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Wartości w zarządzaniu muzeum 

Wstęp

Od samego początku zawodowej przygody w muzeum fascynowali mnie pracu-
jący tam ludzie – zarówno współpracownicy z tej samej instytucji, jak i wszyscy 
ci, których spotykałem na swojej drodze. Funkcja, jaką sprawuję, wymaga ode 
mnie częstych kontaktów z innymi jednostkami – rozmawiam, spotykam się, 
negocjuję, kontroluję i uzgadniam sprawy zbiorów w szerszym gronie muzeal-
nym. U wszystkich, z którymi prowadziłem dyskusję na temat muzealnictwa, 
zaobserwowałem pewne wspólne dla nich spostrzeżenia i wartości, jakimi 
kierują się w swojej pracy zawodowej. Pragnąc zgłębić ten temat, postanowiłem 
przeprowadzić usystematyzowane badania naukowe, oparte na metodologii etno-
grafii organizacji, która wydaje mi się idealna do zbadania fenomenu opisanego 
poniżej. W niniejszym tekście wyniki swoich badań będę stale konfrontował 
z własnym doświadczeniem i obserwacją.

Na samym początku pragnę usystematyzować i przedstawić czytelnikowi, 
w jakim kontekście będę używać określenia „muzealnik”. Otóż obowiązująca 
w Polsce Ustawa o muzeach wskazuje, że: 

pracownicy zatrudnieni w muzeach na stanowiskach, na których realizuje się zadania 
związane z: [...] gromadzeniem i naukowym opracowywaniem zbiorów, [...] urzą-
dzaniem wystaw i udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, 
[...] organizowaniem badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych, [...] pro-
wadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej, upowszechniającej kulturę lub 
wydawniczej – tworzą zawodową grupę muzealników (art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 
21 listopada 1996 roku o muzeach).
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Ustawowa definicja nie do końca pokrywa się z potocznym rozumieniem 
tego pojęcia przez samych „muzealników” i przeze mnie. Dla mnie są to przede 
wszystkim pracownicy, którzy rozumieją, czym i po co są muzea, a swoją pracę 
traktują jak misję. Mają oni wspólną hierarchię wartości, w pewien sposób 
kwalifikującą do tego, aby stać się częścią „muzealnej rodziny”. Nie wszyscy 
pracownicy muzeum są muzealnikami, nie wszyscy merytoryczni zaliczają się 
do tej grupy, choć jestem przekonany, że większość z nich tak. Są też osoby, które 
nie zajmują się naukowym opracowywaniem zbiorów ani nie mają wpływu na 
kształt wystaw, nie prowadzą badań, a są na przykład „jedynie” opiekunami 
ekspozycji czy pracownikami technicznymi. Zdarza się jednak, że ich szacunek 
i zrozumienie dla zbiorów, celów oraz wartości muzeum okazują się tożsame 
z tym reprezentowanym przez największych pasjonatów historii. Niejednokrot-
nie ich wiedza o danym muzeum przewyższa wiedzę ludzi odpowiedzialnych 
za opracowywanie kolekcji, często są związani z miejscem pracy bardziej niż 
niejeden naukowiec opracowujący dany zbiór. W środowisku, w jakim się 
obracam, ich także nazywa się muzealnikami, a oni sami też tak o sobie mówią. 
Wielokrotnie spotykam się ze stwierdzeniami: „on nie jest muzealnikiem” (roz-
mówcy P1, M1, M5), co oznacza, że jesteśmy „my” – muzealnicy – i są pozostali, 
którzy nie do końca rozumieją i wiedzą, czym jest muzeum w swojej istocie. 
Przepisy prawa w charakterystyce tej grupy zawodowej skupiły się na wykony-
wanych obowiązkach i zadaniach, ale w moim odczuciu bycie muzealnikiem 
to coś więcej, a przynależność do tej grupy nie oznacza tylko reprezentowania 
odpowiednich funkcji w strukturze muzeum. Ich charakterystyka powinna 
być tożsama z określeniem, jakie stosują John Van Maanen i Stephen Barley 
(1984, s. 287) dla społeczności zawodowej. Otóż twierdzą oni, że jej członkowie 
wykonują „ten sam rodzaj pracy, mają wspólną tożsamość zawodową oraz [...] 
dzielą między sobą i stosują w praktyce te same wartości, normy i perspektywy 
w pracy”. Te ostatnie elementy stanowią przedmiot moich badań.

Problematyka wartości jest znana w filozofii już od starożytności. Wówczas 
posługiwano się takimi pojęciami jak idea czy dobro. Sama nauka zajmująca 
się tym zagadnieniem, którą określa się mianem aksjologii, została jednak zde-
finiowana dopiero w XIX wieku w środowisku tak zwanej szkoły austriackiej. 
Za prekursora uznaje się Rudolfa Hermana Lotzego (Stępień, 2011, s. 102; 
Tatarkiewicz, 1968, s. 12), nazwę „aksjologia” wprowadził natomiast francuski 
filozof Paul Lapie w Logique de la volonté, transponując ją z greckiego αξία, co 
oznacza „wartość” (Gołaszewska, 1984, s. 372). 

Bardzo ważną publikacją rzucającą światło na kwestię wartości w polskich 
organizacjach jest praca zespołu pod redakcją naukową Andrzeja Hermana, 
Tadeusza Oleksyna i Izabeli Stańczyk pod tytułem Zarządzanie respektujące 
wartości. Raport z badań (2016). W dalszej części rozdziału będę się powoływał 
na wyniki poszczególnych badań, porównując je z zaobserwowanymi zjawiskami.
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Metodologia

Podjęty temat, metodologia i postawa badawcza wymagają ode mnie podej-
ścia osadzonego w paradygmacie interpretatywnym (Kostera, 2003, s. 16–17; 
Sułkowski, 2013, s. 21–22). Jest to chyba idealny wybór w przypadku przepro-
wadzania badań na podstawie metodologii zwanej reflexive practitioner, która 
dokładniej została opisana w rozdziale Łukasza Gawła (2018). Z uwagi jednak 
na pewne niedogodności i etykę zawodową, będąc pracownikiem muzeum, 
a także mając osobiste związki z wieloma instytucjami i osobami pracującymi 
w tej branży, nie mogę informować o tym, gdzie zostały przeprowadzone badania 
ani kto jest autorem cytowanych słów. Mogłoby to przede wszystkim narazić 
moich rozmówców na nieprzyjemności w środowisku ich pracy. W niektórych 
przypadkach zmieniłem więc formę cytatów, co uniemożliwia rozpoznanie nie 
tylko miejsca, w którym prowadziłem wywiady, ale też płci rozmówców. Celo-
wo również pomijam wszelkie nazwy własne, miejscowości i obiekty mogące 
ułatwić identyfikację. 

Wstępne rozpoznanie tematu przeprowadziłem w swoim miejscu pracy. 
Pozwoliło mi to określić pewne zjawiska i poznać wartości, którymi kierują się 
w swoich codziennych obowiązkach muzealnicy. Początkowo obserwowałem 
pracę poszczególnych osób. Z uwagi na to, że wówczas byłem nowym pracow-
nikiem w instytucji, moja obecność przy różnych czynnościach wydawała się 
usprawiedliwiona potrzebą poznania środowiska pracy i nie wzbudzała niepokoju 
ani nie powodowała nienaturalnych zachowań. Przeprowadziłem wiele rozmów 
zgodnie z zasadami wywiadu antropologicznego, w których nie określałem kon-
kretnych tematów, lecz pozwalałem rozmówcy na swobodę, stosując podejście 
reprezentowane na przykład przez Brunona Latoura w teorii aktora-sieci (2010). 
Te długotrwałe i bardzo dokładne badania nie mogły być wykorzystane do 
zaprezentowania etnografii organizacji, w której pracuję, pozwoliły mi jednak 
na sformułowanie wstępnych wniosków. Z jednej strony stały się one punktem 
wyjścia do dalszych badań, z drugiej zaś stanowią doskonały materiał porów-
nawczy. Właśnie chęć porównania pewnych zjawisk zmusiła mnie do przeprowa-
dzenia badań w podobnym środowisku, dlatego wybrałem niewielkie muzeum 
małopolskie, gdzie liczba pracowników nie przekracza 50, a także takie, które 
jest zlokalizowane w więcej niż jednym obiekcie (filie, oddziały). W muzeum 
tym zastosowałem triangulację badań polegającą na (w kolejności): dokonaniu 
analizy informacji zamieszczanych w Internecie na temat działalności muzeum 
(w prasie, na portalach społecznościowych: Facebooku, Instagramie, stronie 
internetowej muzeum i organizatora), zapoznaniu się z literaturą przedmiotu 
związaną z zarządzaniem przez wartości i kulturą organizacyjną, a następnie na 
obserwacji nieuczestniczącej trwającej jeden dzień. Przeprowadziłem też siedem 



138 Michał Murzyn

wywiadów indywidualnych i jedno badanie fokusowe (przebadałem dyrekcję, 
trzech pracowników merytorycznych, pracownika promocji, przewodnika, pra-
cownika technicznego i pracownika ochrony). Z uwagi na dyskrecję i niechęć 
do szczerych wyznań przy włączonym dyktafonie zrezygnowałem z nagrywania 
rozmów. Sporządzałem za to notatki (bardzo dyskretnie i nieczęsto) podczas samej 
rozmowy i uzupełniałem je zaraz po konwersacji o dalsze spostrzeżenia. Z uwagi 
na to niektóre wypowiedzi mogą nie być dokładnie, cytowane słowo w słowo. 
W celu jeszcze bardziej obiektywnego rozpoznania tego niezwykłego zjawiska 
przeprowadziłem dwa wywiady telefoniczne z zaprzyjaźnionymi muzealnika-
mi (pracownikami merytorycznymi) z Polski i dwa wywiady w trakcie zwrotu 
i wypożyczenia muzealiów (z pracownikiem działu konserwacji i pracownikiem 
merytorycznym). W niniejszym rozdziale cytuję również dwie wypowiedzi pracow-
ników zajmujących się opieką nad ekspozycją, które usłyszałem w trakcie swojej 
pracy. Notatki sporządzałem zaraz po rozmowie. Studium przypadku dotyczy 
raczej społeczności muzealnej, a nie samego muzeum jako jednostki strukturalnej.

Studium przypadku

Rozpoczynając opowieść o muzealnikach, najpierw chciałbym poruszyć kwestię 
wartości ekonomicznych i wynagrodzeń. Temat ten jest istotny, gdyż w pewien 
sposób stanowi doskonałe tło dla innych wartości spotykanych wśród tej grupy 
zawodowej, wzmacniając odbiór niektórych zachowań i działań. Autorzy przy-
woływanego już wcześniej raportu badań Zarządzanie respektujące wartości po-
dają, że dla 33% badanych wartości ekonomiczne (miedzy innymi: efektywność, 
zyskowność, rentowność, innowacyjność, kursy akcji itp.) są najważniejsze obok 
respektowania prawa, a dla 56% wartości ekonomiczne mają największe znaczenie 
razem z wartościami takimi jak respektowanie prawa, norm etycznych i dobrych 
obyczajów (Herman et al., 2016, s. 20–22). Razem to prawie 90% pracowników 
przedsiębiorstw, dla których ta wartość jest jedną z najważniejszych w pracy 
zawodowej. W rozbiciu tych badań na typy przedsiębiorstw: spółki akcyjne, inne 
przedsiębiorstwa i sektor publiczny, zauważalne są wyraźne różnice. Otóż w in-
stytucjach sektora publicznego dwukrotnie więcej respondentów w porównaniu 
z innymi przedsiębiorstwami i przeszło trzykrotnie więcej w przypadku spółek 
akcyjnych podało, że wartości ekonomiczne plasują się dla nich na równi z innymi 
wartościami pozaekonomicznymi, czyli takimi jak wartości etyczne, kulturowe, 
obywatelskie, związane z rozwojem czy ekologią. W trakcie moich badań temat 
zarobków pojawiał się przy każdej rozmowie i zawsze dotyczył kwestii niskich 
wynagrodzeń. Według danych ze strony internetowej Dziady Kultury średnia 
pensja muzealników, nie wliczając pensji dyrekcji, waha się w przywołanych 
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w analizie instytucjach małopolskich pomiędzy 2262 zł a 2514 zł brutto (dane 
z 2012 r. wg Dziady Kultury). Będąc bliżej swoich rozmówców, dowiedziałem się, 
że bardzo wiele osób pracuje za najniższą pensję, niektórzy na pół etatu, w rze-
czywistości realizując zakres odpowiadający pełnemu wymiarowi pracy: „na cały 
etat jestem dopiero od września [...]. Czekałam na ten etat i w końcu się udało. 
Przetrzymałam to jakoś. [...] Pracuję w muzeum 17 lat” (rozmówca T). Badając 
małe muzea, zauważyłem również, co nie jest oczywiście niczym odkrywczym, 
że jeden pracownik często realizuje zadania z różnych zakresów zadaniowych. 
Zakres obowiązków wykonywanych przez pracownika technicznego, którego 
cytowałem powyżej, obejmował: odpowiedzialność za czystość (biur, ekspozycji, 
toalet, korytarzy itp.), pilnowanie ekspozycji, pomoc w pracach konserwatorskich, 
w montażu wystaw czy sprzedaży biletów, i to wszystko w ramach połowy etatu. 
Pracownicy tuż przed emeryturą, z dodatkami za wysługę lat, czasem z kilkudzie-
sięcioletnim stażem pracy, zarabiają niewiele: „Niedawno była podwyżka, to teraz 
przekroczyłem dwa tysiące” (rozmówca P1). Jeden z kierowników powiedział: 
„Na rękę mam dwa sto, to tyle, co w Biedronce na kasie” (rozmówca M1). Nie 
ma osoby, która powiedziałby, że otrzymuje godne wynagrodzenie, adekwatne 
do posiadanej wiedzy, wykształcenia, umiejętności i zaangażowania. Pensje nie 
są wysokie, ale też „chyba nikt w muzeum nie oczekuje, że dorobi się na pracy 
w takiej instytucji” (rozmówca M2) – zauważył jeden z zarządzających w muzeum. 
Do momentu, w którym nie staną się one na tyle niskie, że nie wystarczają na 
samodzielne utrzymanie się, muzealnicy nie zwracają na nie przesadnej uwagi. 
Niestety obecnie wynagrodzenia osiągnęły pułap, który zmusił ich do protestów, 
czego rezultatem jest na przykład wspomniana już akcja „Dziady Kultury”. 
W wywiadach moi rozmówcy również wskazywali na niewielkie uposażenie: 

pracuje tutaj, bo lubię, a utrzymuje mnie mój mąż. To, co tu zarobię, to nie wystarcza 
nawet na opłacenie rachunków za dom (rozmówca M4).

Słyszałam w radiu o wolontariatach w pracy. [...] pracownicy organizują się po pracy 
i wspólnie pomagają na wolontariacie, w domu dziecka, na jakiś akcjach. [...] u nas 
w muzeum nasza praca jest wolontariatem, dostajemy pensję za połowę tego, co tu 
robimy, a reszta to codzienny wolontariat (rozmówca M3).

To stwierdzenie doskonale obrazuje nastroje większości badanych osób (i nie 
tylko). Mimo to pracownik ochrony, z którym rozmawiałem, zapytany o zmianę 
pracy, gdyby zaoferowali mu większą pensję, odpowiedział: „Ale ja już mam 
oferty. Teraz wprowadzili wyższe stawki za godzinę – 13 złotych, a ja tutaj mam 
piątkę na godzinę. Dzwonili mi już, wie pan, namawiali, żebym pojechał do [...], 
ale ja nie chcę, tutaj mi dobrze. Nie zamieniłbym się, wolę tutaj” (rozmówca O). 
W podobnym tonie wypowiedział się również pracownik merytoryczny, który 
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w odpowiedzi na to samo pytanie stwierdził: „Musieli by mi dać dużo więcej 
[...]. Lubię swoją pracę, gdyby tylko pensje były trochę wyższe” (rozmówca M1). 
W obliczu niskich zarobków niezwykłe jest też to, że w każdym z przebadanych 
muzeów są pracownicy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy ponad 30 kilo-
metrów. Nie brakuje też praktykantów i wolontariuszy, sam zresztą pamiętam, że 
w czasach studenckich praca w muzeum była spełnieniem marzeń i prestiżem. 

Kwestie niskiego finansowania jednostek kultury nie dotyczą tylko proble-
mów wynagrodzeń. Znaczącą niedogodnością w pracy muzealnej, zwłaszcza 
w niewielkich miejscowościach, jest ich niedofinansowanie infrastrukturalne, 
brak bieżących inwestycji w sprzęt, urządzenia i narzędzia pracy. Wyobraźmy 
sobie sytuację, w której pracownik magazynowy w hurtowni nie ma do dyspo-
zycji wózka widłowego, przedstawiciel handlowy nie ma służbowego telefonu, 
stolarz nie ma dostępu do narzędzi elektrycznych, a grafik komputerowy pracuje 
na laptopie mającym przeszło 10 lat. Czy praca tych osób byłaby efektywna? 
Nie trzeba pogłębionych badań i doświadczeń, żeby stwierdzić, iż bez narzędzi 
trudno wykonywać sprawnie, dobrze i opłacalnie swoje codzienne zadania. 
W trakcie wizyt w instytucjach muzealnych często spotykałem się z sytuacja-
mi, w których muzealnicy nie mieli podstawowych narzędzi pracy (dotyczy 
to głównie małych muzeów, w dużych jednostkach kwestie te wyglądają nieco 
inaczej). Ze względu na to pracownicy przynosili i używali swoich laptopów, bo 
ich służbowe komputery nie pozwalały na „obróbkę dużych zdjęć” (rozmówca 
M1) czy „pracę poza biurem” (rozmówca M2). Do fotografowania zbiorów 
używa się prywatnych aparatów fotograficznych, a do kopiowania zdjęć – do-
mowych skanerów, przy montowaniu wystaw kupuje się kolorowy papier i taśmy 
klejące za własne środki. Napraw samochodu muzealnego w jednej z instytucji 
dokonywał pracownik tego muzeum, kupując ze środków publicznych jedynie 
części zamienne, natomiast narzędzia i sprzęt niezbędne do naprawy były jego 
własnością, nie wspominając o tym, że wszystko robił samodzielnie. W innym 
muzeum do przewozu muzealiów, materiałów czy osób wykorzystuje się pry-
watny samochód jednego z pracowników. Reakcją na pytanie o zwrot kosztów 
paliwa i amortyzacji był jedynie wymowny uśmiech i odpowiedź: 

– Raz chyba coś dostałam [...] (rozmówca M2).

– Dwadzieścia złotych? – zapytałem. 

– Jakoś chyba tak (rozmówca M2).

Niezwykła jest też postawa jednego z opiekunów oddziałów muzeum, dla 
którego brak frekwencji poza sezonem turystycznym był powodem do wstydu 
i w związku z tym postanowił ją zwiększyć przez zakup (za swoje pieniądze) 
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biletów ulgowych. Ciągłe spotykanie się „ze ścianą” w sytuacjach, gdy większość 
inicjatyw i pomysłów rozbija się o brak finansowania, odpowiedniego sprzętu 
czy środków na realizację, budzi frustrację, którą widać w każdej rozmowie 
o potrzebach w muzeum. Muzealnicy w mniejszych instytucjach wiele czasu 
muszą spędzić na szukaniu finansowania, pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na swoje pomysły, szukaniu sponsorów, wykorzystywaniu znajomości, aby zre-
alizować projekt. Czasem się nie udaje. „W tym roku nie dostałem pieniędzy 
na zakupy do zbiorów. Odechciewa się wszystkiego, ciągle tylko nie ma, nie ma 
i nie ma” (rozmówca M) – zdenerwowanym głosem wypowiedział się jeden 
z pracowników, gdy rozmawialiśmy o przeszłych planach. „Nie ma czasu nawet 
uzupełnić kart” (rozmówca M5) – stwierdził pracownik merytoryczny, który 
obciążony wieloma obowiązkami „pobocznymi” musi odkładać uzupełnianie 
dokumentacji w czasie. Ciągła frustracja powoduje niechęć, a to może prowadzić 
do rezygnacji z pracy bądź do minimalnego zaangażowania w swoje obowiązki. 
Zniecierpliwieni odchodzą z muzealnictwa, chcąc się realizować, szukają miejsc, 
w których będą mieli możliwości. Często ci z dłuższym stażem z przyzwyczajenia 
zostają i czekają na emeryturę, nie angażując się w nic ponad to, co muszą zrobić. 
Oczywiście nie jest to reguła, ale takie wnioski padły w trakcie moich badań: 

Z nim już nic się nie da zrobić, zostało mu jeszcze półtora roku do emerytury. 
[...] był dobrym pracownikiem, nadawał się, ale odszedł [...] nie próbowali go 

zatrzymać (rozmówca P1).

Sam doświadczyłem wielu sytuacji, w których o kwerendę do muzeum 
zwracała się jedna osoba, a przy wypożyczeniu obecna była już inna, informując 
o rezygnacji swojego poprzednika. Znam też wiele osób, które nie zrażają się 
przeciwnościami i pomimo trudności stale dążą do samorealizacji, częściowo 
również poza muzeum. Właśnie – „poza muzeum”, choć mogliby to robić w ramach 
pracy i na konto instytucji, gdyby mieli taką możliwość. Z jednej strony mówi 
się o braku rąk do pracy, o przeciążeniu obowiązkami pracowników muzeów, 
którzy wykonują interdyscyplinarne zajęcia, z drugiej mają oni utrudniony 
dostęp do podstawowych narzędzi pozwalających zaoszczędzić czas i energię. 
Nie piszę, że tak jest wszędzie, ale w muzeach, gdzie pracują moi rozmówcy, 
takie sytuacje się zdarzały i zostały opisane powyżej. 

Problemy finansowe wpływają też na warunki pracy w muzeum, to znaczy 
w miejscu, w którym spędza się osiem godzin: „Te krzesła nie są na inwentarzu, 
na pomocniczym. No, takie mamy” (rozmówca M1), „W zimie mieliśmy tu dwa 
stopnie” (rozmówca E1). „Grzejemy elektrycznie tylko tutaj” (rozmówca M2) – 
to odpowiedź na moje stwierdzenie, że tylko w pokoju rozmówcy jest ciepło. 
„Może wyjdziemy na pole, tam jest cieplej” (rozmówca P) – usłyszałem w trakcie 
badań. Nie podejmuję się dokładnego opisu warunków pracy w muzeum, czasem 
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naprawdę trudnych, pragnę jedynie zaznaczyć, że takie trudności również wy-
stępują i mają bardzo duży wpływ na wykonywanie zadań. Do rzadkości należą 
sytuacje, gdy wyposażenie biur nie jest przypadkowe, krzesła i biurka spełniają 
wszystkie warunki bhp. Najczęściej jednak biura, jakie widziałem w małych 
muzeach, urządzone są eksponatami albo zniszczonymi już meblami, które 
doskonale pamiętają czasy poprzedniego ustroju. Trudne warunki są powodem 
tego, że pomieszczenia muzealne znajdują się zwykle w zabytkowych, często 
wiekowych budynkach, niespełniających współczesnych norm.

Ciekawym zjawiskiem jest też to, że braki finansowe powodujące braki kadrowe 
uzupełnia się spontanicznie przez angażowanie rodzin pracowników. Nie są oni 
na etacie, ale często pomagają społecznie w różnego rodzaju działaniach na rzecz 
instytucji. Głęboko w pamięć zapadła mi opowieść jednej z opiekunek ekspozycji. 
Opowiadała ona o tym, jak razem z mężem pilnowali zabytkowej, drewnianej 
zabudowy (filii muzealnej) w trakcie sylwestra, a w dni wolne od pracy, kiedy 
moja rozmówczyni wyjeżdża poza miejsce swojego zamieszkania (mieszka obok 
muzeum, którym się opiekuje), zobowiązuje swoją rodzinę do bacznej obserwacji 
i czujności przed zagrożeniami. „Zawsze ktoś musiał być w domu” (rozmówca 
E2) – stwierdziła. Gdy odchodziła na emeryturę, usłyszałem od niej: „W tym roku 
będę miała pierwszego wolnego sylwestra od 30 lat” (rozmówca E2).

W trakcie wywiadu wieloletni pracownik jednego z muzeów wspominał: 
„Przy aranżacji tej wystawy spędziliśmy całą noc. Ja, mój mąż i pan [...]. Rano, 
gdy burmistrz przyszedł do muzeum i zobaczył, że wszystko jest już gotowe, 
zapytał: »To wy już jesteście?«. Powiedziałam, że nie już, a jeszcze [...], spędziliśmy 
tam całą noc” (rozmówca D1). Obserwując pracowników jednego z muzeum, 
usłyszałem: „[...] będzie mój mąż, brat i razem przeniesiemy [...]” (rozmówca K).

Jedną z najważniejszych wartości wśród muzealników jest to, że są oni 
strażnikami zabytków, muzealiów, dzieł sztuki, obiektów historii. Wszyscy moi 
rozmówcy w opowieściach o swojej pracy bardzo często nawiązywali do samych 
zbiorów, do budynków czy historii muzeum. Moje wywiady dotyczyły ich jako 
pracowników „jakiejś” organizacji, oni sami natomiast opowieść o swojej pracy 
dość wyraźnie łączyli z tym, gdzie pracują. „Lubię tu pracować” (rozmówca P1), 
„Lubię to miejsce” (rozmówca O) – słyszałem wielokrotnie. Podczas jednego 
z wywiadów dowiedziałem się, że rozmówca wykonywał małe zlecenie dla or-
ganizatora, współpracując z muzeum, ale od niedawna został zatrudniony na 
stałe, a na pytanie: „Co pana tutaj zatrzymało?”, odpowiedział: „To” (rozmówca 
P) – wskazując na zabytek będący siedzibą muzeum. Od jednego z badanych 
usłyszałem: „Zawsze chciałam tu pracować” (rozmówca M4). Nie „gdzieś” 
w branży, tylko „tutaj”, w tym muzeum. Często miłość do miejsca rodziła się 
od wczesnego dzieciństwa. „Moja mama tutaj pracowała” (rozmówca T), „Jak 
byłam mała, to przychodziłam tutaj z tatą” (rozmówca D1) – słyszałem od róż-
nych osób. Ochroniarz pracujący w pewnym obiekcie muzealnym powiedział: 
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pracowałem tu po szkole [...], te sztukaterie to ich nie było, myśmy je robili na nowo. 
[...] Chciałem tu pracować, pytałem tutaj, ale wtedy nie było miejsca. [...] Raz space-
rowałem z wnuczką i był tu kierownik ochrony, gadałem z nim i sam zaproponował 
mi, czy bym nie chciał tu popracować. „Z nieba mi pan spadł, bo szukam czegoś, 
dorobić na emeryturze bym chciał [...]”. I wróciłem (rozmówca O).

Będąc pracownikiem muzeum, doskonale rozumiem to poczucie jedności, 
utożsamianie się ze zbiorami, historią i miejscem. Przeprowadzając rozmowy 
w innych jednostkach, zauważyłem, że nie zawsze wszyscy się ze sobą zgadzają, 
nie wszyscy się lubią i różnie o sobie mówią, lecz każdy muzealnik na pierwszym 
miejscu w swojej pracy stawia muzealia, zabytki muzealne, ich zachowanie 
i naukowe opracowanie. Wielokrotnie słyszałem, że „muzeum to zbiory” (roz-
mówca P1, rozmówca M). 

W muzeum pracują też osoby, dla których priorytetowe są inne elementy, 
czasem wskaźniki i frekwencja. Nie ulega jednak wątpliwości (potwierdza to 
również aktualny stan prawny), że tym, co wyróżnia muzeum od innych insty-
tucji kultury, są właśnie zgromadzone eksponaty. Stanowią one punkt wyjścia 
do innych działań, na przykład konserwacji, promocji, inwentaryzacji, edukacji, 
ekspozycji, opracowania, wydawania. „Bez zbiorów nie ma muzeum” (rozmówca 
M2) – usłyszałem, pytając, co jest najważniejsze w muzeum. Pewna wspólna 
wizja i określona hierarchia priorytetów wśród muzealników stanowi element 
łączący różne osoby z różnych instytucji. „Dobrze mi się pracuje z [...], mamy 
wspólną wizję” (rozmówca M1) – stwierdziła pani kierownik, patrząc w stronę 
swojej współpracownicy, z którą aranżuje ekspozycję muzealną. Niemal każdy 
wywiad, nawet z pracownikami technicznymi, w pewnym momencie dotyczył 
muzealiów: ich zabezpieczenia, gromadzenia, czasem konserwacji, historii 
poszczególnych zbiorów i nazwisk artystów. Brak troski o zbiory pojawił się 
także jako zarzut w stosunku do dyrekcji organizacji. Raz wręcz zarzucono za-
rządzającemu jednostką, że: „Nie jest muzealnikiem [...] nie myślał o zbiorach, 
w inwentarzu był taki bałagan, było wszystko” (rozmówca M1).

Bardzo ważnym elementem pracy w małych muzeach jest kwestia zaufania. 
To wysoko ceniona wartość we wszystkich organizacjach (Herman et al., 2016, 
s. 23–25)1, ale w muzeach ma ona niezwykłą wagę. 

Możemy sobie ufać, nie boję się (rozmówca M1).

On [MM] pilnuje tego [...], nic temu nie grozi (rozmówca M2).

1 Wartości etyczne i kulturowe (w tym m.in. szacunek, zaufanie, odpowiedzialność, uczci-
wość itp.) są dla przeszło 82% respondentów ważne z uwagi na realizację misji i celów oraz 
wizerunek organizacji. 
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U nas nie ma takich procedur, musiałabym za każdym razem z nimi schodzić i ot-
wierać, i zamykać. Nie miałabym czasu na nic innego (rozmówca D1).

W małych muzeach, gdzie liczba pracowników jest niewielka, niedofinan-
sowanie powoduje brak odpowiednich zabezpieczeń i brak dostatecznych 
przestrzeni. Często pojawia się konieczność wspólnego magazynowania rzeczy 
z różnych działów, a także potrzeba dostępu do muzealiów w przypadku nieobec-
ności osób odpowiedzialnych. Wymaga to zaufania do drugiej osoby – kolegi/
koleżanki z pracy. Czasem zaufanie to można łatwo pomylić z niedbalstwem 
i zbyt lekkomyślnym sposobem postępowania, co jednak nie zmienia faktu, że 
jest ono niezwykle istotną wartością w pracy w muzeum. 

Wartości wspomniane powyżej są wysoko cenione przez moich rozmówców. 
Bardzo odległe od priorytetowych traktowanie kwestii ekonomicznych znacząco 
wpływa na problematykę motywacji i docenienia. To niestety obszar dość mocno 
zaniedbany w instytucjach, które badałem.

Zawsze coś nie pasuje (rozmówca P1).

Teraz jest OK, mamy więcej swobody, ale wcześniej to było strasznie. [...] przez 
siedem lat byłam mobbingowana (rozmówca M1).

Nie, nie słyszałam pochwały (rozmówca M2).

Nie dostajemy premii (rozmówca T).

[...] nie mówiła dziękuję (rozmówca T).

[...] mogłaby chociaż podziękować, uścisnąć rękę (rozmówca P1).

[...] wtedy to były prawdziwe dywaniki u dyrekcji (rozmówca M).

[...] nie dogadywaliśmy się (rozmówca D1).

[...] jej to nie ma co mówić, bo znowu się obrazi (rozmówca K). 

Nie lubi, jak się mu mówi prawdę (rozmówca M). 

Powyższe wypowiedzi dotyczą relacji pracowników z kadrą zarządzającą 
muzeami. Okazuje się, że w większości moi rozmówcy nie czują albo nie czuli się 
docenieni, odpowiednio zmotywowani. Muzea w większości nie mają możliwości 
wprowadzenia takiego systemu premiowania, jaki istnieje w sektorze prywatnym, 
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biznesie, korporacjach. Nie mają środków na dodatkowe nagrody. W zasadzie, 
jeżeli w muzeach dostaje się dodatkowe pieniądze, to często pojawiają się reakcje 
typu: „Nie wiem za co dostałem nagrodę i czemu mam mniej niż [...]. Może lepiej 
pracowała ode mnie?” (pracownik P1). Podtrzymywanie tej niezwykłej pasji, 
gotowości do poświęceń, zadowolenia z pracy, poczucia misji i robienia czegoś 
ważnego, a także spełnianie potrzeby samorealizacji, w zarządzaniu muzeami 
wymaga zatem poświęcenia szczególnej troski i uwagi poszczególnym jednost-
kom i ich wewnętrznym motywacjom. O ile jest to niezwykle trudne w dużych 
„muzealnych molochach”, o tyle w organizacji zatrudniającej 10–50 osób wydaje 
się to jak najbardziej możliwe. Zmiana sposobu postrzegania muzeum wyłącznie 
w kategorii: budynków, wystaw, organizatora, frekwencji, statystyk, odwiedzają-
cych, turystów, promocji, reklamy, sponsorów i tym podobnych, zwrócenie się 
ku pracownikom oraz wspieranie ich w pasjach i gorliwości, a także docenienie 
ich indywidualnego zaangażowania, pozwolą – według mnie – na osiągnięcie 
celów, dla których powstała idea muzeum. Muzeum to ludzie, którzy tam pracują; 
zbiory bez odpowiedniej interpretacji, opracowania, opisania, zestawienia i po-
kazania są tylko martwymi przedmiotami zgromadzonymi w zabezpieczonych 
pomieszczeniach. Muzealia posiadają pewną obiektywną wartość, lecz dopiero 
ich przetworzenie i rozpoznanie pozwala nadać im subiektywnych wartości, które 
sprzyjają ich dziedziczeniu (nie tylko zachowywaniu). Zafascynowała mnie roz-
mowa z jednym z muzealników o jego byłym kierowniku. Otóż usłyszałem, że: 

Jak rezygnowałem z pracy w muzeum, to zaprosiła mnie do siebie pani kierownik 
i podziękowała za pracę, że wytrzymałem z nimi tak długo. Zamiast mnie oskarżać, 
że jestem zdrajcą, że ich opuszczam, ona dała mi poczucie, że zrobiłem coś dobrego 
(rozmówca M3).

Kontynuując, opowiedział też o sytuacji, w której jego przełożona wstawiła 
się za nim przed znacznie spóźnioną grupą turystów. „Poczułem się wtedy 
bezpiecznie, że mam kogoś za plecami” (rozmówca M3) – stwierdził na zakoń-
czenie swojej opowieści.

Coda

Satysfakcja czerpana przez muzealników z pracy rekompensuje im trudy, jakie 
muszą ponosić, aby móc realizować swoje obowiązki. Braki sprzętowe, brak środ-
ków na ich uzupełnienie oraz na realizację projektów (wydawnictwa, nagrania, 
wystawy, dokumentację, konserwację, materiały dla edukatorów, wyposażenie 
magazynów itp.), jak pisałem wcześniej, mogą powodować i często powodują 
frustrację, spadek motywacji, aż w rezultacie stają się przyczyną wypalenia 



146 Michał Murzyn

zawodowego. Praca w muzeum nie jest łatwa do zmierzenia, w dużej części zależy 
od samodyscypliny i uczciwości pracowników. Podtrzymywanie i wspieranie 
muzealników w ich zaangażowaniu, pozwalanie na realizację własnych projek-
tów i przyznanie pewnej swobody w działaniu stają się zatem bardzo ważnym 
elementem zarządzania w muzeum, na każdym szczeblu kierowniczym. 

Jako naukowiec i jako pracownik muzeum apeluję do wszystkich dyrek-
torów, kierowników i menedżerów tej specyficznej grupy zawodowej, jaką są 
muzealnicy, o poszanowanie, akceptowanie i wspieranie systemów wartości 
reprezentowanych przez pracowników. Przeprowadzone badania pokazują, że 
zarządzanie z wykorzystaniem wartości jest niezwykle istotnym elementem 
działania muzeów. Wymiar ekonomiczny i zysk nie są najważniejszymi celami 
tych instytucji, choć obserwuje się tendencje do stale rosnących wymagań orga-
nizatorów. Dotyczą one usamodzielniania się muzeów i zarabiania przynajmniej 
na własne utrzymanie. Słyszałem wielokrotnie o chybionych wyobrażeniach 
i oczekiwaniach wobec zabytku, który przejęty przez samorząd miał generować 
zyski. Sama ustawa definiuje muzeum jako takie, które nie zostało stworzone 
w celu osiągnięcia zysku. Co prawda legislatorzy mieli na myśli bezpośredni zysk 
ekonomiczny, jednakże z pewnością instytucje kultury pozwalają na osiągnięcie 
zysku kulturowego, społecznego i stworzenie idealnych warunków do rozwoju 
innych sektorów gospodarki, zapewniając świadomy kapitał ludzki. Obiekty 
muzeum są niejednokrotnie największą w regionie atrakcją turystyczną i choć 
same często nie generują wysokich zysków, to dzięki nim okoliczni przedsiębiorcy 
(przewoźnicy, sklepikarze, kawiarnie, wszelkie usługi, wytwórcy i sprzedawcy 
pamiątek, artyści i in.) mają możliwość nie tylko zaistnieć, ale również osiągnąć 
rozwój (Ashworth, 2014; Janikowski, 2009; Murzyn-Kupisz, 2013). Muzeum 
to eksponaty, historia, pamięć – słowem: dziedzictwo, które tworzą, zachowują 
i przekazują muzealnicy. To grupa zawodowa „wynajmowana” przez społeczeń-
stwo do bardzo odpowiedzialnego zadania, mianowicie do zwaloryzowania, 
zebrania, zachowania i przekazania przyszłym pokoleniem, a także nam tu dziś 
żyjącym, pamięci po nas i naszych przodkach. Ta misja polega na zachowaniu 
śladów ciągłości, budowaniu poczucia bezpieczeństwa i tożsamości oraz posze-
rzaniu wiedzy. Na muzealników przenosimy odpowiedzialność i zobowiązanie. 
Jednocześnie większość z nas zrzuca z siebie ten obowiązek. To, czego dziś nie 
zachowamy, zniknie. Przeszłość, jaką znamy, żyje w nas dzięki temu, że się 
o niej uczymy, dowiadujemy, interesujemy się nią, badamy ją i zgłębiamy. Wy-
obrażenie sobie tego, co było, wymaga dowodów istnienia, którymi są właśnie  
wszystkie pamiątki pozostawione przez naszych przodków. Dlatego tak bardzo 
ważna jest ta specyficzna wrażliwość i wewnętrzne przekonanie muzealników 
o wykonywanej misji, której podtrzymanie najlepiej może zrealizować sposób 
zarządzania oparty na tych rozpoznanych wartościach. Na koniec zacytuję 
mojego rozmówcę: „To jest misja, jesteśmy tu dla innych” (rozmówca M1).


