
Wiadomości Botaniczne 54(3/4 ). 2010 145

MUZEA, ARCHIWALIA, ZBIORY 
MUSEUMS, ARCHIVES, COLLECTIONS

NOC M U ZEÓ W  O RA Z DZIEŃ  OTW ARTYCH 
D RZW I M UZEÓW  K RA KO W SKICH  
W M UZEUM  PALEOBOTANICZNYM  

INSTYTUTU BOTANIKI UNIW ERSYTETU 
JA G IEL L O Ń SK IEG O  (2007-2010)

The M useum  Night and  K raków  M useum s Open 
Day in the Palaeobotanical M useum  of Institu te 
of Botany, Jag iellonian U niversity (2007-2010)

Noc Muzeów jest cykliczną imprezą odby
wającą się w Polsce od kilku lat. W Krakowie 
pierwsza Noc Muzeów zorganizowana została 
w roku 2004. Od 2009 roku Noc Muzeów jest 
w Krakowie częścią trwającego kilka miesięcy 
cyklu imprez, zatytułowanego Krakowskie Noce. 
Noc Muzeów odbywa się w Krakowie z piątku 
na sobotę, a więc z jednodniowym wyprzedze
niem względem innych miast, gdzie odbywa się
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Rye. 1. Goście odwiedzający Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie szóstej 
edycji Nocy Muzeów, 15-16 maja 2009 (fot. S. Florjan).

Fig. 1. Guests visiting Palaeobotanical Museum o f the Institute o f Botany, Jagiellonian University, during the 6lh Museum 
Night, May 15-16, 2009 (phot. S. Florjan).

z soboty na niedzielę, tak aby zainteresowani 
mogli uczestniczyć także w imprezach zorgani
zowanych w innych miejscowościach.

Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczy w tej 
imprezie od 2008 roku. W piątej edycji Nocy 
Muzeów (16/17 maja 2008) gościliśmy ponad 
650 zwiedzających. W szóstej edycji (15/16 maja 
2009) liczba gości, którzy odwiedzili naszą pla
cówkę wyniosła ponad 1000 osób, a w siódmej 
edycji (14/15 maja 2010) odwiedziło nasze mu
zeum około 750 gości, co świadczy o znacznym 
i stałym zainteresowaniu prezentowaną tema
tyką. Za każdym razem muzeum dostępne było 
dla zwiedzających od godz. 19.00 do północy.

Drugą cykliczną imprezą muzealną odbywa
jącą się w Krakowie jest Dzień Otwartych Drzwn 
Muzeów Krakowskich organizowany w jedną 
z niedziel pod koniec listopada.

Muzeum Paleobotaniczne IB UJ uczestni
czyło w nim trzykrotnie (25.11.2007,23.11.2008

i 22.11.2009), goszcząc kilkaset osób. W Dniu 
Otwartych Drzwi odbywającym się 22.11.2009 
roku nasi goście mogli przy okazji zwiedzania 
ekspozycji obejrzeć prezentację multimedialną 
„Procesy fosylizacji tkanek przewodzących 
u roślin”.

Oglądając naszą ekspozycję zwiedzający 
zaznajomili się z przedstawioną w skrócie całą 
historią roślin telomowych, począwszy od dc- 
wońskich przedstawicieli Rhyniophytinct, Tri- 
merophytina i Zosterophyllophytina, poprzez 
wszystkie główne grupy systematyczne, kończąc 
na roślinach okrytozalążkowych w oparciu o kil
kaset wyłącznie oryginalnych skamieniałości, 
pochodzących ze wszystkich kontynentów' i re
prezentujących wszystkie okresy geologiczne 
od dewonu po czwartorzęd. W osobnej części 
ekspozycji zwiedzający mieli możliwość zazna
jomienia się z zagadnieniami tafonomii roślin.

Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Bota
niki UJ w pierwszej kolejności służy celom
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dydaktycznym realizowanym w ramach zajęć 
dla studentów na kierunkach studiów takich jak: 
biologia, geologia oraz biologia i geologia, spe
cjalność ochrona przyrody. Niezależnie od tego, 
od momentu otwarcia w styczniu 2003 roku, Mu
zeum służy popularyzacji wiedzy botanicznej. 
Obok prezentacji naszej ekspozycji w ramach 
corocznych imprez, takich jak Noc Muzeów, 
Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, 
czy Festiwal Nauki w Krakowie, prowadzimy za
jęcia dla grup szkolnych, a także grup studentów 
z zaprzyjaźnionych uczelni z Krakowa i innych 
miast. Od kilku lat odbywają się w muzeum 
prelekcje dla młodzieży z Sekcji Biologicznej 
Krakowskiego M łodzieżowego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk i Sztuk. Cała aktywność z tym 
związana jest dziełem pracowników i pomaga
jących nam doktorantów Zakładu Paleobotaniki 
IB UJ, wykonywanym niezależnie od zwykłych 
obowiązków dydaktycznych, naukowych i orga
nizacyjnych.

Liczne wypowiedzi zwiedzających oraz 
wpisy w księdze pamiątkowej z wymienionych 
imprez, wskazują na potrzebę nie tylko organi
zowania jednorazowych lub cyklicznych spotkań 
tego typu ale również na wartość prowadzonych 
w sposób ciągły działań na rzecz popularyzacji 
wiedzy nie tylko paleobotanicznej, czy bota
nicznej, ale też ogólnoprzyrodniczcj. Niektórzy 
zwiedzający po raz pierwszy mieli możliwość 
zaznajomienia się ze skamieniałościami roślin
nymi, inni pierwszy raz oglądali skamieniałości, 
które znali tylko z książek, czy słyszeli o nich 
na uczelni. W ielokrotnie wyrażano podziw, 
że w Polsce znajdują się takie zbiory oraz, że 
tego typu skamieniałości można znajdować 
nawet w najbliższej okolicy Krakowa. Biorąc 
pod uwagę fakt, że absolwenci szkół średnich 
często wykazują obecnie minimalną znajomość 
ojczystej przyrody, jak i najbardziej ogólnej 
wiedzy na temat roślin, zwierząt, przyrody 
nieożywionej czy geografii, przed placówkami 
naukowymi i muzealnymi staje nowe zadanie 
przekazywania społeczeństwu wiedzy zdoby
wanej dawniej w szkołach.

Sławomir FLORJAN


