
        Warszawa, 8 lutego, 2019 r. 
 
Prof. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch 
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
Ul. Pasteura 3, 02-093  Warszawa, 
j.czarkowska@nencki.gov.pl 
 
 

dr hab. Hubert Kowalski 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, 

  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, 
 Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa 

hubert.kowalski@adm.uw.edu.pl 
 

 
Szanowny Panie Profesorze,  

Zgłaszam się z uprzejmym pytaniem czy Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych byłoby zainteresowane 

zamieszczeniem „linku” z danymi o kierowanych  przez Państwa muzeach na stronach Federation of 

European Neuroscience Societies (FENS), w ramach projektu: „European Brain Museum (EBM) that could 

be called Global Brain Museum for future involvement of other world neuroscience/neurology societies that 

are interested in this proposal”,  jak pisze prof. Lorenzo Lorusso, Chairman of the FENS-History 

Committee.  

EBM to projekt in statu nascendi, a polega na stworzeniu mapy Europy (podobnej do prezentowanej 

przez Państwa mapy Polski) z odnośnikami do miejsc muzealnych, które udostępniają zwiedzającym zbiory 

związane tematycznie z historią neurologii, neurochirurgii, neuroanatomii czy neurofizjologii. 

Tymczasem FENS ma na swojej mapie Polski link tylko do:  Museums of the Medical College Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (do obejrzenia na stronie: https://www.fens.org/Outreach/History/EBM/).  

Ze wstępnej rozmowy z Panią Martą Piszczatowską (Muzeum UniwersytetuMedycznego w 

Białymstoku), która zapoznała mnie z działalnością Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, dowiedziałam 

się, że nie tylko Uniwersytet Jagielloński dysponuje interesującymi nas zbiorami. Jednak nieliczne z nich 

zostały zaprezentowane w ciekawym i pięknym Katalogu Państwa Stowarzyszenia. Ponieważ zostałam 

niedawno powołana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN) do opieki 

nad stroną: „Historia polskich badań nad mózgiem”, w tym do przygotowania materiałów historycznych dla 

FENS (do którego, jako członkowie Towarzystwa, należymy), pozwalam sobie, za Pańskim pośrednictwem, 

poprosić członków Stowarzyszenia uprzejmie o:  

1. poinformowanie mnie czy wśród udostępnianych przez Państwa zbiorów są takie, które dotyczą  

historii neurologii, neurochirurgii, neuroanatomii, neurofizjologii czy antropologii; 

2. jeśli tak, to czy bylibyście Państwo zainteresowani zamieszczeniem linku do tych zbiorów w EBM.  

 

Z wyrazami szacunku, 

Julita Czarkowska-Bauch 
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