
  
 

 

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI ARCHEOLOGICZNYMI 
program szkolenia (warsztatów) z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora 

siedziba główna Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28, sala edukacyjna  

 31 marca 2023 r. 

 

 

8:30-9:00 – rejestracja uczestników 

9:00-9:15 – powitanie uczestników 

Julita Izabela Zaprucka, Dyrektor Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

Julia Bańburska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 

 

9:15-10:00 – Nabywanie zabytków archeologicznych do zbiorów (45 min.) 

Podstawy prawne nabywania przez muzeum zabytków archeologicznych, rola opracowanego regulaminu przyjmowania zabytków 
archeologicznych od badaczy, którzy występują o tzw. promesy, standaryzacja wymagana od badaczy a dalszy proces ewidencjonowania 
materiału archeologicznego przez muzeum, podział materiału archeologicznego na materiał masowy i materiał wydzielony. 

Prowadzenie: Natalia Bartczak-Nagler, Opiekunka zbiorów archeologicznych depozytowych Muzeum Archeologiczno-
Historycznego w Głogowie, pracowniczka Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego, oddziału Muzeum Archeologiczno-
Historycznego w Głogowie 

10:00-10:15 – dyskusja 

10:15-10:45 – przerwa kawowa 

 

10:45-13:30 – Ewidencjonowanie materiału (165 min.)  

10:45-11:30 Sposoby i metody ewidencjonowania zbiorów archeologicznych (45 min.) 
Podstawy prawne ewidencjonowania materiału archeologicznego w muzeum, części składowe dokumentacji ewidencyjnej i obowiązkowy 
zakres ewidencji, dobre praktyki w ewidencjonowaniu materiału archeologicznego.  

Prowadzenie: Katarzyna Reszka, Główna Inwentaryzatorka Zbiorów Muzeum Warszawy, Małgorzata Sułkowska, Główna 
Inwentaryzatorka Zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

11:30-11:45 Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych w systemie MUZA (15 min.) 
Jak do ewidencjonowania wykorzystać program do elektronicznej ewidencji zbiorów? Zasady działania programu do elektronicznej 
ewidencji zbiorów MUZA i techniczne aspekty ewidencjonowania 

Prowadzenie: Łukasz Ściebior, przedstawiciel firmy MobileMS sp. z o.o. – Partner PSIM 

11:45-13:30 warsztat (praca własna uczestników) i dyskusja (105 min.) 
Jak wypełniać kartę ewidencyjną zabytku archeologicznego – depozytu, muzealium i zbioru pomocniczego? Jak tworzyć wpis do inwentarza 
muzealiów? Wdrożenie w praktykę teorii prawnych wytycznych związanych z ewidencjonowaniem zabytków archeologicznych – materiału 
masowego i wydzielonego. Dobre praktyki w ewidencjonowaniu w praktycznym użyciu i tworzeniu wpisów do ewidencji. 

13:30-14:00 przerwa kawowa 

 

14:00-14:45 – Inwentaryzacja materiału archeologicznego (45 min.) 
Jak przygotować pracowników i zbiory do kontroli? Podstawy prawne inwentaryzacji (różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości 
a rozporządzeniem MK), omówienie różnic pomiędzy ewidencjonowaniem a inwentaryzacją, dzielenie się dobrymi praktykami przy 
przeprowadzaniu inwentaryzacji 

Prowadzenie: Małgorzata Sułkowska, Główna Inwentaryzatorka Zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

14:45-15:00 – dyskusja 

15:00 zakończenie szkolenia i pożegnanie uczestników 

 
KOORDYNACJA SZKOLENIA 
Małgorzata Sułkowska – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, członkini PSIM, koordynatorka PSIM dla woj. dolnośląskiego 
Katarzyna Reszka – Główna Inwentaryzatorka Zbiorów Muzeum Warszawy, członkini PSIM 
KOORDYNACJA SZKOLENIA ZE STRONY ZARZĄDU PSIM 
Natalia Fyderek – Główna Inwentaryzatorka Muzeum Fotografii w Krakowie, członkini Zarządu PSIM 

 


