
path and to plan the workshop activities in a way so
as to make it all fit in a relatively short time. I hope
that, thanks to working in a team of two, we managed
to face up to the challenge and make our audience
interested.

anna Kapusta
kulturoznawca-filmoznawca
współpracownik MnK

anna Kapusta
Cultural studies and film studies specialist
Collaborator of the National Museum in Krakow
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jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że mogłam wziąć udział
w tym projekcie. Była to okazja
do poznania osób z pasją, zainteresowanych rozwojem swoich
instytucji, inspirujących i profesjonalnych.
Będąc na islandii, miałam także
okazję podziwiać część tego
wspaniałego kraju, którego krajobraz przywodził mi
na myśl opowieści z nordyckich sag.
joanna Zaguła
uczestnik projektu MnK

I am very proud and happy to have taken part in the
project. It was an opportunity to meet professional,
inspiring and passionate people eager to make their
institutions thrive.
During my study visit, I also had the chance to admire a part of Iceland, whose wonderful landscapes
brought to my mind the Nordic sagas.
joanna zaguła

Project participant
National Museum in Krakow

GarŚĆ WSpOMNIEŃ…

a handful of memories…

Wyjazd do islandii, do reykjavíku był dla mnie wyjątkowo
ważnym doświadczeniem. dzięki
niemu mogłam skonfrontować
nie tylko swoje doświadczenia
zawodowe jako edukatorki
muzealnej, ale również osobiste, oraz poznać kulturę innego
europejskiego kraju, która
w wielu aspektach diametralnie różni się od polskiej.
najbardziej utkwiły mi w pamięci trzy duże projekty realizowane przez edukatorów i pracowników
muzeów. pierwszym z nich, zakrojonym na szeroką
skalę, było przedsięwzięcie poświęcone upamiętnieniu 100-lecia otrzymania przez islandzkie kobiety
praw wyborczych. nieomal wszystkie muzea reykjavíku włączyły się w obchody rocznicy przez
zorganizowane wystawy, zajęcia, happeningi. dzięki
tak przygotowanemu, jednorodnemu tematycznie
i odbywającemu się w tym samym czasie przedsięwzięciu, mogło ono trafić do bardzo szerokiej
publiczności.
ponadto w Muzeum narodowym islandii
zaprezentowano nam pomieszczenie przygotowane
specjalnie do spotkań z osobami starszymi cierpią-

The trip to Reykjavík was an immensely important
experience for me. It allowed me to confront my experiences, not only professional as a museum educator
but also personal, and to get to know the culture of
another European country, completely different from
ours in many respects. What I found particularly memorable were three major projects carried out by the
museum staff and educators. One was a large-scale
project celebrating the 100th anniversary of women’s
suffrage in Iceland. Nearly all of Reykjavík’s museums
joined in the celebration by organising exhibitions,
classes, and happenings. This impressive thematic
uniformity, coordination and preparation of the project
allowed it to reach a very large audience.
In the National Museum of Iceland we were
shown a room specially prepared for meetings with
elderly people suffering from Alzheimer’s disease. It is
used by the Museum staff for talks with small groups
of people, in attempts to bring back their memories of
the past, metaphorically as well as literally. Such activities allow heritage to be preserved, also in the form of
people’s recollections.
In the National Gallery of Iceland I learned
about the long-term project named the Vasulka
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cymi na chorobę alzheimera. pracownicy Muzeum
prowadzą w nim rozmowy z niewielką grupą osób.
W tym czasie starają się oni przywrócić pamięć
o czasie minionym nie tylko w sposób literalny, ale
również i metaforycznie. dzięki takim działaniom
dziedzictwo, które jest również zapisem w ludzkiej
pamięci, zostanie zachowane i przechowane.
W narodowej Galerii islandii poznałam
długoterminowy projekt zatytułowany Vasulka
chamber. projekt został przygotowany na podstawie archiwów pochodzących ze zbiorów Galerii oraz
archiwum pary artystów steiny i Woody’ego Vasulka.
do projektu włączyły się również inne muzea i galerie na świecie. dzięki pracy zespołu i wykorzystaniu
multimediów została stworzona platforma, przez
którą użytkownicy i zwiedzający wystawę zostali
zaproszeni do tworzenia nieprzerwanego dzieła
sztuki. Mogli je komponować autonomicznie lub też
nawzajem i równocześnie ingerować w swoje prace.
Tworzywem były wybrane elementy z prac i archiwów artystów.
Marta Graczyńska
dział edukacji MnK

Chamber. It was prepared on the basis of the archives
of the Gallery and those of a pair of artists, Steina
and Woody Vasulka. Other museums and galleries
worldwide joined in as well. Through teamwork and
the use of multimedia, a platform was created, inviting
users and visitors to create a continuous work of art.
Each of them could contribute individually or in cooperation, or influence the work of others. The material
used was selected elements from works and archives
of other artists.
Marta Graczyńska
Education Department
of the National Museum in Krakow
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przygotowanie oraz realizacja
międzynarodowego działania
partnerskiego były dla mnie
wielkim wyzwaniem oraz
„wychodzeniem z kolejnych stref
komfortu” (a barier na początku
wydawało się być wiele: biurokratyczna, językowa…). dzięki
pracy przy projekcie rozwinęłam się, nauczyłam bardzo wielu rzeczy, zyskałam
nowe doświadczenia. podczas wyjazdu na islandię
poznałam wielu kreatywnych ludzi poświęcających
się swojej pracy, którzy z pasją podejmują wyzwania
i tworzą wspaniałe programy. To było bardzo inspirujące. Wizyta studyjna była również świetną okazją
do lepszego poznania moich koleżanek z Muzeurazem pracuje nam się bardzo dobrze. integracji
sprzyjały z pewnością niezwykłe krajobrazy islandii
i białe noce. Wielką pomocą i wsparciem była dla
mnie anna Margrét Guðjónsdóttir z evris Foundation – nasz islandzki partner, która wykazała się
wielką cierpliwością i zrozumieniem, wspaniale
przygotowała wizytę w islandii, wielokrotnie pomagała nam swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Mam wielką nadzieję, że zakończenie projektu
nie będzie końcem naszej współpracy, a jej owoce
będziemy zbierać jeszcze długo.

The preparation and execution of an international
partnership was a big challenge for me, requiring me
to step out of my comfort zones – not just one but one
after the other. The red tape, the language barrier…
there seemed to be a lot of obstacles initially. Working
on the project allowed me to develop, learn a lot, and
gain new experience. On our visit to Iceland,
I met a lot of creative and dedicated people who take
up challenges with enthusiasm and create impressive
programmes. It was very inspiring. The study visit was
also a great opportunity for me to get to know my
colleagues from the Museum better. We have had a
great time working together. Without a doubt, our integration was made easier by Iceland’s fantastic landscapes and white nights. Anna Margrét Guðjónsdóttir
of Evris Foundation, our Icelandic partner, provided
me with a great deal of help and support, and was
very patient and understanding. She prepared our visit to Iceland admirably and shared her expertise and
experience with us on many occasions.
I sincerely hope that the end of our project is not going to be the end of our cooperation and that we will
reap the rewards of it for a long time to come.

Maria Masternak
dział edukacji MnK

Maria Masternak
Education Department
of the National Museum in Krakow

