Badanie wśród osób odwiedzających wystawę “Wielość rzeczywistości”
realizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego

Kolektyw Badawczy
Warszawa, 30.11.2018

1. Metodologia badania

Komponent jakościowy
Celem było badanie osób odwiedzających wystawę “Wielość rzeczywistości” pod kątem: zainteresowania wystawami muzealnymi, motywacji wizyt w muzeach,
znaczeń przypisywanych instytucjom muzealnym, doświadczeń towarzyszących odwiedzaniu muzeów, potrzeb i oczekiwań wobec muzeów i wystaw, opinii na temat
publiczności muzealnej, opinii na temat współczesnej roli muzeów.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 07.09.2018 do 16.11.2018 z użyciem metod jakościowych - obserwacji, wywiadów grupowych i indywidualnych. Także
konstrukcja warsztatów prowadzonych na wystawie była częściowo podporządkowana celom badawczym. Metody te zostały ponadto uzupełnione o dokumentację
fotograficzną oraz analizę treści, które odwiedzający wystawę pozostawili przy poszczególnych stanowiskach (dotyczy to przede wszystkim stanowisk: Piszę, Szukam
oraz Konstruuję).

Wystawa była prezentowana w sześciu miejscach i przeprowadzono łącznie 20 warsztatów. Badacze prowadzili obserwacje na 13 warsztatach. Ponadto wystawa
towarzyszyła wydarzeniom otwartym: Jarmarkowi Okuniewskiemu (16.09.2018) oraz Międzypokoloniowej Potańcówce w Bibliotece w Rembertowie (19.10.2018).
Natomiast wernisaż odbył się w Muzeum Ziemi Mińskiej (28.09.2018). Podczas wszystkich tych wydarzeń prowadzone były obserwacje. W badaniu wzięły udział
osoby z następujących grup wiekowych: dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-V), dzieci i młodzież (klasy VI-VIII), młodzież gimnazjalna i licealna, seniorzy (powyżej
60. roku życia).
Dodatkowo już po zakończeniu cyklu warsztatów przeprowadzono trzy zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w różnych grupach wiekowych (VIII klasa szkoły
podstawowej; młodzież licealna; seniorzy) oraz jeden wywiad indywidualny z osobą prowadzącą jedno z miejsc, w których gościła wystawa (IDI).

WIELOŚĆ
Główne hasło, czyli wielość rzeczywistości znalazło odzwierciedlenie nie tylko w konstrukcji samej wystawy, ale także w działaniach wokół niej podejmowanych.

MIEJSC
Wystawa była prezentowana w
sześciu miejscach:
● w Remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sulejówku,
● w Gminnym Centrum Kultury
w Okuniewie,
● w Muzeum Ziemi Mińskiej w
Mińsku Mazowieckim,
● w Bibliotece Publicznej w
Wesołej,
● w Bibliotece Publicznej w
Rembertowie,
● w Prywatnym Centrum
Kultury w Sulejówku.

GRUP
W warsztatach wzięły udział różne
grupy uczestników:
● dzieci i młodzież szkolna,
● dzieci i młodzież
uczestniczące w kołach
zainteresowań,
● seniorzy.
Ponadto wystawę zwiedzali odbiorcy
indywidualni, szczególnie podczas
wernisażu, wydarzeń otwartych oraz
w Prywatnym Centrum Kultury w
Sulejówku.

METOD
Warsztaty były realizowane różnymi
metodami, co wynikało z:
● prowadzenia poszczególnych
grup przez 3 edukatorki,
● różnorodności grup,
● dostosowywania metod do
celów zarówno badawczych,
jak i całego projektu,
● eksperymentalnego
charakteru wystawy oraz
prowadzonych warsztatów.

2. Wyniki badań

Najważniejsze wnioski badawcze

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
1.

Grupy uczestniczące w projekcie odwiedzają różne muzea, ale intensywność z jaką to robią jest różna. Zdecydowanie najwięcej z oferty muzealnej korzystają
seniorzy. Dzieci i młodzież głównie odwiedzają muzea w ramach wycieczek szkolnych.
2. Muzeum kojarzy się z instytucją tradycyjną, prezentującą eksponaty i dostarczającą wiedzy na temat zagadnienia, którego dotyczy. W przypadku dzieci i
młodzieży
3. Wśród uczestników warsztatów oraz wywiadów znaleźli się zwolennicy zarówno bardziej tradycyjnych, jak i nowoczesnych muzeów. Z jednej strony zwracano
uwagę na konieczność odpowiedniej ochrony cennych zbiorów i podkreślano, że muzeum powinno być instytucją z jasno określonym systemem reguł, miejscem
cichym i spokojnym. Z drugiej strony za ciekawe uważa się muzea, w których oprócz oglądania można także dotknąć wybranych eksponatów, czegoś
doświadczyć lub zostawić coś od siebie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że podział na zwolenników tradycyjnych i nowoczesnych muzeów nie pokrywa się z
podziałem na grupy wiekowe.
4. Uczestnicy projektu poszukują w muzeach zarówno wiedzy, jak i emocji. Przy czym to młodzież częściej deklaruje, że odwiedza muzea, aby zdobyć lub poszerzyć
wiedzę na interesujący ją temat. Jest to związane z tym, że muzea odwiedzają głównie w ramach wycieczek szkolnych. Przyznają przy tym, że wystawa, która
wzbudza emocje jest lepiej i dłużej pamiętana.
5. Uczestnicy projektu deklarowali, że cenią muzea, które prezentują swój temat w różnorodny sposób i pobudzają różne zmysły. Zwracano jednak także uwagę na
konieczność nieprzeładowywania ekspozycji muzealnej zarówno treścią, jak zbytnią i różnorodnością bodźców.
6. Postać przewodnika jest bardzo ważna w muzeum - ważniejsza nawet niż same eksponaty. Jego zaangażowanie, wiedza i osobowość wpływają znacząco na
odbiór muzeum.
7. Muzeum jest postrzegane zarówno jako miejsce do dyskusji, jak i do eksperymentu, ale częściej miejsce dla tych form widzi się na wystawach czasowych i
podczas działań dodatkowych: wykładów, warsztatów.
8. Muzeum może być miejscem spotkań i lokalnym centrum kultury, ale nie może zapominać o swojej podstawowej roli: gromadzenia i prezentowania eksponatów.
9. Muzeum Józefa Piłsudskiego jest silnie obecne wśród grup z Sulejówka, które odwiedziły wystawę. Uczestnicy z tego terenu wyrażają przy tym oczekiwanie, że
Muzeum będzie nie tylko miejscem wystawy o Marszałku, ale także stanie się centrum kulturalnym i społecznym miasta. Mieszkańcy Sulejówka, którzy wzięli
udział w projekcie deklarują jednocześnie, że chętnie uczestniczyliby w różnorodnych działaniach prowadzonych przez Muzeum (warsztaty, koncerty, wykłady),
a także sami włączyliby się w ich realizację.
10. Mieszkańcy pozostałych miejscowości z reguły wiedzą, że w Sulejówku trwa budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale ich związki, a także oczekiwania wobec
tej instytucji są mniejsze. Instytucjom i szkołom z okolicznych miejscowości trudniej będzie każdorazowo angażować się w wydarzenia realizowane w Muzeum,
ale jak sami deklarują, chętnie gościliby jakieś działania u siebie.
11. Ważne, zarówno dla odbiorców projektu, jak i ze względów badawczych, było prezentowanie wystawy w różnych miejscach. Pozwala to na nawiązywanie
współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności, promuje instytucję i daje dostęp do wystawy osobom, które nie mają możliwości przyjazdu do Sulejówka.

Stanowisko PATRZĘ

Pytania badawcze
Nie lubię jak jest za dużo rzeczy, nie wszystkie się da
wtedy obejrzeć. Lepiej jak są wybrane, najlepsze.
Trzeba używać prostych słów, które wszyscy
rozumieją lub tłumaczyć.
Powinny być w muzeum ciekawe rzeczy. Nie tylko do
oglądania, ale też żeby coś można było zrobić.
Żeby można było coś porobić, a nie tylko “nie
dotykać, nie dotykać, nie dotykać”.
Takie stare przedmioty powinny być lepiej
zabezpieczone, nie tak, że można sobie dotykać.
W typowym muzeum ktoś nam coś opowiada o tym
co widzimy.

Zwiedzanie polega na czytaniu.
Inaczej się odbiera eksponaty w zależności od tego, w
jakim są otoczeniu.
Muzeum ciekawe czyli interaktywne, działające na
wszystkie zmysły, gdzie coś się robi, śledzące gusta.
Przewodnik, który opowiada (...) nawet jeśli
eksponaty nie są och-ach, ale historie są ciekawe.

Do jakich muzeów chodzimy? Dlaczego? Co chcemy w nich znaleźć?

MUZEA
Uczestnicy warsztatów zwiedzają różne muzea:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zamek Królewski w Warszawie
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Centrum Nauki Kopernik
Zamek Królewski na Wawelu
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Zamek w Baranowie Sandomierskim
Muzeum Wsi Kieleckiej
Muzeum Wsi Radomskiej
Muzeum Guzików w Łowiczu
Muzeum Gwizdka w Gwizdałach
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Muzeum Ducha Gór w Karpaczu
Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie
Muzeum Luwr w Paryżu
Muzeum Ataturka w Ankarze

ODWIEDZANE MUZEA
Dzieci i młodzież szkolna najczęściej odwiedza muzea w
ramach wycieczek szkolnych, sporadycznie z rodzicami lub
samemu. Przeważają przy tym muzea warszawskie oraz z
innych dużych miast, np. Krakowa czy Gdańska.
Grupą intensywnie zwiedzającą muzea są seniorzy skupieni w
klubach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku. Odwiedzają
oni różne muzea na terenie całej Polski, zarówno w większych,
jak i w mniejszych miejscowościach.
CO CHCĄ W NICH ZNALEŹĆ
Uczestnikom warsztatów muzea kojarzą się przede wszystkim
z eksponatami, określanymi jako rzeczy stare, unikalne, piękne
lub normalnie niedostępne. Ważne jest także, aby przedmiot
miał ciekawą historię zaprezentowaną w różny sposób: opis,
nagranie audio i/lub wideo, opowiedzianą przez przewodnika.
Ten ostatni jest często określany jako kluczowa postać na
wystawie - nierzadko to od jego umiejętności zależy czy
odwiedzający uznają muzeum za ciekawe.
TRADYCYJNE a NOWOCZESNE
Widoczne jest dzielenie muzeów na tradycyjne oraz
nowoczesne. Za te pierwsze uznaje się takie, w których
dominującym sposobem odbioru wystawy jest oglądanie, a
eksponaty są umieszczone w gablotach. Muzea nowoczesne są
opisywane jako te, w których jest więcej interaktywnych
eksponatów, a odwiedzający doświadczają wystawę różnymi
zmysłami. Oba typy muzeów mają swoich zwolenników, a
podział nie przebiega zgodnie z podziałem na grupy wiekowe.

Stanowisko SŁUCHAM

Pytania badawcze
To jest kwestia umowy co trafi do muzeum.
Czas w muzeum nie ma znaczenia, może być z
przeszłością, teraźniejszością, przyszłością. To jakiego
czasu dotyczy, ma wpływ na to, co może się w nim
znaleźć.
Bardzo ciekawe, jeśli te historie się ze sobą łączą. Nie
muszą być nawet z tego samego miejsca.
Lepiej usłyszeć - więcej wrażeń.
Dźwięk jest dosyć powszechny [w muzeach], ale
zależy czy pasuje do ekspozycji czy jest takim po
prostu żeby coś grało.
Mogłaby być jeszcze plansza z tekstem, bo nie
zrozumiałam wszystkiego.
Fajnie, jeśli można coś swojego dołożyć do muzeum.
Historię tworzą ludzie.
Żeby było dużo miejsca, gdzie każdy może znaleźć
swój kąt, ze swoją grupą posiedzieć.
Bo dla nas muzeum to jest wizyta raz, żeby zobaczyć i
potem ewentualnie przy okazji wydarzeń albo z
gośćmi. A tutaj była możliwość kreowania tego
muzeum.

Czy muzeum jest dla mnie ważne? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
Kiedy mogłoby stać się dla mnie ważnym miejscem?
Aktywność na wystawie - OPOWIEŚCI
Uczestnicy warsztatów i odwiedzający wystawę zostawili w szufladkach stanowiska SŁUCHAM 31 chusteczek.
Większość (20) zawierała krótkie, często jednozdaniowe opisy i opowieści do zostawionych przedmiotów. Część (7)
to były same teksty/opowieści, a część (4) rysunki.
RZECZY, KTÓRE POWINNY BYĆ W MUZEUM
Uczestnicy warsztatów oraz respondenci mówili, że w muzeum powinny się znajdować rzeczy związane z miejscem
lub tematem przewodnim muzeum. Przedmioty zgromadzone w placówkach muzealnych uznawane są za ważne ze
względu na historie, które opowiadają, a te powinny być przedstawione w sposób przystępny i ciekawy jednocześnie.
Uczestnicy projektu podkreślali, że muzea to także miejsca dla rzeczy, których już nie ma powszechnie. Jednocześnie
zaznaczano, że ważny jest sposób prezentacji eksponatów: odpowiednio podświetlone, zabezpieczone, ale także
ukazane w kontekście, w jakim występowały. Według badanych eksponatem mogą być nie tylko przedmioty, ale
także np. głos. Jednocześnie respondenci podkreślali, że w muzeum słucha się głównie przewodnika.
Istotne jest także rozróżnienie między przedmiotem autentycznym i repliką. Większość uczestników zaznaczała, że
to możliwość obejrzenia tych pierwszych przyciąga do muzeum. Natomiast zastosowanie dla replik widzą w
działaniach edukacyjnych towarzyszących wystawom.
OSOBISTE POTRZEBY ZWIĄZANE Z MUZEUM
Uczestnicy projektu podkreślali, że to czy muzeum uznaje się za ciekawe zależy często od osobistych zainteresowań
odwiedzających. To, co może przyciągać do muzeum i czynić je ważnym miejscem dla odbiorców to ciekawa forma
prezentacji eksponatów oraz oddziaływanie na różne zmysły. Uczestnicy deklarowali, że preferują wystawy z
nagraniami audio i/lub wideo, muzyką i rekonstrukcjami np. ulic z epoki. Ważny jest także towarzyszący eksponatom
opis, który powinien być napisany w sposób przystępny i zrozumiały. Podobne oczekiwania mają uczestnicy projektu
wobec przewodnika oprowadzającego po wystawie. Ponadto powinien on być bardzo dobrze zorientowany w
prezentowanym temacie, dzielić się ciekawostkami, ale także odpowiadać na pytania zwiedzających. Część
respondentów bardzo ceni możliwość dotykania eksponatów, ale jest też grupa, która większą uwagę zwraca na ich
ochronę (szerzej w części dot. St. CZUJĘ). Uczestnicy projektu, szczególnie seniorzy zwracali ponadto uwagę na
potrzebę zaplanowania miejsc do siedzenia na wystawie (lub możliwość ich pobrania). Dla młodzieży ważna jest
natomiast możliwość robienia zdjęć w muzeum. Oprócz samej ekspozycji zdaniem uczestników projektu muzeum
powinno organizować także wydarzenia dodatkowe oraz prowadzić kawiarnię (szerzej w części dot. St. PISZĘ).

Stanowisko PISZĘ

Pytania badawcze
Ludzie są różni - różne słowa i różne rzeczy są dla nich
ważne, ale niektóre słowa się powtarzają łączą w
grupy (...) Ludzie też łączą się w grupy.
Żeby dyrektor się konsultował z ludźmi.
Każde muzeum może nas łączyć. Tam się spotykamy,
idziemy na kawę.
Muzeum powinno
twórczej.

być

pracownią

działalności

Fajnie by było, żeby troszkę to Muzeum przejęło
funkcję centrum kultury. (...) Takie miejsce, jak
Muzeum myślę, że może zrobić dużo więcej dla
społeczeństwa, dla lokalnych mieszkańców.
Żeby było miejsce do dyskusji - sala, w której mogłyby
się spotykać różne organizacje społeczne.
Moglibyśmy się spotykać nie tylko z muzealnikami,
ale zapraszać też inne osoby.
Muzeum jako dawna siedziba przedszkola - jest stale
w pamięci mieszkańców.
Muzeum powinno zostać taką świątynią, żadne
krzyki, rozmowy przez telefon, jedzenie.

Co to jest/co to znaczy społeczność skupiona wokół muzeum?
Czy chcę do niej należeć? Dlaczego? Z jakich powodów?
Aktywność na wystawie - WARTOŚCI
Uczestnicy warsztatów i odwiedzający wystawę przykleili na stanowisku PISZĘ około 630 naklejek. Ponad 50
odnosiło się do RODZINY, ponad 30 do MIŁOŚCI, a ponad 20 do PRZYJAŹNI. Około 70 naklejek zawierało imię i/lub
nazwisko osoby, z czego 21 dotyczyło sławnych osób. Duża część naklejek dotyczyła hobby/zainteresowań, m.in.
muzyki, gier, sportu, jedzenia. Pojawiała się także hasła dotyczące polityki, a ponad 60 naklejek zawierało rysunki.
MUZEUM JAKO CENTRUM KULTURALNE
Uczestnicy warsztatów oraz respondenci często deklarują, że powstające Muzeum powinno przyjąć także funkcję
lokalnego centrum kultury. Szczególnie grupy seniorów chciałyby, aby było w nim miejsce dla organizacji
społecznych z okolicy - stała przestrzeń, w której mogłyby się spotykać. Oczekuje się także, że działania artystyczne i
historyczne związane ze sprawami lokalnie ważnymi znajdą swoje miejsce w Muzeum. Respondenci, szczególnie
młodzież i seniorzy podkreślali konieczność prowadzenia wydarzeń dodatkowych: wystaw czasowych, warsztatów
(cyklicznych i okazjonalnych), koncertów. Jednocześnie przedstawiciele instytucji goszczących wystawę deklarowali
chęć kontynuacji tego typu współpracy w przyszłości. Formą angażowania lokalnej społeczności w działania
Muzeum mógłby być także wolontariat, przy czym młodzież jest chętna, aby w nim uczestniczyć, ale oczekuje
wymiernych korzyści, np. listu polecającego czy dodatkowych wstępów.

MUZEUM JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ
Budynek Muzeum i przestrzeń wokół niego może się także potencjalnie stać miejscem spotkań lokalnej społeczności.
Uczestnicy projektu podkreślali, że aby tak się stało w budynku Muzeum powinna funkcjonować kawiarnia i/lub
restauracja - przy czym miejsce, to mogłoby nawiązywać do tematu Muzeum np. serwując dania kuchni litewskiej.
Dla uczestników projektu ważny jest także teren wokół Muzeum, który powinien zachować swój zielony, ogrodowy
charakter. Funkcji społecznej dodatkową będą sprzyjały ławeczki oraz miejsce do zabaw dla dzieci. Przy czym
szczególnie młodzież podkreślała, że Muzeum nie może zatracić swojej funkcji podstawowej i to ona jest
najważniejsza.
POSTAĆ PIŁSUDSKIEGO
W odbiorze postaci Piłsudskiego, a także samego Muzeum widać różnicę między Sulejówkiem, a innymi
miejscowościami. Dla uczestników z Sulejówka Piłsudski jest postacią bardzo ważną, a z powstającym Muzeum
wiążą duże nadzieje i oczekiwania. Dla uczestników z innych miejscowości Piłsudski to najczęściej jedna z wielu
postaci z historii Polski.

Stanowisko CZUJĘ

Pytania badawcze
Wąchaliśmy pociąg, który przejeżdżał po tym
drewnie.
Przewinął mi się w głowie film z 20. lecia
międzywojennego, normalnie prawie odjechałam.
Absolutne mistrzostwo moim zdaniem.
Muzeum nigdy nie kojarzyłam z zapachem jako
elementem ekspozycji. Bardzo inspirujące, dające do
myślenia.

Muzeum to takie miejsce, gdzie chcę się dowiedzieć
na dany temat.
Muzeum to jednak muzeum, chcemy się po prostu
czegoś dowiedzieć idąc do muzeum, poszerzyć wiedzę
na temat, który nas interesuje.

Siedzę w muzeum i czytam kolejne informacje, to już
przestaję zapamiętywać.
Muzeum powinno bazować na doświadczeniach,
emocjach - jak w Muzeum Powstania Warszawskiego
- przejść kanałem, wczuć się w to, poczuć te emocje,
posłuchać.
Najlepiej uczyć się przez emocje.
Ważne w muzeum są emocje, przeżycia.

Czego poszukujemy w muzeum?
W jaki sposób chcemy tego doświadczać?
WIEDZA a EMOCJE
Uczestnicy warsztatów i respondenci wymieniali dwa podstawowe cele wizyt w muzeach. Po pierwsze zdobycie lub
poszerzenie wiedzy na dany temat, po drugie przeżycia i emocje. O pierwszym celu częściej mówi młodzież,
natomiast drugi cel jest bliższy dzieciom i seniorom. Jednocześnie wszystkie grupy wiekowe deklarują, że więcej
zapamiętuje się z muzeum, jeśli informacje są przekazywane także przez emocje oraz doświadczanie. Jako przykład
najczęściej przywoływana jest rekonstrukcja kanału w Muzeum Powstania Warszawskiego. Lepszemu przyswajaniu
wiedzy podczas wizyty w muzeum służą także opisy do eksponatów, ale spisane zrozumiałym językiem. Wśród
uczestników warsztatów i respondentów znaleźli się tacy, którzy preferują krótkie, zwięzłe opisy oraz tacy, którzy
oczekują wyczerpującej historii przy eksponatach. Dyskusje wokół tego temat prowadziły do konkluzji, że warto
zamieszczać zwięzły opis dla wszystkich oraz jego rozwinięcie dla bardziej zainteresowanych. Przy czym
podkreślano, że warto informacje o eksponacie przekazywać na różne sposoby i z użyciem różnych zmysłów.
OCHRONA EKSPONATÓW
Z wykorzystywaniem różnych zmysłów przy prezentacji eksponatów wiąże się bezpośrednio temat ich ochrony.
Większość uczestników z grup dziecięcych i młodzieżowych żywiołowo reagowała na możliwość dotykania
eksponatów i działania z nimi. Muzea kojarzą im się z przestrzeniami, w których nie wolno nic dotykać, a danie im tej
możliwości na wystawie Wielość Rzeczywistości było zaskakującą odmianą. Jednocześnie pojawiły się jednak głosy,
zarówno w grupach dzieci i młodzieży, jak i wśród seniorów, o konieczności odpowiedniej ochrony eksponatów. To
wśród grup młodzieży najwyraźniej pojawił się postulat, aby cenne rzeczy w muzeum były bezwarunkowo
umieszczane w gablotach. Seniorzy natomiast najczęściej proponowali rozwiązanie pośrednie - ochronę eksponatów
przez ich odpowiednie zabezpieczenie, ale jednocześnie udostępnianie do bliższego obejrzenia czy dotykania
podczas wyjątkowych wydarzeń.
INSTRUKCJA a (DO)WOLNOŚĆ
Wystawa Wielość Rzeczywistości miała charakter eksperymentalny i zakładała aktywność uczestników.
Jednocześnie do każdego stanowiska zostały opracowane instrukcje dla odwiedzających. Pozwoliło to na
obserwacje jak w takich okolicznościach zachowują się odbiorcy. Większość z nich czytała instrukcje tylko pobieżnie
lub po przypomnieniu przez edukatorki. Zdecydowanie częściej zaczynano od przyjrzenia się eksponatowi i
rozpoczynano działanie bez zapoznawania się z instrukcjami. Z pewnością sprzyjała temu niekonwencjonalna forma
wystawy oraz miejsca ekspozycji, które (z wyjątkiem jednego) nie były tradycyjnymi muzealnymi przestrzeniami.

Stanowisko JESTEM

Pytania badawcze
Mi się podobało to z piasku, bo wyobraźnia
pracowała.
Klocki są fajne, ale nie wiem ile jest w tym
intelektualnej rozkoszy.
Było fajne, można się było otworzyć, wyrazić co się
czuje, gdzieś zamieścić, uzewnętrznić siebie - ktoś to
może zobaczyć, coś dołożyć.
Jeżeli zobaczymy i poczujemy, łatwiej nam się
identyfikować z ludźmi, którzy wtedy żyli.
Miejsce zobowiązuje do określonych zachowań.
Jeśli się wejdzie do muzeum przygotowanym przez
chwilę, to albo się przenoszę w świat marzeń albo
jestem tu i teraz - to co jest w tych eksponatach, jakie
to będzie miało przełożenie na przyszłość.

Czy muzeum wpływa na to kim jestem / jak siebie postrzegam / jak
postrzegam innych? W jaki sposób? W jakim stopniu?

WIEDZA O TEMACIE a WIEDZA O SOBIE
Uczestnicy warsztatów i respondenci często jako główny cel wizyt w muzeach przywołują zdobywanie wiedzy. Jest
to jednak wiedza rozumiana jako informacje związane z tematem przewodnim danego muzeum, a nie wiedzia o sobie
samym. Uczestnicy projektu tylko w pojedynczych przypadkach określali muzeum jako miejsce, które wpływa
znacząco na to kim jest i jak siebie postrzega odbiorca. Natomiast wystawa skonstruowana tak, jak Wielość
Rzeczywistości daje odwiedzającym możliwość wyrażenia swoich emocji, uzewnętrznienia się. Poszerzając swoją
wiedzę na wybrany temat odwiedzający muzeum mogą zmieniać swoje postrzeganie historii oraz innych ludzi. To, co
umieszczone w muzeum uznaje się za bardziej wiarygodne, autentyczne i sprawdzone (szerzej w części dot. St.
ROZMAWIAM).

WPŁYW OSOBY NA ODBIÓR WYSTAWY
Uczestnicy projektu zwrócili także uwagę na odwrotne działanie - nie tylko muzeum wpływa na odwiedzającego, ale
także on wpływa na wystawę. Dzieje się tak zarówno w przypadku ekspozycji eksperymentalnych, takich jak Wielość
Rzeczywistości, które zakładają aktywny udział uczestników, jak i w przypadku ekspozycji tradycyjnych. W tych
ostatnich odbiorca musi wyobrazić sobie np. jak prezentowane eksponaty były używane w życiu. W każdy typ
wystawy odbiorca musi włożyć siebie, swoje dotychczasowe doświadczenia i emocje.

Muzeum zostawia ślad na całe życie.
Nowoczesne muzea nie narzucają swojej wizji, tego
jak masz to zobaczyć.
Są nowoczesne eksponaty, technologie, które
pozwalają poszerzyć temat, ale jeśli tego chcesz - jak
nie chcesz, to możesz tylko przejść obok, nie
posłuchać więcej.

TRUDNOŚCI W BADANIU
Pytania badawcze, na które miało pozwolić odpowiedzieć stanowisko JESTEM są pytaniami ze sfery osobistej,
intymnej. Uzyskanie na nie odpowiedzi nie jest możliwe w tak skonstruowanym działaniu w obecności grupy szczególnie w przypadku młodzieży.

Stanowisko SZUKAM

Pytania badawcze
Idę patrzeć jak piszą, bo to jest fajne.
Średnio mogę normalnie powiedzieć, gdzie chcę
marzyć, a tu mogłam.
Jak byłem mniejszy to chodziłem [do miejscowego
muzeum], bo były tam różne wystawy, się zmieniały.
(...) Teraz już nie chodzę. Musiałbym sprawdzić jakie
tam są teraz wystawy - jakby było coś ciekawego to
bym poszedł.

Jedna, dwie, trzy osoby, które się czymś zainteresują i
ciągną za sobą kolegów i koleżanki.
Muzeum będzie miało na początku bardzo dużo
zwiedzających. Każdy będzie chciał zobaczyć,
szczególnie tu w okolicy. To będzie nasza duma, bo w
Sulejówku w zasadzie nic nie ma oprócz tego.
Tam [w Warszawie] co ma się ochotę zrobić, co zjeść,
to tam wszystko jest. Dostępność wszystkiego.
Jeszcze jak się ma tam znajomych, którzy są obeznani
z tym, co się dzieje, to mogą polecić, pokazać.
Ten rynek nasz lokalny jest na tyle mały, że dużo osób
dorosłych korzysta z zajęć dojeżdżając do pracy do
Warszawy, tam na miejscu - łatwiej jest logistycznie.

Czy muzeum jest na mojej drodze? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
Aktywność na wystawie - MIEJSCE GDZIE MARZĘ
Uczestnicy warsztatów i odwiedzający wystawę przykleili na stanowisku SZUKAM ponad 400 magnesów.
Najczęściej (około 80 razy) wymieniany był dom i miejsca w nim. Około 40 odnosiło się do innych miejsc, np. szkoła,
sklep, kawiarnia, a ponad 20 do miejsc w przestrzeni otwartej np. łąka, park. Wymieniano także miejsca związane z
wakacjami i podróżami oraz lokalizacje z książek i gier.
CZAS WOLNY
Uczestnicy warsztatów i respondenci mają różne zasoby czasu wolnego i spędzają go w różnych miejscach. Czas
wolny dzieci jest często kształtowany przez rodziców - to oni wyszukują warsztaty i aktywności, w których dzieci
mogłyby uczestniczyć. Młodzież deklaruje, że czas wolny spędzają w domu lub np. w kolejce. Można spotykać się
także w parku, ale tylko do momentu, gdy robi się zimno. Młodzież nie jest jednak przekonana, że Muzeum mogłoby
być miejscem spotkań i spędzania czasu wolnego ze znajomymi. Część deklaruje, że, aby to było możliwe, konieczna
byłaby zmiana nazwy i usunięcie z niej słowa “muzeum”. Ludzie aktywni zawodowo często pracują w Warszawie. Po
pracy późno wracają, często brakuje już czasu i siły na dodatkowe aktywności. Ewentualnie mogą uczestniczyć w
działaniach weekendowych i okazjonalnych, np. koncertach. Seniorzy, którzy brali udział w warsztatach są związani z
UTW lub klubami seniora. Organizują wspólne aktywności: wyjścia do muzeów i na wydarzenia kulturalne,
wycieczki, udział w projektach.
KOMUNIKACJA
Większość miejscowości, w których gościła wystawa jest bardzo dobrze skomunikowanych z centrum Warszawy
dzięki linii kolejowej. To powoduje, że wielu mieszkańców pracuje w stolicy oraz korzysta w dostępnej tam oferty
spędzania czasu wolnego. Jednocześnie młodzież deklaruje, że dużo osób nie chce opuszczać swoich miejsc
zamieszkania, nie chce jeździć na wydarzenia kulturalne w okolicy. Sami częściej jeżdżą do Warszawy. Podczas
wywiadów pojawiło się także kilka sugestii na temat tego, w jaki sposób Muzeum powinno informować o swoich
działaniach i wydarzeniach (poprzez stronę oraz fb), ale były to pojedyncze głosy, które wymagają pogłębionej
diagnozy.

DOSTĘPNOŚĆ INNEJ OFERTY
Uczestnicy projektu, szczególnie młodzież podkreślali bliskość Warszawy, która ma szeroką i różnorodną ofertę.
Można tam pojechać większą grupą i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Takich miejsc z różnorodnymi
aktywnościami, które można robić w tym samym czasie, brakuje w miejscowościach, w których gościła wystawa.

Stanowisko ROZMAWIAM

Pytania badawcze

Czy rozmawiamy w muzeum? A jeśli tak to o czym? Dlaczego?

Ciężko się rozmawiało na temat muzeów i bez słów.
Lubimy słuchać osób, które są w temacie. To widać, że
je to interesuje.
Kiedy przychodzi się większą grupą [do muzeum], to
można ze sobą porozmawiać, zrobić razem.
Jestem staromodny, więc kojarzę raczej, że idę do
muzeum, aby to we mnie wsiąkło, a nie aktywnie.

{Muzeum] też powinno być miejscem dyskusji i
ścierania się poglądów.
[Muzeum] jest bardziej wiarygodne niż jakieś
opowieści zasłyszane gdzieś tam. To, co jest
prezentowane jako treści, temu można zaufać.

Teraz nie można na stałej, jednej wystawie.
Nieuczciwe byłoby gdybyśmy pomijali jakiś nurt np.
awangarda - to, co pokazywała wystawa,
nowoczesność.
To było niekonwencjonalne,
zainteresowanie.

ale

wzbudzało

To było dziwne doświadczenie. Zawsze coś nowego.

ROZMOWA W MUZEUM
Muzeum nie jest w pierwszym odruchu postrzegane jako przestrzeń do rozmowy. Pierwsze skojarzenia to rozmowa
z przewodnikiem. Część dzieci zaznaczała, że w muzeum nie wolno rozmawiać między sobą, bo przewodnik wtedy
krzyczy. Jest to zapewne związane z ich wcześniejszymi doświadczeniami. Po chwili namysłu często pojawiają się
głosy, że w muzeum można rozmawiać z przyjacielem / osobą, z którą się odwiedza wystawę. Można wtedy
dyskutować na temat tego, co się widzi. Muzeum może stanowić bodziec do rozmowy.
MUZEUM JAKO PRZESTRZEŃ DYSKUSJI
Uczestnicy warsztatów i respondenci uważają, że Muzeum powinno prezentować różne nurty z dwudziestolecia
międzywojennego, ale nie może tracić przy tym swojego głównego tematu, czyli postaci Piłsudskiego. Muzeum jest
także postrzegane jako przestrzeń odpowiednia do dyskusji i wymiany poglądów. Istotne jest przy tym to, że
informacje zamieszczone w muzeum uważa się za bardziej wiarygodne, takie, którym można zaufać. Muzeum jest
traktowane jak autorytet w dziedzinie, której dotyczy. Dyskusje prowadzone w muzeum mogą być związane z samą
ekspozycją, sposobem jej prezentacji, ale także tematami powiązanymi oraz ważnymi dla lokalnej społeczności.
Seniorzy podkreślali także, że chętnie podzieliliby się, szczególnie z młodzieżą, swoimi opowieściami i historiami.
MUZEUM JAKO MIEJSCE NA EKSPERYMENT
Forma wystawy Wielość Rzeczywistości była zaskakująca dla wszystkich grup odbiorców. Rzadko odwiedzają
ekspozycje, które wymagają bądź pozwalają na aktywność odbiorcy i są to najczęściej wystawy dotyczące
nowoczesności. Połączenie historycznego tematu oraz nowoczesnej, aktywnej formy było odbierane jako
niekonwencjonalne, ale ciekawe. O ile interaktywne formy prezentacji są przez wszystkich pożądane w Muzeum, o
tyle większość uczestników widzi miejsce dla eksperymentu w muzeum na wystawach czasowych, a nie na ekspozycji
stałej.

Stanowisko KONSTRUUJĘ

Pytania badawcze
Powinno być muzeum [budynek] zachęcający, no ale
jak już sobie zaplanowaliśmy, że jakieś odwiedzimy,
to wejdziemy nawet jak nie jest budynek interesujący.
Im bardziej dziwne, tym bardziej by przyszli.
Żeby ktoś opowiadał, co tam jest.
Powinny być eksponaty, rzeczy z nim [Piłsudskim]
związane, ale nie za dużo.

(...) jak w muzeach jest 50 tysięcy słuchawek i w
każdej długi tekst, to nie da się tego przesłuchać. Do
przesady czasami jest.
W muzeum najważniejszym elementem jest
poznawanie historii, tematu muzeum, ale zostawienie
śladu po sobie jest fajne. To jest dodatkowa opcja dla
zwiedzających.
Wiadomo, że Muzeum jest skupione wokół jednego
tematu, ale nie powinno być tylko historyczne.
Muzeum powinno być miejscem spotkań, zajęć.
Obowiązkowo ma być miód!
Czy w Muzeum będą kobiety Marszałka? Prawa
kobiet!

Jakiego muzeum oczekujesz? Jakie muzeum uznałbyś / uznałabyś za miejsce,
które chciałbyś / chciałabyś współtworzyć?

Pytania badawcze

Jakiego muzeum oczekujesz? Jakie muzeum uznałbyś / uznałabyś za miejsce,
które chciałbyś / chciałabyś współtworzyć?

BUDYNEK
Uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji trzy kubiki: przezroczysty, biały i
czarny. Wszystkie znajdowały swoich zwolenników i przeciwników. Przezroczysty
był uznawany za zachęcający, bo można podejrzeć co jest w środku. Zlewał się z
otoczeniem, co niektórzy uznawali za zaletę, a inni za wadę. Czarny najczęściej był
określany jako intrygujący, ale też dominujący. Najrzadziej podobał się biały, był
uznawany za nudny i nijaki. Wszyscy zgadzali się, że budynek powinien zachęcać
do wejścia.
PRZESTRZEŃ WOKÓŁ
Uczestnicy oczekują, że będzie to miejsce wypełnione zielenią, znajdą się w nim
ławeczki, przestrzeń dla dzieci czy stoliki do gier. Seniorzy chętnie zobaczyliby to
miejsce takim, jak kiedy mieszkała tam Piłsudski, m.in. z warzywniakiem.

DODATKOWE DZIAŁANIA
Wiadomo, że muzeum będzie skupione wokół jednego tematu, ale nie powinno
pełnić tylko takiej roli. Uczestnicy projektu chcieliby, żeby odbywały się tam także
inne działania: koncerty i występy, warsztaty dla różnych grup, miejsce spotkań.
KAWIARNIA
We wszystkich grupach pojawiało się oczekiwanie, że w Muzeum będzie
kawiarnia / miejsce, w którym będzie można coś zjeść. Najlepiej żeby była
tematyczne związana z ekspozycją.

EKSPOZYCJA
Eksponaty powinny być przede wszystkim związane z tematem i nie może ich być za
dużo. Uczestnicy podkreślali, że przesyt informacji nie jest dobry. Szczególnie
uczestnicy grup dziecięcych chcieliby mieć możliwość dotykania eksponatów. Starsze
grupy (młodzież i seniorzy) także cenią takie formy aktywności, ale zwracają uwagę
na konieczność ochrony eksponatów. Uczestnicy projektu chcieliby odbierać
informacje na wystawie różnymi zmysłami, ale także tu konieczne jest według nich
zachowanie umiaru. Chcieliby także, aby ekspozycja zawierała elementy kreatywne,
przy których mogliby coś zrobić / zostawić od siebie.
PRZEWODNIK
Kluczową postacią na wystawie jest przewodnik. Oczekuje się, że będzie umiał w
ciekawy sposób opowiadać o ekspozycji. Informacje muszą być zrozumiałe, pożądane
jest także wprowadzenie, przedstawienie kontekstu. Młodzież jest zdecydowanie
przeciwna dostosowywaniu języka do młodzieżowego, ale nie może też być zbyt
poważnie
WYSTAWY CZASOWE
Uczestnicy i respondenci oprócz ekspozycji stałej chętnie widzieliby w Muzeum także
wystawy czasowe. Powinny one choć w przybliżeniu dotyczyć głównego tematu
muzeum, ale mogłyby mieć charakter eksperymentalny i stanowić element wymiana z
innymi muzeami z całego świata.

INNE
Muzeum oraz przestrzeń wokół niego powinny być przyjazne dla dzieci, a na wystawie mogłyby się znaleźć miejsca, żeby przysiąść i odpocząć. Uczestnicy, szczególnie
młodzież chcieliby mieć możliwość robienia zdjęć oraz dostęp do wi-fi.

Muzeum to...

Muzeum jest jak / Muzeum to
Przy stanowisku KONSTRUUJĘ uczestnicy warsztatów tworzyli także swoje własne konstrukcje muzeów. W części grup robili to indywidualnie, w części w podgrupach.
Używali przy tym kartek papieru, w których odciskali materiały dostarczone przez organizatorów (muszle, kamienie, drewno), a w przypadku części warsztatów także
wszystkie inne rzeczy dostępne na miejscu. Dodatkowo na kartkach znajdowała się pieczątka “Muzeum to…” to samodzielnego uzupełnienia.

MUZEUM JEST JAK…

MUZEUM TO…

WŁASNE MUZEA

… szkoła można się czegoś dowiedzieć
… drzewo - ogólnie jest cicho, ale jak zaszumi, to już jest
głośno
.... biblioteka - eksponaty kojarzą się z książkami, można
z nich czytać
… diament - trwałe i odporne na uszkodzenia
.... muszla: powolny upływ czasu; dążenie wytrwałe do
celu; skuteczność
… muszla, bo wiele zawiera
.... zniekształcona kula, bo jest tam dużo różnych historii
.... telefon bo jest 21. wiek

… ślad przeszłości
… miejsce do wspomnień i nauki
.... zbiór wiedzy i kultury
… historia opowieści
… budynek, w którym są antyki
… telefon - kiedy jest nowoczesne
… gra, która uczy
… to jest moja twarz, bo muzeum to ludzie, którzy do
niego przychodzą
… coś czego nie masz na co dzień
… miejsce nieoczywiste
… nuda

Muzeum średniowieczno-botaniczne: Muzeum to
roślinność, natura
Muzeum rozrywki: Muzeum to historia i pamiętnik, w
którym coś zapisujemy
Muzeum sztuki: Muzeum to świadectwo przeszłości
Muzeum ludzkości: Muzeum to ognisko, gdyż rozświetla
nas nauką
Muzeum muszli: Muzeum to zbiór różnych rzeczy
Muzeum to oznaka życia - tu wszystko jest prawdziwe,
nie ma kopii

MUZEUM JEST JAK… / MUZEUM TO...
Uczestnicy warsztatów porównywali muzeum do różnych rzeczy. Najczęściej uczestnicy warsztatów określali muzeum hasłami związanymi z historią, przeszłością Muzeum to
przede wszystkim przestrzeń, w której gromadzone są różne historie i opowieści. Także w tym działaniu wyraźne było, że muzeum jest dla uczestników związane ze
zdobywaniem wiedzy. Jednocześnie porównywano także muzeum do telefonu, podkreślając, że powinno mieć ono nowoczesny charakter. Uczestnicy często zwracali także
uwagę na trwałość muzeum, porównując je przy tym do muszli, kamienia czy diamentu. Dla niektórych muzeum to także sztuka, zabawa i interakcje. Dla części uczestników
muzeum to po prostu budynek.

Odbiór wystawy

WYSTAWA
Fajnie, bo na każdym stanowisku można było coś
robić.
W wielu muzeach nie wolno tego robić. Tylko patrzeć,
a to nudne.
Było dziwnie. Zabawa czy wystawa?
To nie wyglądało za bardzo jak wystawa.
Ciekawe i fajne było, bo można było coś robić, a nie
tylko oglądać.
Taka wystawa nie mogłaby się znaleźć w muzeum,
jeśli już to w sali dla dzieci.
Myśleliśmy, że będziemy słuchać o eksponatach, a nie
rozmawiać o muzeum.
To dla nas nowe, ciekawe doświadczenie.
Niektóre rzeczy naprawdę były fajne.
Dla mnie to był bardzo dobry pomysł. Nieoczywisty,
ale bardzo dobry. To było niekonwencjonalne, ale
wzbudzało zainteresowanie.
Nowoczesność to była, nie zawsze wszyscy chwytali
tę nowoczesność.

Wielość Rzeczywistości
Celem badania nie było sprawdzenie odbioru wystawy, ale ponieważ badanie było prowadzone poprzez wystawę i
warsztaty na niej prowadzone poniżej prezentujemy kilka ogólnych wniosków dotyczących ekspozycji.
OGÓLNE
Wystawa służyła różnym celom. Była eksponowana w pięciu różnych miejscowościach i w sześciu różnych
lokalizacjach. Prowadzono na niej warsztaty z różnymi grupami wiekowymi - brakowało jedynie grupy osób
dorosłych aktywnych zawodowo. Wystawa towarzyszyła lub zorganizowano dla niej kilka wydarzeń otwartych,
można ją było także zwiedzać indywidualnie.
Uczestnicy byli zaskoczeni formą wystawy - eksperymentalne formy i aktywny odbiór nie są kojarzone z muzeum
historycznym. Po początkowym zaskoczeniu uczestnicy chętnie angażowali się w działania proponowane na
wystawie. Tylko pojedyncze osoby odmówiły wzięcia udziału.
Warsztaty były prowadzone przez trzy edukatorki, a sposób ich prowadzenia zmieniał się w czasie. Część warsztatów
była prowadzona w ściślejszym powiązaniu z instrukcjami do poszczególnych stanowisk, część dawała większą
swobodę i dowolność uczestnikom.
Wystawa zakładała duże zaangażowowanie uczestników, często poruszając przy tym tematy bardzo osobiste. Nie
każdy chciał się dzielić swoimi przemyśleniami, szczególnie w obliczu grupy rówieśniczej.
Najwięcej zainteresowania
Najwięcej zainteresowania wzbudzały stanowiska: ROZMAWIAM, PISZĘ oraz SZUKAM. To pierwsze zakładało
udział tylko dwóch osób jednocześnie, więc często ustawiała się do niego kolejka. Natomiast stanowisko PISZĘ i
SZUKAM pozwalały wypowiedzieć się uczestnikom indywidualnie, bez udziału innych, co niewątpliwie decydowało o
ich popularności.
Najbardziej dyskusyjne
Najbardziej dyskusyjne było stanowisko JESTEM. Część uczestników wypowiadała się o nim bardzo pozytywnie,
uznając za jedno z najciekawszych stanowisk. Część wymieniała je jako stanowisko, które podobało im się najmniej uznawali je za miejsce zabawy dla dzieci, bez głębszego znaczenia.
Najtrudniejsze
Za najtrudniejsze najczęściej uznawano stanowisko CZUJĘ. Trudność dostrzegano w konieczności przełożenia
doznać jednego ze zmysłów na inny. Podkreślano jednak także, że to sprawiało, że stanowisko było intrygujące.

3. Rekomendacje

PROJEKT WIELOŚĆ RZECZYWISTOŚCI
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Cały projekt Wielość Rzeczywistości miał różne cele, a badanie osób odwiedzających wystawę było jednym z nich. Warto zastanowić się nad przypisaniem
poszczególnym częściom projektu ich celu głównego i skupienie się na jego osiągnięciu. Pozwoli to na bardziej czytelne określenie ról osób zaangażowanych w
projekt na jego poszczególnych etapach.
Założenie prowadzenia badania poprzez wystawę i prowadzone na niej warsztaty było inspirujące i pozwalało spojrzeć na cele badania z innej niż zazwyczaj
przyjmowana perspektywy. Taki sposób prowadzenia badania narzucał jednak także określone metody i narzędzia badawcze. Warto zastanowić się nad
częściowym oddzieleniem części badawczej od samej wystawy i warsztatów, aby możliwe było użycie innych narzędzi badawczych i uzyskanie pełniejszej
diagnozy.
Sposób prowadzenia poszczególnych warsztatów był różny, co wynikało po części z eksperymentalnego charakteru wystawy, a po części z różnych metod
preferowanych przez osoby prowadzące warsztaty. Należy przeanalizować, które metody najlepiej odpowiadały poszczególnym celom projektu i kontynuować
je w zależności od wybranego celu w kolejnych latach.
Eksperymentalny charakter wystawy oraz prowadzonych warsztatów pozwolił na przetestowanie różnych form i metod zarówno warsztatowych, jak i
prezentacji ekspozycji. Badanie odbioru samej wystawy i warsztatów nie było celem niniejszego badania, ale warto podjąć taką analizę w kolejnych latach.
Pozwoli to na określenie form i metod, które są preferowane przez poszczególne grupy odbiorców.
Wystawa zakładała dużą aktywność odbiorców oraz często wkraczała w ich obszary prywatne, osobiste. To spowodowało, że odpowiedź na część pytań
badawczych, szczególnie tych dotykających sfer osobistych, była trudna. Warto wprowadzić do projektu moduł warsztatów badawczych i/lub projektowych,
których głównym celem byłaby badanie i poszukiwanie odpowiedzi na pytania w nim założone.
Bardzo cenne podczas trwania całego projektu były krótkie podsumowanie po poszczególnych warsztatach oraz spotkania robocze. Pozwalały one na bieżącą
analizę dotychczasowych działań oraz ich ewentualną zmianę tak, aby lepiej odpowiadały celom projektu.
Warto warsztaty prowadzone na wystawie włączać w działania odbywające się w miejscu, w którym wystawa gości.
Warto przeanalizować sposoby włączenia osób dorosłych aktywnych zawodowo w projekt i w samo badanie.
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Oprócz promocji samego Muzeum, warto także promować postać Józefa Piłsudskiego, ponieważ to zainteresowanie prezentowanym tematem jest czynnikiem
przyciągającym do muzeów, szczególnie historycznych.
Ekspozycja muzealna powinna prezentować treści w różnorodny sposób, oddziaływać na różne zmysły, ale nie może być przeładowana zarówno eksponatami,
jak i treścią. Warto opracować ścieżkę główną, prezentującą najważniejsze informacje, oraz ścieżki alternatywne - tematyczne i pogłębiające poszczególne
treści.
Bardzo ważną osobą w muzeum jest przewodnik. Często to od jego zaangażowania, umiejętności i wiedzy zależy czy muzeum jest uznawane za ciekawe i godne
polecenia.
Na wystawie powinny się znaleźć miejsca do siedzenia lub możliwość ich wypożyczenia na czas zwiedzania ekspozycji.
Muzeum powinno stać się lokalnym centrum kulturalnym i miejscem spotkań, ale nie może zatracić przy tym swojej głównej roli.
Muzeum powinno mieć przestrzeń, którą będzie udostępniało lokalnym organizacjom.
Muzeum powinno prezentować i dostarczać wiedzę na temat głównej postaci, ale warto to robić oddziałując na emocje zwiedzających oraz jednocześnie
prezentując szerszy kontekst historyczny.
Eksponaty powinny być odpowiednio chronione, a do działań edukacyjnych powinno się używać replik, w wyjątkowych sytuacjach samych eksponatów.
Muzeum powinno stwarzać możliwości aktywnego udziału zwiedzających oraz pozostawienia czegoś po sobie.
Przestrzeń wokół Muzeum powinna sprzyjać spotkaniom lokalnej społeczności: zieleń, ławeczki, miejsce dla dzieci, miejsce do gier.
Muzeum powinno oprócz ekspozycji stałej prowadzić działania dodatkowe cykliczne i okazjonalne: wystawy czasowe, warsztaty, wykłady, szczególnie jeśli chce
przyciągnąć społeczność lokalną.
Muzeum powinno być przestrzenią dyskusji: wystawy czasowe, wykłady, dyskusje wokół ważnych lokalnie tematów.
Muzeum powinno być przestrzenią eksperymentu: wystawy czasowe, działania towarzyszące, warsztaty.
Warto część ekspozycji, np. wystawy czasowe prezentować w różnych miejscach w Sulejówku i w okolicy.
W Muzeum powinna znaleźć się kawiarnia / miejsce, w którym można coś zjeść, odpocząć. Najlepiej, żeby tematycznie nawiązywała do postaci Piłsudskiego lub
czasów, w których żył.
Warto przeanalizować sposób spędzania czasu wolnego, potrzeb i oczekiwań osób dorosłych aktywnych zawodowo, aby w jak najlepszy i najefektywniejszy
sposób przyciągnąć ich do Muzeum.
Warto przeanalizować sposoby komunikacji i promocji z podziałem na poszczególne grupy odbiorców, aby jak najefektywniej docierać z informacją o
działaniach Muzeum.
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