
KULTURA OTWARTA NA EDUKACJĘ 

Wybrane portale edukacyjne 



FILMOTEKA NARODOWA 

Zasoby Filmoteki Narodowej zawierają: kopie filmowe, 

wszelkie dokumenty dotyczące filmów i ich twórców oraz 

historii kina, książki, plakaty, czasopisma, programy, 

scenariusze, fotosy partytury, wycinki prasowe oraz 

archiwalia.  

Serwisy internetowe Filmoteki Narodowej: 

  FOTOTEKA www.fototeka.fn.org.pl  – udostępnia fotosy 

filmowe w  wersji cyfrowej ukazujące historię filmu 

polskiego. 

 Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej: 

www.repozytorium.fn.org.pl – prezentuje fragmenty filmów 

fabularnych powojennych, filmy przedwojenne (w całości) z 

kolekcji wydawniczej Filmoteki Narodowej, Polskie Kroniki 

Filmowe z lat 1945-1950 oraz unikatowe przedwojenne 

kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej  (1924-1939).  

 GAPLA – galeria plakatu filmowego www. gapla.fn.org.pl – 

strona internetowa prezentująca zcyfryzowaną kolekcję 

plakatów i afiszów filmowych ze zbiorów Filmoteki 

Narodowej, od najwcześniejszych z końca XIX wieku po 

współczesne do najnowszych produkcji. 
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Ogólnodostępny portal edukacyjny Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego (NInA). Głównym zadaniem portalu jest 

podniesienie poziomu edukacji muzycznej w Polsce oraz 

kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych 

uczestników kultury.  

Serwis Muzykoteka przekazuje wiedzę o muzyce w postaci 

tekstów i multimediów, rozbudowywanej bazy utworów 

muzycznych w formacie audio, zapisu koncertów w postaci 

filmów, wywiadów z muzykami. Zawiera kompletny zestaw 

informacji ze świata muzyki. 

Muzykoteka szkolna skierowana jest do uczniów klas IV–VI 

szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów, 

nauczycieli muzyki, animatorów kultury i wszystkich 

zainteresowanych muzyką.  

Serwis zawiera: 

 teksty dotyczące poszczególnych epok w muzyce,  

 biogramy twórców,  

 definicje pojęć muzycznych,  

 opisy instrumentów muzycznych, 

 wywiady w formie multimedialnej,  

 bazę utworów do słuchania.  

MUZYKOTEKA SZKOLNA 
 

www.muzykotekaszkolna.pl 



Internetowa biblioteka treści audio i audiowizualnych dotyczących 

kultury. Znajdują się w niej filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, 

animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i 

operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie 

kulturalne i społeczne.   

Zebrane materiały pochodzą z różnych źródeł – zarówno z archiwum 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego, jak i zasobów studiów 

filmowych, instytucji kultury, nadawców oraz niezależnych 

producentów. 

NINATEKA składa się z trzech sekcji: 

 WIDEOTEKI z materiałami wideo, 

 AUDIOTEKI z materiałami audio, 

 CZYTNIKA z tekstami. 

Większość materiałów zamieszczonych w NINATECE to materiały 

bezpłatne. Wśród bezpłatnych materiałów dostępnych w NINATECE 

znajdują się m.in.: 

spektakle teatralne i operowe, 

audycje radiowe o literaturze z cyklu Finezje literackie, 

 filmy znakomitych polskich dokumentalistów, m.in.: Kazimierza 

Karabasza i Ireny Kamieńskiej oraz wiele innych.  

NINATEKA 
 

www.nina.gov.p 



SZTUKA 24H 

Portal edukacyjny SZTUKA24H – baza materiałów 
edukacyjnych dotyczących sztuki współczesnej, 
udostępniana w Internecie na  licencjach Creative 
Commons.  

Głównymi adresatami są nauczyciele, edukatorzy, 
animatorzy kultury zainteresowani edukacją przez 
sztukę, którzy na portalu SZTUKA24H znajdą: 
– przykładowe scenariusze lekcji; 
– scenariusze oprowadzania po wystawach sztuki 
współczesnej; 
– przewodniki po wystawach adresowane zarówno 
do dorosłych, jak i do dzieci; 
– ilustracje i reprodukcje dzieł sztuki współczesnej; 
– filmy edukacyjne; 
– propozycje programów edukacyjnych do wybranych 
wystaw prezentowanych w Bunkrze Sztuki. 

Portal SZTUKA24H pełni też rolę informatora dla 
rodziców, z którego dowiedzą się oni o wielu ciekawych 
inicjatywach. 

Dla dzieci została zaprojektowana interaktywna 
podstrona – świat gier, aplikacji, filmów 
i interaktywnych zadań dotyczących sztuki 
współczesnej, przygotowywana przy współpracy 
ze studentami Wydziału Edukacji Artystycznej 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.  

 

 

htsztuka24h.edu.pl 



HISTORIA W SIECI 

Historiawsieci.pl to rozbudowywany ręcznie 

katalog wartościowych zasobów internetowych 

poświęconych historii Polski.  

Nie jest to jednak prosty indeks wybranych 

zasobów, ale baza ułatwiająca ich 

wyszukiwanie i odkrywanie. Korzystając z 

wyszukiwania zaawansowanego, użytkownik 

może przeszukiwać bazę z wykorzystaniem 

wybranych filtrów: słów kluczowych, zakresu 

chronologicznego czy praw wykorzystywania. 

Autorzy portalu polecają zestaw scenariuszy 

lekcji historii do realizacji z wykorzystaniem 

zasobów internetowych oraz zestaw tekstów 

poradnikowych poświęconych publikowaniu w 

Internecie tekstów historycznych, wyszukiwaniu 

informacji oraz wykorzystywaniu zasobów Sieci 

w edukacji historycznej.  

www.historiawsieci.pl/ 

http://historiawsieci.pl/


FILMOTEKA MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ  

W WARSZAWIE 

Serwis udostępnia filmy artystów polskich 
z pola sztuk wizualnych tworzone w XX w. i 
na początku XXI w. 

Filmoteka Muzeum to projekt skupiony 
głównie na ocalaniu zagrożonych 
zniknięciem filmów artystycznych 
realizowanych i przechowywanych przez 
twórców głównie prywatnie, w dość 
amatorskich, pozainstytucjonalnych 
warunkach, filmów istniejących często 
tylko w jednej, bardzo intensywnie 
eksploatowanej kopii.  

Na stronie internetowej Filmoteki 
Muzeum jest prezentowanych 400 
filmów, docelowo znajdzie się na niej 
1500 pozycji. Muzeum upublicznia je w 
celach edukacyjnych i promocyjnych, 
działając w imieniu artystów oraz kierując 
się zasadą wolnego dostępu do wiedzy. 

www.artmuseum.pl/filmoteka 



CYFROWE ZBIORY MUZEUM NARODOWEGO  

W WARSZAWIE 

Strona Muzeum Narodowego w Warszawie 
zawiera informacje o  gromadzonych 
zborach dzieł sztuki polskiej i światowej, od 
antyku do współczesności, które obejmują: 
malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, 
fotografie, numizmaty, a także przedmioty 
sztuki użytkowej i wzornictwo. 

Na stronie można znaleźć przygotowane 
przez pracowników MNW prezentacje grup 
zabytków, znajdujących się w jego zbiorach, 
omówienia wybranych tematów, kolekcji, 
cyklów bądź monograficzne opracowania 
twórczości artystów.  

W indeksie artystów można szukać 
wybranych twórców dzieł opublikowanych w 
CMNW. 

Na stronie można również znaleźć wszystkie 
rodzaje już opublikowanych zabytków.  www.cyfrowe.mnw.art.pl 



WIRTUALNE MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

Wirtualne Muzeum – innowacyjny 

program realizowany przez 

Fundację Orange. Serwis 

Wirtualne Muzeum jest pierwszą 

odsłoną projektu Wirtualne 

Muzeum Powstania 

Warszawskiego. 

Wirtualnemu zwiedzaniu  sal 

wystawienniczych towarzyszą 

cyfrowe obrazy eksponatów, 

dokumenty, filmy i dźwięki. 

www.1944.wp.pl 



OTWARTA ZACHĘTA 

Portal prezentujący zasoby Zachęty – 

Narodowej Galerii Sztuki, takie jak dzieła z 

kolekcji, materiały edukacyjne, 

dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane 

teksty z katalogów i gazet towarzyszących 

wystawom, a także filmy. 

Portal umożliwia przeglądanie zbiorów 

online, odnajdywanie informacji o artystach, 

ich dziełach i wystawach w Zachęcie.  

Strona Otwarta Zachęta kierowana jest do 

wszystkich osób zainteresowanych sztuką 

współczesną, a także badaczy 

przeprowadzających kwerendy, nauczycieli 

poszukujących pomocy dydaktycznych, 

studentów i uczniów.  
www.otwartazacheta.pl/ 



„Wirtualne Muzea Małopolski” to projekt mający na celu 

zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w 

formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu 

odbiorców w Internecie. Na portalu można podziwiać już 

blisko 1000 zdigitalizowanych eksponatów z 39 

małopolskich muzeów. 

WMM to zarówno eksponaty w formie 3D i 2D, jak i 

ukazujące je w szerszym kontekście teksty oraz 

nagrania audio, w tym przeznaczone dla 

osób niewidomych i słabowidzących specjalne nagrania 

w technice audiodeskrypcji. To również pogłębione 

interpretacje ważnych zagadnień autorstwa specjalistów 

w danych dziedzinach, ukazane zarówno w formie 

tekstów, jak i graficznych prezentacji oraz czytane przez 

znane głosy. To także źródło inspiracji do aktywnego 

traktowania muzealnych zbiorów i przygotowane w tym 

celu ćwiczenia. 

Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut 

Kultury w partnerstwie z Departamentem Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, w porozumieniu z muzeami z regionu. (Z 

informacji o projekcie).  

http://muzea.malopolska.pl/ 



PORTAL E-ZABYTEK 

Portal e-Zabytek jest platformą 

informatyczną udostępniającą 

wszystkim zainteresowanym możliwość 

przeglądania w jednym miejscu 

różnorodnych informacji o polskich 

zabytkach.  

Za pośrednictwem Portalu można 

analizować dane przestrzenne 

dotyczące zabytków wpisanych do 

rejestru obiektów uznanych przez 

Prezydenta RP za pomniki historii oraz 

polskich miejsc wpisanych na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Portal e-Zabytek jest administrowany 

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
www.zabytek.gov.pl 



GOOGLE ART PROJECT 

Google Art Project – przedsięwzięcie 
internetowe, dzięki któremu użytkownicy 
mają dostęp do zrobionych w wysokiej 
rozdzielczości zdjęć dzieł sztuki 
znajdujących się w zbiorach partnerskich 
muzeów – uczestników inicjatywy. 

Google Art Project umożliwia dostęp do 
zdjęć ponad 1061 obrazów 486 malarzy.  

Zbiory w ramach Google Art Project można 
przeglądać lub odbywać wirtualne 
wycieczki po muzeach, w których te prace 
się znajdują. Do dyspozycji użytkowników 
jest 385 sal muzealnych. 

3 kwietnia 2012 r. w Muzeum Pałacu w 
Wilanowie odbyła się premiera polskiej 
wersji Google Art Project. Na początek 
udostępniono zbiory Muzeum Pałacu w 
Wilanowie (55 dzieł 39 artystów) i 
Muzeum Sztuki w Łodzi (80 dzieł 44 
artystów).  

www.google.com/culturalinstitute/project/art-

project 



SMARTHISTORY 

Smarthistory.org to projekt blisko 

spokrewniony z Akademią Khana, ale 

skupiony na historii sztuki. 

Najważniejszą częścią serwisu jest 

tabela epok z ilustracjami wybranych 

dzieł. Klikając na nie przejdziemy do 

dłuższego tekstu lub wideo na temat, 

dzieła, artysty lub o danym nurcie w 

sztuce.  

 

www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-

history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between 



MALARZE.COM 

Malarze.com to największy serwis 

internetowy poświęcony sztuce polskiej 

w sieci, który udostępnia zbiór cyfrowych 

reprodukcji arcydzieł polskich mistrzów 

pędzla oraz informacje o nich samych.  

Jest to jedyny serwis o tej tematyce 

prowadzony równolegle po polsku i 

angielsku.  

Poszukiwanie informacji ułatwiają 

zakładki: artyści, obrazy, epoki. 

Każda reprodukcja z galerii malarze.com 

może być wysłana jako e-kartka na 

dowolny adres e-mail. 

www.malarze.com 



GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO 

 

Po stronach galerii można 

wędrować, używając indeksu 

malarzy, ich dzieł lub tematycznego. 

Galeria prezentuje również 

wyrywkowo obrazy malarzy polskich 

wystawionych w zachodnich domach 

aukcyjnych. Nie jest to nawet w 

przybliżeniu kompletna baza danych, 

ale daje pewne rozeznanie w cenach 

obrazów osiąganych przez polskich 

malarzy na świecie. 

www.artyzm.com 



STROJE LUDOWE 

Internetowy album o polskich strojach ludowych 
„Polskie stroje ludowe w Internecie” to projekt 
realizowany od 2011 r. przez Stowarzyszenie 
Pracownia Etnograficzna im. prof. Witolda 
Dynowskiego.  

Celem  projektu jest popularyzacja polskiego 
dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskich strojów ludowych. 

Na stronie projektu można znaleźć teksty 
opowiadające o historii stroju ludowego 
w różnych regionach, ciekawostki oraz kilkaset 
zdjęć i ilustracji prezentujących odświętne 
ubrania dawnych mieszkańców polskich wsi. 

W zakładce „Twoje stroje” udostępniono 
scenariusz o strojach ludowych przeznaczony 
dla uczniów gimnazjów i liceów, kolorowanki dla 
dzieci oraz wykroje i instrukcje, dzięki 
którym można samodzielnie uszyć wybrane 
elementy strojów. 

 

www.strojeludowe.net 



WIRTUALNY SZTETL 

www.sztetl.org.pl 

 

Wirtualny Sztetl – multimedialny projekt 

Muzeum Historii Żydów Polskich – opisuje 

historię polskich Żydów, która w dużej 

mierze toczyła się w miasteczkach (jid. 

sztetl). Na portalu znajdują się informacje 

o historii, ale i o współczesności, o małych 

miejscowościach, ale i o dużych miastach.  

W dziale Edukacja m.in.:  scenariusze 

lekcji, projekty uczniowskie, prezentacje 

multimedialne. 



PORTAL EDUKACYJNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 

Na portalu „Pamięć.pl” – 

witrynie Instytutu Pamięci 

Narodowej – znajdziemy m.in. 

świetne portale tematyczne. 

W dziale Edukacja: projekty 

edukacyjne, lekcje, konkursy, 

materiały edukacyjne i gry, 

wystawy. 

www.pamiec.pl/ 



Legalna Kultura to kampania, która kształtuje poczucie 

odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje 

korzystanie z legalnych źródeł kultury. 

Działania Legalnej Kultury dotyczą m.in. przekazywania wiedzy na 

temat praw autorskich uczniom i nauczycielom podczas 

organizowanych warsztatów edukacyjnych. 

W zakładce „Strefa Edukacji” znajdują się scenariusze lekcji w 

postaci innowacyjnych materiałów do pracy edukacyjnej w zakresie 

praw autorskich, edukacji filmowej i nowych mediów; zbiór ciekawych 

stron internetowych, z których korzystają nauczyciele i uczniowie.  

Nauczyciele mają dostęp do najbardziej interesujących i popularnych 

projektów i zasobów dydaktycznych. Uczniowie natomiast mogą 

skorzystać ze sprawdzonych witryn, które ułatwią wykonanie  prac 

domowych, przygotowywanie referatów i prezentacji multimedialnych, 

a także przenieść się w podróż po największych muzeach, 

bibliotekach, galeriach.  

Mogą skorzystać także ze Słowniczka pojęć i Przewodnika po 

zagadnieniach związanych z prawem autorskim.  

W zakładce „Prawo w Kulturze” można zapoznać się z podstawowymi 

pojęciami i definicjami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Użytkownicy witryny mogą wysyłać swoje 

pytania do prawnika. Odpowiedzi na nie są publikowane w zakładce 

„Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika”.  

Baza legalnych źródeł to miejsce, gdzie prezentowane są serwisy, 

które udostępniają zasoby kulturalne z poszanowaniem praw 

twórców.  

 

www.legalnakultura.pl 

http://www.legalnakultura.pl/


Opracowanie na podstawie stron internetowych: 

Barbara Skarżyńska 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

2015/2016 


