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Jeśli w waszej najbliższej okolicy nie ma muzeum lub izby pamięci, wybierzcie 
się na wirtualną wyprawę śladami przeszłości. Wiele instytucji udostępnia 
swoje zbiory w ramach domeny publicznej. Polecamy wybrane portale.

MUZEA 
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Regionalne w Siedlcach
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Fotografii w Krakowie
Muzeum Warszawy
Wirtualne Muzea Małopolski 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Muzea Wielkopolski 

Portal e-muzeum.eu pozwala dowolnie wyszukiwać i tworzyć wirtualne galerie i wystawy tema-
tyczne, np. historyczno-archeologiczne, etnograficzne, martyrologiczne, militarne. Dzięki przypi-
sanej do każdego obiektu informacji o jego lokalizacji, można dotrzeć łatwo np. do muzeum, gdzie 
są gromadzone zbiory i obejrzeć je w portalu. 

MUZEA ON-LINE 
Autorzy projektu „muzea.online” promują swój portal jako zintegrowane narzędzie do turystyki 
kulturowej. Na jego stronach umieszczono bowiem bazę polskich muzeów, którą można dowol-
nie przeszukiwać, również według województw. Integralną częścią portalu stanowi aplikacja na 
urządzenia mobilne – można ją ściągnąć np. na smartfon, aby móc wyszukiwać najciekawsze 
muzea i ośrodki kultury w Polsce.

INTERNETOWE KATALOGI ZBIORÓW POLSKICH MUZEÓW I INSTYTUCJI NAUKOWYCH 
Platforma przygotowana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ze spisem 
wszystkich muzeów i instytucji w Polsce, które posiadają zbiory dostępne online. 

GOOGLE ART AND CULTURE 
Platforma Google z wirtualnymi wystawami i możliwością dostępu do dzieł sztuki znajdujących 
się w zbiorach partnerskich muzeów oraz instytucjach kultury z Polski i całego świata. Na por-
talu można znaleźć, między innymi, wybrane kolekcje z Muzeum Narodowego w Warszawie.

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/1/strona.glowna.html
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion
http://www.katalog.muzeum.krakow.pl/pl/cat
http://mnki.pl/pl/home
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/1/strona.glowna.html
http://wirtualne.muzeum.walbrzych.pl/navigart/
https://zasoby.msl.org.pl/arts/show/5
http://zbiory.mhf.krakow.pl/
https://muzeumwarszawy.pl/zbiory/
http://muzea.malopolska.pl/
http://www.muzeumwp.pl/
http://muzeum-niepodleglosci.pl/category/zbiory/
https://www.muzeawielkopolski.pl/
e-muzeum.eu
http://muzea.online/
muzea.online
http://digitalizacja.nimoz.pl/baza-wiedzy/katalogi-zbiorow
https://artsandculture.google.com/?hl=pl
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HISTORIA: POSZUKAJ
Portal edukacyjny, który w atrakcyjny sposób opowiada o historii – punktem wyjścia są konkretne 
obiekty muzealne. Źródło inspiracji, wiedzy, artykułów, ciekawostek.

ARCHIWA 
POLONA
Zasoby online: książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne, rękopisy pochodzące 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej, udostępnione na wolnej licencji. 

NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE 
Pierwsze polskie archiwum cyfrowe, którego początki sięgają lat 50. XX wieku. Na portalu znajdują 
się zdigitalizowane zasoby archiwów państwowych z całego kraju (fotografie, nagrania dźwiękowe 
oraz filmy).

ZBIORY ARCHIWALNE ON-LINE
Serwis internetowy, który udostępnia opisy materiałów archiwalnych z archiwów państwowych 
i innych instytucji. Większość z nich prezentowana jest wraz ze skanami.

ARCHIWA SPOŁECZNE 
Baza archiwów społecznych, która powstała z inicjatywy Ośrodka Karta. Platforma gromadzi 
dostęp do niepaństwowych zasobów archiwalnych. 

CYFROWE ARCHIWUM TRADYCJI LOKALNEJ 
Baza archiwów prowadzona przez Ośrodek Karta w bibliotekach gminnych. Bibliotekarze i bi-
bliotekarki w ramach projektu pozyskali, zgromadzili i udostępnili w formie cyfrowej materiały 
źródłowe oraz relacje lokalnych świadków historii. 

BAZA ARCHIWÓW 
Strona z katalogiem archiwów społecznych państwowych i prywatnych. W opisie można znaleźć 
krótki opis, kto jest jego twórcą, zakres tematyczny oraz sposób dostępu. 

Warto pamiętać:
Przed publiczną prezentacją i umieszczeniem waszych działań w Internecie, sprawdźcie: 
Na jakiej licencji są udostępnione zdjęcia? 

 Czy można je modyfikować i udostępniać w Internecie?

Więcej informacji, jak to zrobić znajdziecie w publikacjach: 
PRZEWODNIK PO OTWARTYCH ZASOBACH EDUKACYJNYCH  
PIERWSZA POMOC W PRAWIE AUTORSKIM: PRZEWODNIK 

https://www.historiaposzukaj.pl/
https://polona.pl/
https://www.nac.gov.pl/
https://szukajwarchiwach.pl/
https://archiwa.org/
http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra
https://archiwa.org/archives
http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf
http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/
https://www.historiaposzukaj.pl/



