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Deklaracja Założycielska Forum Muzeów – Domów Historycznych  

 

Preambuła 

 

Forum Muzeów – Domów Historycznych za podstawowy cel i założenie uznaje współpracę  

i współdziałanie muzeów – domów historycznych w zakresie następujących pól działalności: 

 podjęcie współdziałania przy określaniu wspólnych dla Muzeów – Domów  Historycznych 

standardów organizacji pracy i opieki nad zabytkami,  

 tworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz przepływu wiedzy pomiędzy muzeami domami 

historycznymi,  

 tworzenie i realizacja wspólnych programów i systemów szkoleń, 

 tworzenie i realizacja wspólnych programów edukacyjnych, konserwatorskich, wystawienniczych, 

badawczych etc., 

 pozyskiwanie środków finansowych na planowane przedsięwzięcia, 

 wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach i planowanych przedsięwzięciach. 

 

Postanowienia założycielskie Forum Muzeów –  Domów Historycznych 

 

Postanowienia i zakres zadań podejmowanych w ramach działalności Forum Muzeów – Domów 

Historycznych: 

• określenie teoretycznej definicji roli i znaczenia muzeów domów historycznych dla rozwoju myśli 

muzeologicznej w Polsce, 

• utworzenie definicji indywidualnych cech wyróżniających dla każdego z muzeów wchodzących  

w skład FM – DH, 

• wypracowanie wspólnych standardów organizacji pracy, 

• stworzenie wspólnego głosu mającego na celu wzmocnienie znaczenia Muzeów – Domów 

Historycznych w ośrodkach zarządzających, 

• wsparcie i wymiana doświadczeń w zakresie działalności programowej – wystawienniczej, badawczej, 

wydawniczej, edukacyjnej, 

• wsparcie i wymiana doświadczeń w zakresie działalności organizacyjnej – zarządzanie zadaniami, 

tworzenie projektów i modeli organizacyjnych, rozwiązywanie problemów organizacyjnych na bazie 

wspólnych doświadczeń, 

• wsparcie i wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy – w tym przede wszystkim w zakresie 

obsługi publiczności (standard ECHOCAST) oraz prac ogrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem 

dbałości o przestrzeń ogrodów historycznych, które bardzo często są nieodłącznym elementem 

współtworzącym Muzeum opiekujące się domem historycznym), 

• tworzenie wspólnych programów - wystaw, edukacyjnych, badawczych, 

• tworzenie konsorcjów mających na celu pozyskiwanie środków na finansowanie powyższych celów, 
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• organizacja i wsparcie wzajemnego programu stażowego dla pracowników, 

• stworzenie i realizacja systemu szkoleń dla pracowników Muzeów – Domów Historycznych w 

następującym zakresie tematycznym: zarządzanie zadaniami, obsługa publiczności, tworzenie  

i prowadzenie programów edukacyjnych, ogrodnictwo historyczne, konserwacja prewencyjna domów 

historycznych. 

W dalszej kolejności: 

• tworzenie wspólnych szlaków turystycznych łączących muzea domy historyczne, 

• tworzenie wspólnych rozwiązań organizacyjnych: np: centra rezerwacji, wspólna sprzedaż biletów, 

wydawnictw, programów edukacyjnych itd., wspólne negocjacje na zakup sprzętu. 

 

 


