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Projekt „www.muzeach”

Termin: 1 kwietnia 2019 – 31 marca 2022 r.
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 „www.muzeach”

Poprawa dostępu do zasobów kultury 

w formie cyfrowej 

Powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów 

prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego



Naukowcy, muzealnicy

Nauczyciele i edukatorzy

Artyści, przedsiębiorcy

Studenci, uczniowie

Osoby zainteresowane sztuką i historią, turyści

Adresaci projektu

Inne muzea



Partnerzy projektu



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)



Etapy digitalizacji i publikacji muzealiów

1. Przygotowanie obiektów 

do digitalizacji

2. Dokumentacja:

• wysokiej jakości fotografie

• RTI i gigapiksel

• fotogrametria i skanowanie 

światłem strukturalnym

• dokumentacja GIS

3. Stworzenie dokładnych opisów 

metadanowych i popularyzatorskich

4. Stworzenie bazy zdigitalizowanych

eksponatów i baz danych Systemu 

Informacji Przestrzennej GIS

6. Publikacja danych 2D i 3D



Fotografia dokumentacyjna



Fotografia dokumentacyjna

Wysokiej jakości fotografie 

wybranych obiektów muzealnych 

opatrzone dokładnym opisem 

metadanowym, a każdy obiekt –

opisem popularyzatorskim.

W procesie digitalizacji wykorzystano 

specjalistyczne wzorniki w celu 

wiernego odwzorowania barw 

obiektów.

Istotne dla fotografii 

dokumentacyjnej jest zarządzanie 

barwą (color management) –w celu 

wiernego odwzorowania rzeczywistego 

wyglądu obiektów i utrzymania wysokich 

standardów jakości fotografii.



Fotografia dokumentacyjna



Dokumentacja gigapikselowa



Dokumentacja gigapikselowa

Stworzenie wysokorozdzielczej dokumentacji fotograficznej 2D wybranego 

obiektu w uproszczeniu polega na:

• wykonaniu wielu (kilkuset lub nawet kilku tysięcy) zdjęć niewielkich 

fragmentów danego obiektu,

• połączeniu fotografii dzięki specjalnemu oprogramowaniu w jedno zdjęcie 

o bardzo wysokiej rozdzielczości, dające możliwość „zagłębienia się” w 

obrazie



Dokumentacja gigapikselowa



RTI – Reflectance
Transformation Imaging



RTI – Reflectance Transformation Imaging

RTI od ang. Reflectance Transformation Imaging to rejestracja zmiennych 

warunków oświetleniowych w odniesieniu do tego samego obiektu.

Realizacja dokumentacji RTI polega na wykonaniu kilkudziesięciu ujęć tego samego 

kadru przy zmieniających się warunkach oświetleniowych.

Po przetworzeniu zdjęć powstaje wizualizacja obiektu dająca wrażenie 

trójwymiarowości. Użytkownik, zmieniając kierunek oświetlenia, może obserwować 

drobne szczegóły kształtu i faktury obiektu.



RTI



Fotogrametria



Fotogrametria

Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej wymaga wykonania serii 

zdjęć obrazujących obiekt z każdej strony, pod wieloma kątami i z dużym 

wzajemnym pokryciem – tak by pokryć zdjęciami całą powierzchnię obiektu. 

Następnie zdjęcia są przetwarzane w specjalistycznym oprogramowaniu, 

w wyniku czego otrzymywana jest chmura punktów będąca przybliżeniem 

rzeczywistego kształtu obiektu. 

Chmura ta jest podstawą do zbudowania modelu 3D o dokładności 

pojedynczych milimetrów, pokrytego fotorealistyczną teksturą.



Model 3D



Skanowanie z oświetleniem 
strukturalnym



Skanowanie z oświetleniem strukturalnym

Skanowanie ze światłem strukturalnym polega na odtwarzaniu 

trójwymiarowego kształtu obiektu na podstawie odkształceń we wzorze 

(np. prążkach), który jest rzutowany na jego powierzchnię. 

Odkształcenia wzoru są rejestrowane na fotografiach. 

Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania odkształcenia te są 

przetwarzane na bardzo gęstą chmurę punktów, a następnie ta – w siatkę 

trójkątów, 

na podstawie której powstaje model 3D obiektu.



Model 3D



System Informacji 
Przestrzennych (GIS)



GIS

System Informacji Przestrzennej – z ang. GIS od Geographic Information System 

– pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o 

zasobach muzealnych, w tym różnorodnej dokumentacji i materiałów 

archiwalnych, w uporządkowanej, logicznej strukturze. 

Połączenie danych opisowych z informacją o położeniu w przestrzeni pozwala 

na prowadzenie analiz przestrzennych, wspiera zarządzanie instytucją, jak 

również umożliwia prezentowanie danych w postaci atrakcyjnych 

interaktywnych map.



3 geoportale w projekcie „www.muzeach”

• Muzeum Narodowe w Szczecinie – geoportal prezentujący 

muzealia archeologiczne oraz zasoby dawnych toponimów 

pomorskich

• Muzeum-Zamek w Łańcucie – geoportal prezentujący teren parku 

z budynkami, rzeźbą ogrodową i bazą dekoracji 26 wnętrz 

w zabytkowych budynkach

• Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – rozbudowanie 

istniejącego geoportalu o bazę zabytkowych dekoracji 17 wnętrz 

pałacu w Wilanowie



Geoportale



Zdjęcia i modele

Model 3D

RT

I

Gigapiksel

GIS

GIS



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


