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Abstract
The paper presents basic information about the Museum of Medical University of Gdansk: main fields
of interests, the collection profile, methods of its acquisition and dissemination of knowledge about the
history of the University and science. The importance of preservation of tradition and heritage of the university were pointed out, with particular account taking on the most recent period.
Streszczenie
W pracy przedstawiono zasadnicze informacje dotyczące Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: zakres zainteresowań, profil kolekcji, sposoby jej udostępniania oraz upowszechniania wiedzy
na temat historii Uczelni i nauki. Podkreślono szczególnie znaczenie troski o tradycję i dziedzictwo uniwersyteckie z uwzględnieniem okresu najnowszego.

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego [GUMed] gromadzi i udostępnia
kolekcję związaną z historią Uczelni od 1945 r. [w latach 1945-1950 Akademia Lekarska w Gdańsku, w latach 1950-2009 Akademia Medyczna w Gdańsku, od 2009 r.
Gdański Uniwersytet Medyczny] oraz Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Przedmiotem zainteresowania Muzeum są
również dzieje medycyny w Gdańsku oraz historia medycyny i nauki.
Działania Muzeum GUMed to również upowszechnienie i opieka nad tradycją
i dziedzictwem uniwersyteckim, stanowiących o wyjątkowości muzeów uczelnianych.
W ciągu ostatnich kilku lat zwrócono uwagę na zagadnienie badania i zachowania
najnowszego dziedzictwa nauki [Recent Heritage of Science]. Jest ono przedmiotem
bieżącej dyskusji na forum UMAC [University Museums and Collection] a także grupy roboczej Universeum. W listopadzie 2013 r. przedstawiła ona interesujący i istotny
dla strategii funkcjonowania muzeów uczelnianych dokument pt. Selection criteria for
recent material heritage of science at universities.
Przestrzeń Muzeum GUMed mieści ekspozycję stałą oraz wystawy czasowe. Tradycyjnie ich otwarcie stanowi uzupełnienie uroczystości inauguracji roku akademickiego
8 października każdego roku. Przygotowane dotąd wystawy przedstawiały wybrane
i różnorodne aspekty historii Uczelni i medycyny: obraz Uczelni i miasta obserwowanego i zatrzymanego na kliszy filmowej przez prof. Jacka Adams-Ray’a [Akademia
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Lekarska w Gdańsku w obiektywie prof. Jacka Adams-Ray’a, 2006], pierwsze eksponaty z kolekcji Muzeum [Fragmenty większej całości, 2007], dorobek Gdańskiej Szkoły Anatomicznej [Spotkanie przy plakacie – Gdańska Szkoła Anatomiczna po 1945 r.
2008], skutki zmiany nazwy Uczelni z punktu widzenia Muzeum [Niepowtarzalne,
2009], opowieść o medycynie i ludziach, której pretekstem były wyjątkowe meble
[Cztery fotele, 2009], podróż w czasie i przestrzeni do Wilna, na Wydział Lekarski
USB [Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach 1919-1939, przeniesiona
z UMK w Toruniu, 2010], sylwetkę prof. Tadeusza Kielanowskiego [Prawie cały wiek
dwudziesty. Życie i działalność Tadeusza Kielanowskiego, 2011], artystyczną interpretację postępu w nauce, rzeźby absolwentki ASP w Gdańsku Barbary Łąckiej [GMO
– artykulacja bezsilności, 2012], oraz tajemnice z muzealnej półki, 2013 ukazujące
ciekawe i zaskakujące eksponaty z kolekcji Muzeum GUMed.
Wystawa stałą tworzą różnorodne obiekty związane z gdańską uczelnią medyczną
- dokumenty, fotografie, podręczniki, programy zjazdowe, narzędzia i sprzęty medyczny, jednym słowem wszystko to bez czego uniwersytet nie mógłby funkcjonować lub
stanowi efekt jego działalności.
Wydarzenia z życia Muzeum dokumentuje na bieżąco strona internetowa GUMed,
Gazeta Akademii Medycznej oraz Biuletyn Muzeum GUMed. Oba wydawnictwa dostępne są w formie elektronicznej.
Muzeum GUMed bierze udział w pracach grupy MuzeaUczelniane.pl skupiającej
coraz większą liczbę placówek. Osiemnastego listopada br. w Muzeum Politechniki
Warszawskiej odbyło się otwarcie wystawy Muzea Uczelniane – JESTEŚMY prezentującej poszczególne palcówki muzealne. Relacja z tego wydarzenia jak i inne wiadomości dotyczące pracy muzeów uczelni dostępne są poprzez dedykowaną im stronę
muzeauczelniane.pl.
Ważnym elementem pracy Muzeum GUMed są zajęcia dydaktyczne dla studentów naszego Uniwersytetu z zakresu jego historii i historii medycyny. Ponadto organizowane są zajęcia dla studentów Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego
[dotyczące historii medycyny, nauki, etc] oraz lekcje muzealne dla uczniów liceów
i ostatnich klas gimnazjów1.
Kontakt: Muzeum GUMed, 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/44, tel. 58349 14
46, oraz e-mail: muzeum@gumed.edu.pl

Jan Ma j e wsk i : Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce. Poznań 2006; http://www.gumed.edu.
pl/410.html
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Muzeum GUMed, wiosna 2007 roku

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach 1919-1939. Wystawa 2010
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Prawie cały wiek dwudziesty. Życie i działalność Tadeusza Kielanowskiego.
Wystawa 2011

Wystawa „tajemnice z muzealnej półki” październik-listopad 2013
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