
 

#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie! 

Instytucje kultury – prowadzone lub współprowadzone 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
w związku z czasowym zamknięciem muzeów, 
filharmonii, oper, teatrów czy bibliotek, przygotowały 
bogatą ofertę, umożliwiającą kontakt ze sztuką poprzez 
kanały internetowe. Zachęcamy do korzystania z tych 
możliwości - zwiedzajmy, słuchajmy koncertów, 
czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę. 
 
Pod tym adresem znajdziecie państwo propozycję  
- 24 muzeów, galerii i instytucji kultury,  
- Wirtualne koncerty – propozycje filharmonii i oper,  
- 6 instytucji propagujących wiedzę,  
- Programy telewizji publicznej i radia.  
 
Każda z wymienionych instytucji posiada ofertę  
on-line dla młodszych i starszych odbiorców, 
prowadzone są również specjalne programy 
edukacyjne.  

https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-

w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie 

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie (MHP) – 
proponuje ciekawe projekty edukacyjne. W zakładce 
Muzeum Online można  znaleźć takie materiały jak: 
- historia dla najmłodszych 
- historia dla uczniów IV-VI klasy 
- historia dla VII-VIII klasy 
- pomoce dla maturzystów 
- wirtualną bibliotekę 
I wiele inny zasobów  
 

http://muzhp.pl/pl/p/247/muzeum-online 
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Narodowe Centrum Kultury proponuje: 
Webinaria, koncerty, debaty, gry czy ciekawostki 
językowe min: 
-Audycje Kulturalne, a w tym min.:„Piosenka prawdę 
ci powie” - podróż przez historię polskiej piosenki; 
„Kulturalny Alfabet Niepodległości”  – 26 krótkich 
nagrań, które zostały stworzone z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości; „Kultura na 5” 
to nowy video-blog Audycji Kulturalnych Narodowego 
Centrum Kultury.  
- Obejrzyj film – polskie filmy dokumentalne lub 
fabularyzowane.  
-Poznaj ciekawostki językowe 
-Pobierz pakiet edukacyjny #BarwyWspólne  
interaktywne narzędzia edukacyjne 
-Zajrzyj do śpiewnika internetowego: 
www.zaspiewajmy.pl 
-Pobierz aplikację Czy wiesz, co wiesz? 100 lat 
wiedzy: bezpłatna aplikację inspirowana grą 
planszową, aby przetestować swoją wiedzę na temat 
ostatnich stu lat polskiej historii 
 
A także  
Słuchowisko edukacyjne „Opowiastki językowe” 

I inne. 
 

https://www.nck.pl/instytucja/aktualnosc

i/zostan-w-domu-z-kultura 

 

https://audycjekulturalne.pl/opowiastki-

jezykowe/ 
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Sprawdź, które zabytki w Polsce to prawdziwe perełki i 
dlaczego po prostu musisz je odwiedzić. Na portalu 
Kultura Dostępna znajdziesz linki do najciekawszych 
stron internetowych z kulturalnymi zasobami on-line: 
filmami, e-bookami, a nawet… muzeami do zwiedzania 
w 3D. 

https://kulturadostepna.pl/on-
line/wirtualne-muzea 

 

Federacja bibliotek cyfrowych - to serwis internetowy, 
którego podstawowym celem jest gromadzenie, 
przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych 

on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. 

https://fbc.pionier.net.pl 

 

Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek 
naukowych polskich uczonych reprezentujących różne 
dziedziny wiedzy. 

http://otworzksiazke.pl 

http://kulturadostepna.pl/on-line
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
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Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 

https://www.koszykowa.pl/home/wydarz

enia-kulturalne/17-

aktualnosci/wydarzenia-

kulturalne/4632-darmowe-ebooki-w-

bibliotece-na-koszykowej 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica 
Kopernikańska w Toruniu oferuje swoim Czytelnikom 
dostęp do szerokiej oferty ebooków na platformie 
Legimi. Obecnie do dyspozycji jest około 50 tys. książek 
w formie cyfrowej – do czytania na certyfikowanym 
czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze. 
 

http://ksiaznica.torun.pl/dla-

czytelnikow/ebooki/ 

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - WBC jest wspólną 
inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. 
Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne 
Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie 
dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: 
zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie 
naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane 
zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach 
poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące 
Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i 
piśmiennictwo związane z muzyką). 

https://www.wbc.poznan.pl/  
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Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - Głównym celem 
działania BBC jest budowa cyfrowego warsztatu 
badawczego, zestawienie i prezentacja w internecie 
różnorodnych i bogatych, lecz fizycznie rozproszonych 
zbiorów Pomorza, wspieranie edukacji, nauki oraz 
turystyki. Regionalna kolekcja cyfrowa ma służyć 
uczniom, studentom, nauczycielom, naukowcom, 
osobom niepełnosprawnym, przesiedleńcom i 
emigrantom oraz wszystkim mieszkańcom Pomorza. 
 

https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra
?language=pl 
 

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w 
Białymstoku 
#zostańwdomu i czytaj – nowy cykl wideo Książnicy 
Podlaskiej 

http://ksiaznicapodlaska.pl/ 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=P
LztIZgIo19n0pF5LTjq-1lMle5_iTfwkl 
 

 

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest 
projektem realizowanym przez instytucje 
współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek 
Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego 
Zasóby biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy 
duże kolekcje tematyczne: 
Regionalia;Materiały dydaktyczne; Dziedzictwo 
kulturowe.  

https://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondesc
ription/11 

 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa - Podkarpacka 
Biblioteka Cyfrowa (PBC) jest projektem tworzenia 
cyfrowych zasobów piśmiennictwa i kultury regionu 
zainicjowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Rzeszowie. 

https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?lang
uage=pl 
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Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa - Z myślą o 
użytkownikach Internetu oraz ochronie najcenniejszych 
zbiorów zabytkowych, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Kielcach utworzyła Świętokrzyską 
Bibliotekę Cyfrową - pierwszą w regionie 
świętokrzyskim bibliotekę wirtualną. Prezentuje w niej w 
postaci cyfrowej wybrane zasoby tradycyjne i 
udostępnia je przez Internet. Celem takiego działania 
jest promowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym 
regionu poprzez ułatwienie dostępności do rzadkich i 
cennych publikacji regionalnych szerokiemu gronu 
użytkowników. W pierwszym etapie budowy ŚBC 
wirtualne zbiory prezentowane będą w następujących 
kolekcjach: 
Dziedzictwo kulturowe 
Zbiory współczesne (od 1946 roku) 
 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/collection
description/5 
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