
www.muzeach

Opracowanie: Ewa Jakubowska-Smagieł, Jagoda Kruszewska, Michał Ochremiak



Projekt „www.muzeach”

Termin: 1 kwietnia 2019 – 31 marca 2022
Całkowity koszt: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Główny cel projektu

Poprawa dostępu do zasobów kultury 
w formie cyfrowej 

Powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych 
lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Inne cele projektu

• Udostępnienie kolekcji cyfrowych – pierwsze upublicznienie lub rozwój 
istniejących

• Stworzenie jednego narzędzia do wyszukiwania zbiorów pięciu muzeów 
• Umożliwienie pełniejszej publikacji zbiorów online dzięki rozwojowi technik 

2D i 3D oraz wdrożeniu lub rozwojowi geoportali (GIS)
• Digitalizacja muzealiów
• Wsparcie przyszłych prac konserwatorskich dzięki zabezpieczeniu 

reprezentacji i informacji o zabytkach



Naukowcy, muzealnicy

Nauczyciele i edukatorzy

Artyści, przedsiębiorcy

Studenci, uczniowie

Osoby zainteresowane sztuką i historią, turyści

Adresaci projektu

Inne muzea



Projekt w skrócie



5 muzeów
organizowanych lub 
współorganizowanych 
przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

10 zadań w 3 lata

prawie 300 
zaangażowanych osób
specjaliści wielu dziedzin

10 tysięcy obiektów 
7 tysięcy zdigitalizowanych
w 5 nowoczesnych technikach 
i 10 tysięcy opublikowanych 
obiektów w wolnym dostępie

1 strona 
internetowa
cyfrowe kolekcje 
5 muzeów w 1 miejscu

digitalizacja i publikacja 
(techniki 2D, 3D i GIS), 
budowa multiwyszukiwarki na stronie 
wmuzeach.pl, rozwój infrastruktury, 
szkolenia pracowników, działania 
edukacyjne, administracja i promocja



5 muzeów



Partnerzy projektu



10 zadań w 3 lata



1. Administrowanie i koordynacja projektu

10 zadań

2. Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów – fotografia z opisem

3. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem  
zaawansowanych technik prezentacji 2D (gigapixel i RTI)

4. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania 
światłem strukturalnym

5. Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych 
z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS)



6. Budowa wspólnej strony z wyszukiwarką

10 zadań

7. Promocja

8. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej 
i digitalizacyjnej – sprzęt i oprogramowanie

9. Szkolenia pracowników

10. Działania edukacyjne



Nowoczesne techniki 
zastosowane w projekcie



Fotografia dokumentacyjna

RTI (reflectance transformation imaging)

Gigapiksel

Fotogrametria

Skanowanie z oświetleniem strukturalnym

5 metod digitalizacji i GIS 

System Informacji Przestrzennej GIS



Digitalizacja i publikacja 
muzealiów – techniki 2D i 3D



Digitalizacja i publikacja muzealiów

• Przygotowanie obiektów do digitalizacji
• Wykonanie wysokiej jakości fotografii wybranych obiektów muzealnych
• Dokumentacja RTI i gigapikselowa wybranych obiektów 
• Dokumentacja z wykorzystaniem fotogrametrii i skanowania światłem strukturalnym
• Stworzenie dokładnych opisów metadanowych i popularyzatorskich
• Stworzenie bazy zdigitalizowanych eksponatów
• Stworzenie baz danych Systemu Informacji Przestrzennej GIS
• Publikacja danych 2D i 3D



Zdjęcia i modele

Model 3D

RTI

Gigapiksel

GIS

GIS



Dokumentacja i publikacja 
danych przestrzennych 
z wykorzystaniem Systemu 
Informacji Przestrzennych (GIS)



3 geoportale
• Muzeum Narodowe w Szczecinie – budowa geoportalu

prezentującego muzealia archeologiczne oraz zasoby dawnych 
toponimów pomorskich

• Muzeum-Zamek w Łańcucie – budowa geoportalu prezentującego 
teren parku z budynkami i rzeźbą ogrodową oraz baza dekoracji 
26 wnętrz w zabytkowych budynkach

• Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - rozbudowa GIS o bazę 
zabytkowych dekoracji 17 wnętrz pałacowych



Geoportale



Budowa strony 
z multiwyszukiwarką 



Budowa strony z multiwyszukiwarką 
• Strona internetowa z multiwyszukiwarką: wmuzeach.pl
• Prezentacja i przeszukiwanie zbiorów pięciu muzeów w jednym miejscu
• Karty obiektów z danymi ewidencyjnymi, opisem popularyzatorskim oraz fotografiami
• Wybrane obiekty – dodatkowe wizerunki: modele 3D, RTI i fotografia gigapixelowa
• Najważniejsze funkcje:

o wyszukiwanie obiektów wg złożonych kryteriów i możliwość ich zapamiętywania
o tworzenie własnych kolekcji
o informowanie o nowych obiektach w zapamiętanych kryteriach wyszukiwania
o dodawanie własnych notatek do obiektów i kolekcji
o eksportowanie list obiektów do plików PDF i CSV





Działania edukacyjne 



Działania edukacyjne 

Dwa główne cele – upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o:
• kolekcjach pięciu partnerów projektu
• zaawansowanych technikach zastosowanych w projekcie

Realizacja:
• 16 albumów tematycznych łączących wybrane zasoby z kolekcji

wszystkich partnerów 
• ćwiczenia do bezpłatnego wykorzystania, np. w ramach lekcji szkolnych 

czy edukacji domowej



Prawie 300 zaangażowanych 
w realizację osób



Wielu specjalistów, wspólny cel

Dziękujemy!

Blisko 300 osób w 5 muzeach było zaangażowanych w realizację 
projektu – m.in.: historycy sztuki i konserwatorzy, pracownicy 
magazynów, fotografowie i specjaliści ds. zaawansowanych technik 
digitalizacji, edukatorzy, specjaliści ds. użyteczności i dostępności, 
informatycy opiekujący się infrastrukturą i bezpieczeństwem danych, 
programiści, specjaliści ds. zamówień publicznych, prawnych 
i księgowości, pracownicy administracji



Korzyści dla partnerów projektu



Rozwój instytucji

Dzięki projektowi możliwe były:
• zwiększenie zasobów cyfrowych muzeum
• wprowadzenie lub rozwój nowych technologii
• rozwój infrastruktury teleinformatycznej
• uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty instytucji



Rozwój zespołu

Dzięki projektowi możliwe były:
• wymiana doświadczeń między partnerami, 

w tym wypracowanie wspólnych standardów wytwarzania 
i opracowywania dokumentacji cyfrowej

• rozwój pracowników – szkolenia i doświadczenia z projektu



10 tysięcy obiektów 
na 1 stronie internetowej



Główny cel projektu – osiągnięty

Strona wmuzeach.pl
• zbiory 5 polskich muzeów w jednym miejscu 
• dostęp o dowolnej porze, prosto i bezpłatnie
• różnorodne zasoby, minikolekcje tematyczne, 

materiały edukacyjne

Poprawa dostępu do zasobów kultury!



Dziękujemy!

Projekt „www.muzeach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kontakt@wmuzeach.pl


