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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MUZEÓW 
GÓRNICZYCH I SKANSENÓW PODZIEMNYCH

WIELICZKA–BOCHNIA 2018 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wraz z Kopalnią Soli Wieliczka i Kopal-
nią Soli Bochnia organizuje Międzynarodową Konferencję Muzeów Górniczych 
i Skansenów Podziemnych. Konferencja odbędzie się w dniach 19–22.11.2018 r. 
w obiektach objętych wpisem na listę UNESCO jako „Królewskie Kopalnie Soli  
w Wieliczce i w Bochni”, które odwiedza w sumie ponad 1,5 mln turystów rocznie. 

Konferencja jest kontynuacją dotychczasowych cyklicznych spotkań, organizo-
wanych przez wielickie muzeum dla krajowych muzealników, tym razem jednak 
skierowana jest do międzynarodowego środowiska, reprezentującego podziemne 
muzea górnicze oraz ich stowarzyszenia, a także instytucje i uczelnie związane z hi-
storią górnictwa z całego świata. 

Rok 2018 będzie szczególny w dziejach polskiego górnictwa solnego ze względu 
na kilka istotnych rocznic, dotyczących historii Żup Krakowskich, czyli dawnego 
przedsiębiorstwa królewskiego obejmującego kopalnie soli, warzelnie oraz całą  
infrastrukturę związaną  z wydobyciem i przetwórstwem soli w Wieliczce i Boch-
ni. W 2018 roku będziemy obchodzić Jubileusz 40-lecia (1978) wpisania kopalni 
soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i 5-lecia 
rozszerzenia wpisu UNESCO o Kopalnię w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce 
– siedzibę zarządu kopalń od XIII wieku do 1945 roku;  Jubileusz 650-lecia spi-
sania Statutu Żup Krakowskich (1368 r.); Jubileusz 500-lecia powstania Krótkiego 
a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 
roku, wpisanego w 2014 roku na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”. Należy podkreślić, że Polska jest jednym z liderów w dziedzinie ochrony 
podziemnego dziedzictwa. Już w 1928 roku, rozporządzeniem prezydenckim, 
przewidziano że „kopalnie przedhistoryczne (krzemienia, soli, bursztynu, miedzi, 
żelaza i barwników mineralnych)” mogą być uznane za zabytki. Dodać należy, że 
obchody powyższych jubileuszy wpisują się także w rocznicę 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Celem konferencji jest zapoznanie międzynarodowego środowiska muzealni-
ków z Żupami Krakowskimi oraz prezentacja dorobku i specyfiki pokrewnych za-
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bytkowych kopalń soli, węgla kamiennego, rud metali, złota, ropy naftowej i gazu,
surowców skalnych i siarki z całego świata. Spróbujemy zidentyfikować problemy
całego, międzynarodowego środowiska muzeów górniczych. Będziemy stawiać py-
tania odnośnie wyzwań przed którymi stają historyczne obiekty górnicze, szukać 
na nie odpowiedzi oraz konsolidować środowisko podziemnych muzeów górni-
czych w celu nadania im odpowiedniej rangi w wielkiej ogólnoświatowej rodzinie 
muzealnej.

W Komitecie Honorowym, którego Przewodniczącym jest prof. dr hab. Piotr 
Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasiądą: prof. dr hab. Jacek 
Purchla – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. dr hab. med. 
Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Słomka -  Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, a także przedstawiciele ICOM 
i innych międzynarodowych stowarzyszeń. 

Planowany jest udział ok. 200 uczestników oraz wygłoszenie ok. 40 referatów, 
a także panele posterowe, prezentujące muzea górnicze i skanseny podziemne, 
reprezentowane na konferencji. Językami konferencji będą: angielski, polski, nie-
miecki i hiszpański. Przed konferencją planowane jest wydanie książki, zawierają-
cej abstrakty referatów, a po konferencji ukaże się monografia, zawierająca pełne
artykuły. 

Obrady konferencji obejmą 6 sesji tematycznych. 
Sesja I: historyczno-jubileuszowa:
– uroczyste otwarcie konferencji, 
– wykłady rocznicowe związane z jubileuszami i historią warzelnictwa i górnic-

twa solnego w Żupach Krakowskich (referaty przygotowane przez Muzeum). 
Sesja II: Zabezpieczanie, ochrona konserwatorska, rewitalizacja i problemy ba-

dawcze wyrobisk podziemnych. 
Sesja III: Aspekty prawne, finansowe i organizacyjne funkcjonowania podziem-

nych muzeów górniczych w ujęciu międzynarodowym. 
Sesja IV: Organizacja turystyki w muzeach podziemnych – autentyzm czy kre-

acja? 
Sesja V: Rola edukacyjna i funkcjonowanie muzeów górniczych w lokalnych 

społecznościach. 
Sesja VI: Aspekty etyczne i dobre praktyki służące zachowaniu balansu pomię-

dzy ochroną, udostępnianiem, edukacją i zarabianiem na podziemnych trasach 
turystycznych. 

Szczegółowe zestawienie proponowanej tematyki referatów przedstawimy na 
konferencyjnej stronie WWW, która zostanie uruchomiona w styczniu 2017 roku. 
Prosimy śledzić informacje na stronie: www.muzeum.wieliczka.pl 

Kontakt: Monika Dziobek-Motyka, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Za-
granicznej, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, 
m.dziobek@muzeum.wieliczka,pl, tel. +48 601 366 195 
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INTERNATIONAL CONFERENCE OF MINING  
AND UNDERGROUND MUSEUMS 

WIELICZKA–BOCHNIA 2018 

The Cracow Saltworks Museum Wieliczka together with Wieliczka Salt Mine
and Bochnia Salt Mine is organising an International Conference of Mining and 
Underground Museums. The Conference will be held on 19–22 November 2018 in
the properties inscribed on the UNESCO World Heritage List as “Wieliczka and 
Bochnia Royal Salt Mines”, visited by 1.5 million tourists a year. 

The conference will follow on from regular meetings organised by the Cracow
Saltworks Museum Wieliczka for domestic museum employees. This time it is ad-
dressed to the international community representing mining underground mu-
seums and their associations, as well as institutions and universities related to the 
history of mining from around the world. 

2018 is a special year in the history of Polish salt mining due to several important 
anniversaries connected with Cracow Saltworks, i.e. the former royal enterprise 
encompassing salt mines, salt brewing facilities and the entire infrastructure re-
lated to extraction and processing of salt in Wieliczka and Bochnia. In 2018 we will 
celebrate the 40th anniversary of inclusion of the Wieliczka Salt Mine in the First 
List of  UNESCO Cultural and Natural Heritage (1978) as well as the 5th anniver-
sary of extending the entry into Bochnia Salt Mine and Wieliczka Saltworks Castle 
– the seat of the management of the Saltworks since the 13th century until 1945; 
the 650th anniversary of the preparation of a very important legal act: the Charter 
of the Cracow Saltworks (1368); the 500th anniversary of the Brief But Accurate De-
scription of Management and Relations in the Wieliczka and Bochnia Saltworks in 
1518, included in 2014 in the Polish National Register of the UNESCO “Memory of 
the World” Programme. It should be emphasised that Poland is one of the leaders 
in the field of protection of underground heritage. As early as 1928, a decree of the
President of Poland established that prehistoric mines of “salt, amber, flint, copper,
iron and mineral pigments” should be considered as historical monuments.  Ad-
ditionally, the celebration of the jubilees mentioned above fits in perfectly with the
100th anniversary of Poland’s regained independence. 

The objective of the Conference is to acquaint the international community of
museum experts with the Cracow Saltworks as well as to present the achievements 
and characteristics of related historical mines of salt, coal, metal ores, gold, oil and 
gas, raw rock and sulphur from around the world. 

We will try to identify the problems of all mining museums throughout the 
world. We will be asking questions about the challenges faced by historical mining 
sites, we will be seeking answers and we will make efforts to consolidate the com-
munity of underground museums in order to give them the appropriate rank in the 
great worldwide family of museums.
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The Honorary Committee, chaired by Professor Piotr Gliński, Minister of Cul-
ture and National Heritage and Deputy Prime Minister will include Professor Jacek 
Purchla, Chairman of the Polish National Commission for UNESCO; Professor 
Wojciech Nowak, Rector of the Jagiellonian University (Poland’s oldest university); 
Professor Tadeusz Słomka, Rector of AGH University of Science and Technology as 
well as representatives of ICOM and other international associations.

There are plans for participation of some 200 attendees, 40 presentations of
papers and poster sessions, presenting mining and underground museums, repre-
sented at the conference.  The official language of the conference is English (there
will be simultaneous translation into Polish, German and Spanish at the sessions). 
There are plans for abstracts publication before the conference and the publication
of conference proceedings after the event. The agenda of the conference consists
of 6 thematic sessions.

Session I: historical-commemorative: 
– opening ceremony speeches,
– anniversary lectures related to jubilees and the history of saltwater brewing and 

salt mining in Cracow Saltworks (lectures prepared by the Saltworks Museum). 
Session II: Preservation, conservation protection, revitalization and research 

problems related to underground mining excavations. 
Session III: Legal, financial and organizational aspects of the functioning of the

underground museums in the international context. 
Session IV: Organization of underground tourist routes and modelling of the 

museum space – authenticity or creation? 
Session V: Educational role of mining museums and their functioning in local 

communities. 
Session VI: Ethical aspects and best practices for maintaining balance between 

the protection, education, sharing and earning money on underground tourist 
trails. 

A detailed list of proposed topics of papers will be presented on the conference 
website, which will be launched in January 2017. For now, please follow the infor-
mation on www.muzeum.wieliczka.pl 

Contact details: Monika Dziobek-Motyka, Director’s Representative for International 
Cooperation 
e-mail: m.dziobek@muzeum.wieliczka.pl, tel. +48 601 366 195 


