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Wprowadzenie
Szanujemy przeszłość i myślimy o przyszłości, dlatego z pasją i dla
dobra wspólnego gromadzimy, badamy i udostępniamy świadectwa dziejów Warszawy.

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisane do rejestru instytucji kultury przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem
RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługujące się
NIP: 5251290392, zwane dalej „Muzeum”, zostało powołane do
istnienia w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział
miejskiego Muzeum Narodowego. W maju 1945 roku Muzeum
zostało oddzielone od upaństwowionego Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1947 roku uzyskało samodzielność prawną,
potwierdzoną uchwałą Kolegium Zarządu Miejskiego z 18 marca
1948 roku. Nadana mu w 1950 roku nazwa Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy obowiązywała do 2014 roku, gdy na wniosek dyrekcji Muzeum, decyzją Rady m.st. Warszawy, została zmieniona
na Muzeum Warszawy.
Zgodnie z treścią §3 Statutu Muzeum Warszawy „Muzeum inicjuje
i pogłębia zainteresowanie miastem, kształtuje wrażliwość estetyczną, interpretuje fenomen Warszawy, aktywnie rozwija naukowe, społeczne i kulturalne życie miasta”, zaś w myśl §4 pkt.
1 Statutu Muzeum Warszawy „Muzeum realizuje cele określone
w §3 w szczególności poprzez: gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z Warszawą”.
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Definicje
Artefakt

każde dzieło wykonane przez człowieka,
w odróżnieniu od wytworów natury.

Kolekcja

zbiór artefaktów, gromadzony według
określonych kryteriów, wyróżniających go.

Spuścizna

zbiór artefaktów po osobie, rodzinie lub
organizacji.

Zbiory

pojedyncze artefakty, kolekcje i spuścizny będące
własnością Muzeum.
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Zasady gromadzenia zbiorów
Kryteria doboru:
Artefakty gromadzone przez Muzeum powinny spełnić przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

1.

warszawskości, wyznaczonej przez tematykę dzieła:
• Warszawa jako przestrzeń wytyczona przez granice
historyczne i administracyjne;
• mieszkańcy Warszawy i ich działalność;

Celem Polityki gromadzenia zbiorów jest wyznaczenie kierunków kształtowania kolekcji oraz sposobów zapewnienia ciągłości
zbiorom.

• wydarzenia rozgrywające się w Warszawie.
2.

Podstawa prawna gromadzenia zbiorów Muzeum:
Gromadzenie zbiorów Muzeum odbywa się na podstawie aktów
prawnych obowiązujących w Polsce i wewnętrznych regulacji
prawnych Muzeum oraz z poszanowaniem kodeksu etyki ICOM.

warszawskości, wyznaczonej przez proweniencję (miejsce
wytworzenia).

Muzeum w uzasadnionych przypadkach może nabyć do swoich
zbiorów artefakt niespełniający wskazanych powyżej przesłanek.
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Muzeum nabywa do swoich zbiorów:

13. Kolekcja zabytków cechowych – pamiątki po cechach
warszawskich;

• pojedyncze artefakty,
• kolekcje,
• spuścizny.

Stosując się do powyższych kryteriów, Muzeum gromadzi swoje
zbiory, do których zaliczają się:

1.

Kolekcja widoków Warszawy – dzieła przedstawiające
miasto i dokumentujące jego przemiany w ujęciu ogólnym
(panoramy) oraz we fragmentach (ulice, place, budowle);

2.

Kolekcja scen historycznych i rodzajowych – dzieła
przedstawiające ważne wydarzenia, a także sceny z życia
codziennego i odświętnego, dotyczące przedstawicieli
różnych grup społecznych Warszawy;

3.

Kolekcja portretów – wizerunki warszawian lub osób
związanych z Warszawą;

4.

Kolekcja Syren warszawskich – wizerunki symbolu miasta;

5.

Kolekcja miniatur pomników i rzeźby plenerowej –
redukcje, modele, projekty rysunkowe zrealizowane lub
niezrealizowane w przestrzeni miejskiej;

6.

Kolekcja brązów – przedmioty użytkowe, dekoracyjne,
wykonane w warszawskich warsztatach i firmach;

7.

Kolekcja sreber i platerów – przedmioty użytkowe,
dekoracyjne, wykonane w warszawskich warsztatach
i firmach;

8.

Kolekcja suwenirów – przedmioty o charakterze
turystycznych pamiątek, związane z warszawskimi
miejscami i wydarzeniami;

9.

Kolekcja opakowań i przedmiotów reklamowych firm
warszawskich;

10. Kolekcja zegarów – wyroby warsztatów i firm działających
w Warszawie;
11. Kolekcja ubiorów i akcesoriów stroju – wyroby
warszawskich firm i projektantów branży odzieżowej,
dokumentacja dotycząca projektowania mody, asortyment
warszawskich sklepów tej branży oraz garderoba
mieszkańców Warszawy;
12. Kolekcja tkanin dekoracyjnych – wyroby warszawskich
firm ze szczególnym uwzględnieniem tkanin Spółdzielni
Artystów „ŁAD”;

14. Kolekcja pamiątek historycznych – przedmioty
o wyjątkowej wartości dla dziejów Warszawy, związane z jej
mieszkańcami, rozgrywającymi się w niej wydarzeniami,
konkretnymi miejscami oraz instytucjami;
15. Kolekcja galanterii patriotycznej – przedmioty związane
z kultywowaniem pamięci o polskiej historii, kształtujące
narodową tożsamość;
16. Kolekcja medalierska – medale, plakiety, medaliony
oraz inne wyroby grawerskie o charakterze małej formy
rzeźbiarskiej oraz modele i formy do nich, a także projekty
rysunkowe;
17. Kolekcja fotografii – fotografie (w tym negatywy), albumy
z fotografiami, albumy na fotografie;
18. Kolekcja filokartystyczna – pojedyncze pocztówki oraz
zamknięte serie i zestawy, albumy do przechowywania
pocztówek, albumy drukowane;
19. Kolekcja detalu architektonicznego – oryginalne elementy
warszawskich budowli oraz małej architektury;
20. Kolekcja projektów architektonicznych i urbanistycznych
– zrealizowane oraz niezrealizowane koncepcje
architektoniczne i urbanistyczne dla Warszawy,
szkicowniki architektów, traktaty teoretyczne, materiały
inwentaryzacyjne i studyjne, fotografie dokumentujące
proces projektowo-realizacyjny, makiety;
21. Kolekcja kartograficzna – mapy i plany, materiały
fotogrametryczne, dokumentacja kartograficzna;
22. Kolekcja Korczakowska (Pracownia Korczakianum) –
artefakty dokumentujące biografię i dorobek pisarski
Janusza Korczaka, dzieje instytucji przezeń tworzonych,
losy ludzi z najbliższego mu kręgu, polską i zagraniczną
recepcję dzieła oraz postaci;
23. Kolekcja dokumentów warszawskich – materiały
rękopiśmienne i drukowane, oprócz archiwaliów
znajdujących się w zasobie Archiwum Zakładowego
Muzeum;
24. Kolekcja audiowizualna i dźwiękowa – utwory audio
i audio-wideo (w tym filmowe) na nośnikach analogowych
lub cyfrowych o charakterze artystycznym, amatorskim,
dokumentacyjnym;
25. Kolekcja archeologiczna – artefakty średniowieczne
i nowożytne, pozyskane w wyniku badań archeologicznych
prowadzonych w granicach administracyjnych Warszawy
oraz dokumentacja tych badań;
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26. Kolekcja Muzeum Drukarstwa (oddział Muzeum) –
artefakty związane z technikami drukarskimi, graficznymi
i introligatorskimi, wytwory sztuki drukarskiej
oraz materiały dotyczące firm i osób związanych
z warszawskimi instytucjami z branży szeroko pojętej
produkcji i dystrybucji książek (zakłady poligraficzne, firmy
księgarsko-wydawnicze i introligatorskie);
27. Kolekcja Muzeum Farmacji (oddział Muzeum) – artefakty
związane z warszawskimi aptekami, laboratoriami
analitycznymi, przemysłem farmaceutycznym do
końca XX w. oraz działalnością zawodową i naukową
warszawskich farmaceutów;
28. Kolekcja Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry (oddział
Muzeum) – pamiątki historyczne i martyrologiczne
związane z historią miejsca, egzekucjami ludności
Warszawy i miejscowości podwarszawskich w okresie
okupacji niemieckiej;
29. Kolekcja Muzeum Ordynariatu Polowego (oddział Muzeum)
– artefakty związane z dziejami ordynariatu polowego
Wojska Polskiego i działalnością należących do niego
duchownych wszystkich wyznań.
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