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Projekt „www.muzeach”.
Raport z działań do końca 2020 roku

Projekt „www.muzeach” ma na celu powszechne udostępnienie zasobów 
cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez              
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Należą do nich:

• Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu),
• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
• Muzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie),
• Muzeum Narodowe w Szczecinie,
• Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji (cyfryzacji)                       
i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów.

Jego głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych z wielu muzeów       
w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – co poprawi także dostęp          
do oferowanych zasobów kultury.

Adresatami projektu są m.in.: osoby zainteresowane sztuką i historią, 
naukowcy, wykładowcy akademiccy, studenci, nauczyciele, uczniowie, 
muzealnicy, hobbyści i turyści. Jego realizacja ułatwi także domową 
i rodzinną edukację kulturową. Jest ona postrzegana jako najskuteczniejszy 
sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm i nawyków 
kulturowych.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

cyfrową dostępnością i użytecznością informacji
sektora publicznego.
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Pałac w Wilanowie od strony ogrodu

Muzeum Narodowe w Szczecinie – gmach przy ul. Wały Chrobrego 3
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Fasada frontowa zamku w Lublinie

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od strony wejścia głównego
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Rok 2020, upływający pod znakiem pandemii COVID-19, pokazał, jak ważne 
są zasoby kultury dostępne online. Prace projektowe były realizowane mimo 
trudności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, w poczuciu jeszcze 
większego przekonania co do słuszności celu projektu.

Jedną z form udostępniania kultury online, i to nie tylko w czasie pandemii, 
jest digitalizacja zbiorów. A to właśnie na niej skupia się projekt – głównym 
celem jest zwiększenie dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej.

Dobra organizacja pracy i elastyczne dostosowanie się do nowej
rzeczywistości pozwoliły na kontynuację prac projektowych, w tym mierzenie
się z wyzwaniami w postaci remontów budynków.

v

Fasada glówna Zamku w Łańcucie



07

Podsumowanie

Projekt jest realizowany zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem – 
mimo  wielu ryzyk związanych z utrzymującym się  stanem epidemii, 
który wpływa na pracę muzeów. Część prac jest wykonywana w dalszym 
ciągu zdalnie, ale nie jest to już sytuacja nowa i w większości przypadków 
udało się zorganizować prace bez negatywnego wpływu na wydajność  
pracowników.

W części prac realizowanych na miejscu i wymagających obecności większej  
liczby osób (np. transport i digitalizacja obiektów) mogą jednak występować 
opóźnienia. Wszyscy partnerzy deklarują zamknięcie realizacji zadań  
i osiągnięcie wskaźników zgodnie z planem.

Poniżej przedstawiamy raport z działań
przeprowadzonych do końca 2020 roku



Zadanie 1.
Administracja projektem i koordynacja działań
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Zadanie 1.
Administracja projektem i koordynacja 
działań

Zadania związane z zarządzaniem projektem są stale realizowane. 
Regularnie odbywają się spotkania zespołów projektowych – zarówno 
w instytucjach partnerskich, jak i międzymuzealnego zespołu projektowego.

Spotkania początkowo stacjonarne po wystąpieniu pandemii COVID-19    
przeniosły się na platformy do komunikacji zdalnej.

 
Do codziennych czynności w zadaniu należą m.in.:

• obsługa realizacji projektu,

• przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień publicznych,

• korespondencja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

• kontrola realizacji projektu w zadaniach i finansowa,

• przygotowanie zestawień, raportów i sprawozdań.



Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
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Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
Proces digitalizacji 2D i publikacji muzealiów jest w trakcie realizacji 
we wszystkich instytucjach biorących udział w projekcie. Konserwatorzy 
przygotowują obiekty do digitalizacji, opiekunowie zbiorów opracowują opisy 
metadanowe oraz popularyzatorskie, w pracowniach fotograficznych 
wykonywana jest digitalizacja zbiorów.

Pomimo panującej pandemii i związanych z tym obostrzeń, udaje się 
kontynuować proces digitalizacji obiektów. Do końca grudnia 2020 roku
odebrano prace nad ujednolicaniem haseł słownikowych. Podjęto też
działania przygotowawcze do wspólnego zamówienia na tłumaczenia
w projekcie.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wykonano do końca roku 
2020 otografie 540 obiektów – powstało ok. 8100 fotografii (940 GB 
danych). Opracowano też ponad 1000 not popularyzatorskich.

To niewątpliwie sukces, osiągnięty mimo trudności w realizacji 
spowodowanych pandemii – absencji części personelu projektu, 
konieczności zachowania reżimu sanitarnego, częściowej pracy zdalnej, 
konieczności dodatkowego dostosowywania wnętrz pałacowych do 
potrzeb sanitarnych i reorganizacji logistyki prac digitalizacyjnych w nowej 
rzeczywistości.

Prace digitalizacyjne w pałacu wilanowskim, fot. J. Młynarska



W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do końca 2020 roku  
do digitalizacji przygotowanych zostało ponad 713 obiektów. Opiekunowie 
zbiorów opracowywali opisy metadanych i wykonali ponad 213 not
popularyzatorskich. W nowo powstałej (w ramach projektu „www.muzeach”)
pracowni fotograficznej dokonano digitalizacji ponad 438 obiektów.
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Praca nad materiałem fotograficznym w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN



W Muzeum Narodowym w Lublinie proces digitalizacji również trwa. 
Wykonano już wszystkie zakupy potrzebnych materiałów konserwatorskich 
potrzebnych do przygotowania obiektów. Zdigitalizowanych zostało 651 
obiektów, do których powstało 551 not popularyzatorskich. Zakończono 
realizowane w tym zadaniu prace związane z dostosowaniem strony WWW 
Muzeum Narodowego w Lublinie: www.mnwl.pl.
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Fotograf z Muzeum Narodowego w Lublinie podczas pracy, fot. D. Awiorko



Po opracowaniu projektu graficznego i technicznego w grudniu 2020 roku 
prowadzono prace testowe i realizowano migrację danych, tak że strona 
była gotowa i odebrana od wykonawcy do końca 2020 roku.

Na początek 2021 roku zaplanowano audyt WCAG witryny.
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Konserwatorzy przy pracy nad obiektami wytypowanymi do digitalizacji w Muzeum Narodowym w Lublinie, fot. D. Awiorko



W Muzeum Narodowym w Szczecinie prace digitalizacyjne przebiegają 
sprawnie. Zdigitalizowano 794 obiekty z Działu Sztuki Europejskiej,
Działu Sztuki Dawnej, Działu Sztuki Współczesnej, Działu Archeologii 
i Numizmatyki, Działu Kultur Pozaeuropejskich oraz zbiorów z Muzeum Historii 
Szczecina. Powstało 486 not popularyzatorskich. Prace dodatkowo objęły
zabiegi konserwatorskie przy obiektach. Do końca 2020 roku przygotowano 
około 100 gotowych wizerunków muzealiów do publikacji. 
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Pracownia digitalizacyjna w Muzeum Narodowym w Szczecinie, fot. A. Piętak 



Dużym sukcesem w projekcie jest uruchomienie strony internetowej MNS
przedstawiającej już zdigitalizowane muzealia: e-zbiory.muzeum.szczecin.pl.
Do końca 2020 roku opublikowanych zostało na niej około 100  
cyfrowych wizerunków obiektów z kompletem metadanych, zdjęć i not
popularyzatorskich. W 2021 roku ta cyfrowa kolekcja będzie sukcesywnie
się rozrastać.

W Muzeum Zamku w Łańcucie do końca 2020 roku zdigitalizowanych  
zostało 505 obiektów, tym 49 obrazów, wykonane zostały 373 opisy 
metadanowe obiektów, a także opisy popularyzatorskie.
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Digitalizacja w Muzeum – Zamku w Łańcucie



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

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach przygotowań
do dokumentacji gigapixelowej dokonano modyfikacji głowicy
na zautomatyzowanym stanowisku do skanowania obrazów. Obok dotychczas 
działającej głowicy umożliwiającej pomiar trójwymiarowy techniką
skanowania z oświetleniem strukturalnym zamontowany został nowy układ
optyczny. Po testach różnych sposobów oświetlenia fotografowanej sceny
wybrano zastosowanie techniki polaryzacji krzyżowej, która umożliwia
skasowanie odblasków od błyszczącej powierzchni werniksu.

Sprawdzanie wyników digitalizacji gigapikselowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, fot. J. Kruszewska
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W Muzeum Zamku w Łańcucie w 2020 roku wyłoniono firmę, która wykona 
prace digitalizacyjne w technikach gigapixel, RTI oraz 3D.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie przygotowano zaś w grudniu tego 
roku opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie digitalizacji 
RTI oraz oszacowanie wartości zamówienia do przetargu.

Postępowanie to zaplanowano jako dwuzadaniowe – dotyczące zarówno  
digitalizacja RTI, jak i digitalizacji z wykorzystaniem technik
fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.

Do końca 2020 roku wykonane zostały pomiary 25 obrazów sztalugowych 
w technice gigapixelowej. Tym samym wytwarzanie dokumentacji  
gigapixelowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zostało 
zakończone. Trwa pozyskiwanie i przetwarzanie danych do dokumentacji RTI. 

Do końca 2020 roku dokonano pomiarów 45 fragmentów obrazów  
sztalugowych i 5 fragmentów tkanin obiciowych (ściennych) w technice RTI.



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

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie trwa digitalizacja obiektów 
zarówno z wykorzystaniem techniki skanowania z oświetleniem strukturalnym, 
jak i fotogrametrii.

W 2020 roku prace pomiarowe rozpoczęto od pięciu rzeźb biskwitowych
o bardzo skomplikowanej formie przestrzennej. Prace digitalizacyjne
poprzedzone były skomplikowanym transportem obiektów do laboratorium
pomiarowego oraz kalibracją głowic pomiarowych. Wstępnie wykonano 85 
sekwencji pomiarów o niskiej rozdzielczości, po przetworzeniu danych
uzyskano wstępne modele przestrzenne o małej rozdzielczości.
Następnie wykonano dokładne pomiary w docelowej rozdzielczości 
przestrzennej dwóch biskwitów – łącznie wykonano 1687 sekwencji
pomiarowych, w których uzyskano ponad 650 GB danych. Na postawie 
przetworzonych danych powstały dwa modele w postaci gęstej chmury
punktów, które po przetworzeniu w modele w postaci siatki trójkątów zostaną  
zamieszczone na portalu Sketchfab.

Do końca 2021 roku w ramach skanowania trójwymiarowego z oświetleniem 
strukturalnym dokonane zostaną pomiary: 5 rzeźb biskwitowych,  
50 wycisków gemm i 5 metalowych tłoków pieczętnych. 
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Opracowaniem fotogrametrycznym objętych zostało 20 rzeźb ogrodowych, 
czego efektem będzie dokumentacja trójwymiarowa w postaci modeli 3D, 
opublikowanych w serwisie Sketchfab. Dotychczas muzeum wykonało  
własnym nakładem prac pomiary 10 rzeźb, powstały już modele 3D siedmiu 
z nich, prace nad pozostałymi trwają. Opracowano i opublikowano modele 
dwóch ceramicznych psów oraz dwóch wazonów dekoracyjnych  
z tarasu dolnego barokowego ogrodu przy pałacu wilanowskim. Wykonane 
zostały również modele 3D dwóch puttów z wazą, które pierwotnie  
znajdowały się na balustradzie schodów na tarasie górnym, jak również  
model 3D rzeźby „Para puttów. Pocałunek”.

Sekwencja pomiarowa skanowania ze światłem 
strukturalnym, fot. E. Bunsch

Ustawienia sprzętu do skanowania z oświetleniem  
strukturanym, fot. E. Bunsch
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W Muzeum Historii Żydów Polski POLIN przeprowadzono postępowanie 
niezbędne do zrealizowana usługi digitalizacji 3D w dwóch metodach:  
fotogrametrii i skanowania światłem strukturalnym. W 2021 roku Modele 
tych obiektów zostaną udostępnione na stronie internetowej.

W Muzeum Narodowym w Lublinie podpisano umowy z dwoma
wykonawcami, którzy w październiku 2020 roku zwymiarowali wytypowane 
do digitalizacji obiekty. Do końca tego roku zakończono prace związane 
z digitalizacją 3D, czyli: wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej pięciu 
obiektów i skanowanie światłem strukturalnym dwóch obiektów.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie przygotowano się do ogłoszenia 
na początku 2021 roku przetargu dwuzadaniowego na wykonanie 
digitalizacji RTI, technik fotogrametrycznych i skanowania światłem 
strukturalnym. Fotogrametria dla części obiektów będzie wykonywana
przez pracownika instytucji.

W Muzeum – Zamku w Łańcucie prace związane z pomiarami 
fotogrametrycznymi zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

W trakcie opracowania są m.in. dwa wazony dekoracyjne z Gaju  
Akademosa. Do końca 2020 roku rozstrzygnięto postępowanie  
na dokumentację fotogrametryczną Bramy Głównej, opublikowano
także postępowanie na fotogrametrię rzeźb ogrodowych.



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

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w listopadzie 2019 roku 
oraz wrześniu 2020 roku zostały zrealizowane fotogrametryczne prace  
pomiarowe wnętrz pałacu. 17 pomieszczeń zostało zeskanowanych  
techniką naziemnego skaningu laserowego przy rozdzielczości skanowania 
wynoszącej 2 mm. Ponadto dla każdej z dokumentowanych ścian  
powstały zdjęcia cyfrowe o rozdzielczości wynoszącej 1 mm 
i pokryciu wzajemnym od 60 do 80 proc. W pierwszym etapie wykonano 
pomiary 13 pomieszczeń (2019) i uzyskano ortoobrazy, tj. kolorowe zdjęcia 
ścian i sufitów pomieszczeń przedstawione w rzucie prostopadłym, 
generowane poprzez nałożenie dwuwymiarowych zdjęć na trójwymiarowe 
modele ze skaningu laserowego przy użyciu specjalistycznych algorytmów.

Kolejny etap opracowania wyżej wymienionych 13 pomieszczeń to prace
polegające na wydzieleniu i skatalogowaniu dekoracji pomieszczeń,
prowadzone przez specjalistów z zakresu historii sztuki i konserwacji
zabytków. Opisane dane, tj. dokumentacja fotogrametryczna, obrysy
dekoracji i ich szczegółowe opisy, zostaną zintegrowane w systemie
informacji przestrzennej GIS, a następnie udostępnione na stronie muzeum 
w postaci serwisu mapowego gis.muzeum-wilanow.pl/gis.

W takim sam sposób opracowane zostaną kolejne cztery pomieszczenia, 
których pomiary wykonano w roku 2020. 
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W Muzeum Narodowym w Szczecinie realizowano prace nad 
dokumentacją i publikacją danych przestrzennych z wykorzystaniem 
Systemu Informacji Przestrzennych (GIS) dla zbioru toponimów pomorskich 
(Die Flurnamensammlung). Pracownicy wprowadzali do bazy GIS informacje 
o nazwach terenowych wybranych do projektu przedwojennych jednostek 
administracyjnych, w tym ustalenia polskich nazw administracyjnych 
na podstawie nazw oryginalnych. Kolejno dokonywali korekty zapisu 
według wskazań zatrudnionego w projekcie językoznawcy – toponomastyka.

W 2020 roku współpracowano także z geodetą w celu pozyskania 
i opracowania przestrzennych danych punktowych do wprowadzenia 
ich do bazy GIS na podstawie skanów zasobu kartograficznego, 
który towarzyszy wykazom toponimów pomorskich. Przygotowywano się 
również do wdrożenia i obsługi oprogramowania GIS, które pozwoli 
na zaimportowanie przygotowanych danych do systemu, tworzenie map, 
aplikację do geoportalu i publikację – tak by przestrzenna baza 
była dostępna dla użytkowników.

W Muzeum – Zamku w Łańcucie w 2020 roku wykonano dokumentację 
pomiarową naziemnym skanerem laserowym (TLS) oraz dokumentację
fotograficzną, powstały też opracowania, tj.:  ortoobrazy RGB, ortoobrazy 
w intensywności odbicia oraz obrysy dekoracji ścian, podłóg i sufitów
w postaci wektorowej dla 26 pomieszczeń w budynku Zamku oraz Kasyna 
Urzędniczego. Łącznie przygotowano 658 ortoobrazów RGB. Wykonane 
zostały rzuty kondygnacji Wozowni, Stajni, Kasyna Urzędniczego 
oraz Spichlerza.

Dokumentację pochodną stanowią rzuty kondygnacji ww. budynków,
przystosowane do wprowadzenia do bazy GIS z podziałem na warstwy 
poligonowe (pomieszczenia, mury, okna, drzwi, schody).
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Zostały wykonane także mapy terenu przystosowane do wprowadzenia 
do bazy GIS dla 13 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 36,4 ha. 
Zainstalowano oprogramowanie GIS oraz CAD, kontynuowano opracowanie 
danych opisowych 136 dekoracji stałych w 5 budynkach, dobiegają końca 
prace związane z opracowaniem danych opisowych dla 93 pomieszczeń. 
Następnie zajęto się wydzieleniem obiektów oraz opracowaniem danych 
opisowych dla 35 zabytków na terenie parku, jak również opracowaniem 
projektu oraz budową struktury danych GIS.

Przygotowania do pomiarów z Muzeum - Zamku w Łańcucie
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Pomiary geodezyjne w Muzeum - Zamku w Łańcucie

Chmura punktów prezentująca wyniki skanowania Gabinetu Holenderskiego w pałacu wilanowskim



Zadanie 6.
Budowa serwisu internetowego z multiwyszukiwarką 
cyfrowych zbiorów muzeów
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Zadanie 6.
Budowa serwisu internetowego 
z multiwyszukiwarką cyfrowych 
zbiorów muzeów

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach”  będzie 
dwujęzyczna strona internetowa z multiwyszukiwarką dostępna pod adresami: 
www.wmuzeach.pl i www.inmuseums.pl. Pozwoli ona na prezentację 
i przeszukiwanie cyfrowych kolekcji udostępnionych przez Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 
Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie                 
i Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Projekt zakłada prezentację łącznie około 10 000 obiektów pochodzących 
z wymienionych wcześniej muzeów. Możliwe będzie również dołączenie do 
zasobu zbiorów kolejnych instytucji zainteresowanych wspólnym sposobem 
prezentacji, świadomych wartości badawczych i popularyzatorskich,
które stwarza taki sposób przedstawienia dóbr kultury.

Karty obiektów muzealnych zostaną opatrzone danymi ewidencyjnymi, 
opisem popularyzatorskim oraz wizerunkiem w postaci fotografii
dokumentacyjnej. Wybrane obiekty będą również zilustrowane za pomocą 
innych zaawansowanych technik digitalizacji (m.in. obrazy RTI i fotografia
gigapixel, modele 3D). W serwisie znajdzie się także ponad 20 ścieżek 
edukacyjnych.
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Makieta strony z multiwyszukiwarką, wersja na desktop
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Realizacja projektu budowy serwisu www.wmuzeach.pl trwa 
od 28 września 2020 roku i obejmuje:

• stworzenie identyfikacji wizualnej projektu (moodboard, logo z księgą 
 znaku, zestaw ikon),

• budowę dwujęzycznej strony internetowej z systemem do zarządzania 
treścią (w ramach prac wdrożeniowych w 2021 roku przeprowadzone 
będą badania jakościowe z udziałem użytkowników oraz zewnętrzny 
audyt dostępności cyfrowej),

• 36 miesięcy po zakończeniu – obsługę bieżących błędów i aktualizacji.

W grudniu 2020 roku został osiągnięty pierwszy z pięciu kamieni milowych 
projektu: oddanie księgi identyfikacji wizualnej oraz interaktywnego
prototypu serwisu, który tym samym był gotowy do przeprowadzenia 
pierwszej tury badań jakościowych z udziałem użytkowników.

Prace w tym zadaniu są intensywne i wymagają zaangażowania wszystkich 
instytucji partnerskich. Regularnie odbywają się spotkania przedstawicieli 
konsorcjum z wykonawcą strony, na których uzgadniane są poszczególne 
jej elementy. Na spotkaniach obecni są członkowie międzymuzealnego 
zespołu zadania, jak również wymagani w danym momencie specjaliści 
z innych zadań.



Zadanie 7.
Promocja
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Zadanie 7.
Promocja

W ramach tego zadania realizowane są bieżące działania  
poszczególnych instytucji partnerskich, a także umowa z firmą 
zewnętrzną na usługę informacyjno-promocyjną.

W 2020 roku aktualizowano artykuły na stronie internetowej projektu, 
stworzono jej angielską wersję i przeprowadzono wysyłkę prasową 
do mediów. Zespół tego zadania był także włączony w prace prowadzone 
w zadaniu 6 nad powstającą w ramach projektu stroną www.wmuzeach.pl.

Na spotkaniach międzymuzealnego zespołu realizacji tego zadania 
opracowano m.in. strategię komunikacji projektu, hasła promocyjne 
na stronę z multiwyszukiwarką, konsultowano identyfikację wizualną, 
w tym projekt logo i moodboardy, a także projekty ikon powstającej 
strony z multiwyszukiwarką.



Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane
z rozwojem serwerowni, pracowni
digitalizacyjnej, prace budowlane związane
z adaptacją pomieszczeń



36

Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane 
z rozwojem serwerowni, pracowni 
digitalizacyjnej, prace budowlane 
związane z adaptacją pomieszczeń

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do końca 2020 roku poprawiło 
bezpieczeństwo danych przez zdublowanie systemów serwerów i macierzy 
oraz zrealizowało zakupy sprzętu i oprogramowania w zadaniu.
Zostało zakupione wyposażenie atelier fotograficznego wykorzystywane 
do digitalizacji zbiorów w ramach projektu: zestaw do fotografii
bezcieniowej, przenośny zestaw do mocowania teł/dyfuzorów, aparat
fotograficzny z obiektywem. Mimo problemów spowodowanych pandemią 
udało się przeprowadzić postępowanie na podłogę techniczną i system 
gaszenia, który jest bezpieczny dla sprzętu elektronicznego w serwerowni.

Wybrano także wykonawcę, który do końca pierwszego kwartału 2021 roku 
ma zakończyć pierwszy etap prac w serwerowni. Będą one ogromnym 
wyzwaniem organizacyjnym ze względu na konieczność przeprowadzenia 
ich w działającym pomieszczeniu, bez jego wyłączania z użytku, 
przy minimalnych okresach niedostępności niektórych usług.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach „www.muzeach” 
powstała pierwsza pracownia digitalizacyjna, specjalnie na potrzeby tego 
projektu. Ponadto rozbudowano serwerownię o dodatkową przestrzeń 
dyskową, która zapewnia miejsce do przechowywania plików wizerunków 
cyfrowych obiektów.



37

Muzeum Narodowe w Lublinie w 2020 roku w ramach tego zadania 
zakupiło sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie niezbędne 
dla prowadzenia digitalizacji.

Do Muzeum – Zamku w Łańcucie dostarczono: sprzęt digitalizacyjny
i serwerowy, a także oprogramowanie do prac graficznych i GIS. Instytucja 
przeprowadziła także dwukrotnie postępowanie na zakup stacji komputerowych 
– bez rozstrzygnięcia. Dlatego zakup ten został przesunięty na pierwszy 
kwartał 2021 roku.

Pracownia digitalizacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, powstała w ramach projektu „www.muzeach”



W Muzeum Narodowym w Szczecinie zmodernizowano pomieszczenia 
muzealne na pracownię digitalizacyjną oraz wyposażono ją w nowoczesny 
sprzęt. Do tej pory muzeum nie posiadało pracowni i prace digitalizacyjne 
wykonywano dzięki usługom zewnętrznym, przy czym przed początkiem
projektu „www.muzeach” zdigitalizowano tylko część jednego obiektu – 
maszyny parowej.

Obecnie digitalizowane są różnorodne muzealia – obrazy, rysunki, monety, 
medale, rzeźby. Dodatkowo pracownia jest wyposażona w sprzęt
i oprogramowanie pozwalające wykonywać dokumentację metodą
fotogrametryczną. Pierwsza digitalizacja przeprowadzona tą metodą 
zaplanowana jest na rok 2021.
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Zadanie 9.
Szkolenia pracowników
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Zadanie 9.
Szkolenia pracowników

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach realizacji 
projektu „www.muzeach” w 2019 roku trzy osoby wzięły udział
w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, w tym dwie
na poziomie Foundation i jedna na poziomie Practitioner.

Zespół odpowiedzialny za realizację zadania „Digitalizacja”, w ramach
szkoleń z Color Management, zapoznał się z możliwościami
optymalnego wykorzystania wzorników oraz specjalistycznego
oprogramowania do zarządzania i kontroli procesu digitalizacji.
 
Odpowiedzialni za zagadnienie specjaliści wzięli udział także w szkoleniu
z bezpieczeństwa w sieci.

Natomiast w maju i czerwcu 2020 roku specjaliści zajmujący się 
rozwijaniem systemu informacji przestrzennej wzięli udział w cyklu 
profesjonalnych szkoleń poświęconych zaawansowanemu wykorzystaniu 
systemu, przeprowadzonych przez firmę ESRI. Dzięki wykorzystaniu 
platformy zdalnej oraz maszyn wirtualnych szkolenia odbyły się w pełnym 
zakresie, pomimo obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią. 
Szkolenia obejmowały takie zagadnienia, jak: udostępnianie danych 
przestrzennych w sieci, zastosowanie języków programowania i skryptów 
automatyzujących zadania realizowane przy pomocy systemu informacji 
przestrzennej, administracja systemem, konfiguracja i administracja serwera 
oraz tworzenie aplikacji internetowych.

Przyczyniły się one do podniesienia kompetencji pracowników 
i usystematyzowania ich wiedzy z zakresu wykorzystania GIS w instytucji.
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W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w 2019 roku odbyło się 
szkolenie z zarządzania projektami PRINCE2 (przeszkolono trzy osoby) 
oraz szkolenie Color Management dotyczące stosowania wzorników 
w pracy fotografa i kontrolera jakości zdjęć (przeszkolono cztery osoby).

W Muzeum Narodowym w Lublinie odbyły się wszystkie zaplanowane
szkolenia. Przeszkolono pięć osób – fotografów i osoby nadzorujące jakość 
procesu digitalizacji – z Color Management, pięć osób przeszło szkolenie
z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, a jedna osoba uczestniczyła
w zajęciach z bezpieczeństwa sieci IT.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie przeszkolono pracowników 
w różnych dziedzinach. W szkoleniu z zarządzania projektem metodyką 
PRINCE wzięło udział pięciu uczestników – koordynatorów poszczególnych 
zadań w projekcie, w kursie z bezpieczeństwa sieci IT wzięło udział trzech 
pracowników, a cztery osoby zostało przeszkolonych z pracy ze wzornikami 
(Color Management), tak aby dokumentacja fotograficzna muzealiów 
spełniała kryteria jakościowe określone w projekcie. Dodatkowo jeden
pracownik podjął studia podyplomowe na kierunku: Systemy Informacji 
Geograficznej, na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki 
Wrocławskiej.



Pracownicy Muzeum Narodowego w Lublinie podczas szkolenia z metodyki 
zarządzania projektami PRINCE2, fot. M. Kozieł

Wzorniki kolorów wykorzystywane w procesie digitalizacji, fot. J. Kruszewska
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Zadanie 10.
Działania edukacyjne
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Zadanie 10.
Działania edukacyjne

Zaplanowane w projekcie działania edukacyjne mają na celu 
upowszechnianie i popularyzację za pośrednictwem internetu 
wiedzy o kolekcjach muzealnych pięciu partnerów projektu 
oraz zaawansowanych technikach pomiarowych.

Do technik pomiarowych wykorzystywanych w projekcie zaliczają się:

• fotografia dokumentacyjna,

• fotografia gigapixel,

• obrazy RTI (z ang. Reflectance Transformation Imaging),

• modele trójwymiarowe wykonane dwoma różnymi metodami:
    z wykorzystaniem światła strukturalnego i fotogrametrii,

• geoportalne GIS (z ang. Geographic Information System),
    które zostały zastosowane do digitalizacji zasobów kultury.

W ramach działania powstanie ponad 20 ścieżek edukacyjnych, 
które w nieoczywisty, a czasem nawet zaskakujący sposób, łączą wybrane 
zasoby wszystkich partnerów projektu.

Ścieżki zostaną opatrzone propozycjami ćwiczeń do bezpłatnego
wykorzystania, np. w ramach lekcji szkolnych. Materiały będą dostępne
na stronie internetowej www.wmuzeach.pl w polskiej i angielskiej wersji 
językowej (aktualnie dostępne pod tym adresem są informacje o projekcie).



W 2020 roku powstała jedna ścieżka pt. „Stwory i potwory” wraz 
z ćwiczeniami skierowanymi do odbiorców z różnych grup wiekowych 
między 4 a 19 lat. Przedstawia ona najciekawsze straszydła, niesamowite 
i dziwne stworzenia pochodzące z różnych części świata, czasów i kultur, 
które teraz w muzeach czekają na ponowne odkrycie.

„Stwory i potwory” posłużą do zaprojektowania mechanizmu prezentacji 
kolejnych ścieżek edukacyjnych na stronie internetowej projektu 
oraz do badań jakościowych w postaci testów zadaniowych 
z użytkownikami.

W poszczególnych instytucjach partnerskich trwają prace nad
kolejnymi ścieżkami, wybór obiektów z kolekcji i opracowywanie
spójnego scenariusza. Gromadzony jest materiał merytoryczny
do przygotowania opisów edukacyjnych obiektów i uzupełniane
są opisy popularyzatorskie.
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Czarci kapitel z Kołbacza – obiekt z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinieopisany w ścieżce edukacyjnej „Stwory i potwory”



Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Muzeum Narodowe w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Muzeum – Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Proszę, pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten raport


