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szych profesorów i nauczycieli, którzy przyje¿d¿ali na
uczelniê i podejmowali w niej pracê najczêœciej z w³asnymi kolekcjami, które póŸniej zostawa³y w tych placówkach. By³y one czêsto ofiarowywane szkole lub by³y
wykupywane przez w³adze oœwiatowe od spadkobierców.
Pierwsi kierownicy katedr historii naturalnej starali siê
powiêkszaæ i uzupe³niaæ szkolne zbiory poprzez dodatkowe zakupy lub, co zdarza³o siê czêœciej, pozyskiwaæ eksponaty od bogatych i ofiarnych kolekcjonerów, podró¿ników
i ró¿nych ekscentryków. Wa¿nym sposobem pozyskiwania
eksponatów by³y równie¿ wyprawy naukowe w bli¿sze i dalsze okolice, z których pracownicy i studenci przywozili
nowe minera³y, ska³y i skamienia³oœci, wzbogacaj¹c lokalne, szkolne zbiory dydaktyczne. W ka¿dej sytuacji radzono
sobie wszelkimi dostêpnymi sposobami, bowiem panowa³o dosyæ powszechne przekonanie, szczególnie w szko³ach pod zaborem rosyjskim, ¿e na uzupe³nianie zbiorów
brak dotacji.
Mimo, i¿ zbiory dydaktyczne by³y niekiedy udostêpniane szerszej spo³ecznoœci, szczególnie w okresie otwartych, publicznych egzaminów, odczytów i popisów, to
jednak generalnie rzecz ujmuj¹c dostêp do nich by³ bardzo
ograniczony. W tej sytuacji w znikomym stopniu mog³y
one oddzia³ywaæ na rozwój popularyzacji nauk geologicznych na ziemiach polskich na prze³omie XVIII i XIX w.
Tak¿e zbiory i kolekcje okreœlane przez K. Kluka jako
publiczne nie mia³y – wbrew pozorom i dobrym chêciom –
wiele okazji, aby w sposób efektywny oddzia³ywaæ na
szersze krêgi zainteresowanych i na ogó³ wykszta³conych
osób. Stanowi³y one raczej „œwi¹tynie” nauki, miejsca
pracy w¹skiego grona badaczy, osób zainteresowanych i mi³oœników przyrody nieo¿ywionej. Niekiedy ich rola i znaczenie by³y lepiej znane i doceniane poza granicami kraju,
jak w przypadku kolekcji Anny Jab³onowskiej, ni¿ w lokalnej przestrzeni ludzi nauki, sztuki i polityki.
Zak³adanie w tym okresie gabinetów historii naturalnej
by³o bardzo popularne. Œwiadczyæ mog³o o zainteresowaniach, aspiracjach, nad¹¿aniu za mod¹ i wszelkimi nowinkami. Dotyczy³o to jednak ludzi przede wszystkim
bogatych, najczêœciej solidnie wykszta³conych. Gromadzono okazy geologiczne oraz inne jako pami¹tki z dalekich i egzotycznych podró¿y. Zbierano jednak tak¿e
minera³y, ska³y i skamienia³oœci krajowe, z najbli¿szych
okolic, szczególnie w województwie krakowskim i sandomierskim, a tak¿e na Litwie.
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Przypuszczaæ mo¿na, ¿e w latach 1772–1794 na ziemiach polskich istnia³o ok. 70 gabinetów historii naturalnej. Najwiêcej by³o ich w Warszawie. Jednak najwiêkszy
i najcenniejszy zbiór Anny Jab³onowskiej znajdowa³ siê w
Siemiatyczach. Niektóre gabinety historii naturalnej funkcjonowa³y jako tzw. groty kamienne, wyk³adane czêsto
muszlami (np. w Szumsku), które tak¿e mog³y popularyzowaæ wybrane elementy przyrody nieo¿ywionej.
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