Muzeum Oświatowe
Dodano: 2016.01.25

Muzeum Oświatowe w Puławach jest placówką upowszechniania oświaty i kultury, powołaną do
gromadzenia, konserwacji, przechowywania i udostępniania społeczeństwu zasobów archiwalnych i
muzealnych oraz organizowania działalności oświatowej i popularyzacji muzealnictwa. Zadaniem
placówki jest zabezpieczenie przed rozproszeniem lub utratą dokumentów pracy instytucji
oświatowo-wychowawczych oraz utrwalonych w zapisach myśli i doświadczeń minionych pokoleń
nauczycieli. W związku z powyższym muzeum gromadzi archiwalia i muzealia związane z oświatą i
szkolnictwem oraz pracą i egzystencją nauczycieli. Należą do nich różnorodne środki dydaktyczne,
prace artystyczne, prace techniczne, sprzęt szkolny, wyposażenie i prace ucznia, podręczniki,
czasopisma, fotografie i dokumenty.

Muzeum Oświatowe mieści się w zabytkowym budynku, wpisanym w 1984 r. do rejestru zabytków z
następującym uzasadnieniem: "Szkoła wybudowana w początku XIX w. w stylu klasycystycznym,
niewątpliwie z fundacji Izabeli Czartoryskiej zapewne wg projektu Piotra Aignera. Stanowi przykład
szerzenia oświaty wśród ludności wiejskiej wraz z mieszkaniem nauczyciela. Jest dokumentem
historii powszechnego szkolnictwa polskiego,,. Budynek ten służył szkolnictwu do 1969 r., następnie
pełnił rolę magazynu Wydziału Oświaty. Po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych
ulokowano w nim Muzeum Oświatowe (27 luty 1987). Odbudowany budynek ma dwie izby z
przedzielającym je przelotowym korytarzem. W pomieszczeniach tych organizowane są wystawy
stałe i okresowe.
Przy muzeum funkcjonuje pracownia, w której prowadzona jest działalność wydawnicza z zakresu
historii szkolnictwa i oświaty oraz historii miasta i regionu. Publikacje tej placówki trafiają do zbiorów
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek lubelskich i puławskich. Materiały
zgromadzone w archiwum są udostępniane osobom piszącym prace naukowe, dyplomowe oraz
organizującym wystawy.
Muzeum Oświatowe znajduje się obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (na jednej posesji, od
ul.Włostowickiej). Bezpośredni nadzór nad Muzeum Oświatowym sprawuje Dyrekcja Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego - biuro muzeum znajduje się również w budynku SSM.
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:00
Wstęp bezpłatny.
Muzeum Oświatowe w Puławach jest jedynym tego typu muzeum w woj. lubelskim.
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