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 Moduł 3 – Kulturalny senior w wirtualnym świecie 
 Coś dla miłośników X muzy – FILMY 
 Repertuar internetowy – TEATRY  
 Książki i nie tylko – BIBLIOTEKI  
 Oferta dla melomanów – MUZYKA 
 Zwiedzamy internetowe zasoby muzealne – MUZEA  
 Coś dla pasjonatów podróży – TURYSTYKA ONLINE 
 Baza zasobów online instytucji kultury – BAZA  

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM   



Dlaczego warto korzystać z internetowych zasobów kultury 

Niemal 
nieograniczone  
zasoby kultury  

w sieci 

Dostęp  
ze swojej kanapy  

z domu 

W wielu miejscach 
możemy korzystać 

z kultury online  
ZA DARMO 

Kultura na 
wysokim poziomie 

dostępna nawet  
w czasie epidemii 

COVID-10 

Możemy zwiedzać  
i poznawać  

zasoby kultury z 
CAŁEGO ŚWIATA 

Kultura dostępna 
niezależnie  
od naszego  

stanu zdrowia 



Coś dla miłośników X muzy 

FILMY 



www.netflix.pl  www.hbogo.pl  

www.player.pl   www.vod.pl    

Platformy online – płatne (przykładowe) 

http://www.netflix.pl/
http://www.hbogo.pl/
http://www.player.pl/
http://www.vod.pl/


www.vod.tvp.pl    Platformy online – za darmo 

http://www.vod.tvp.pl/


www.vod.tvp.pl    Platformy online – za darmo 

http://www.vod.tvp.pl/


https://www.youtube.com/channel/UCDqUHYuQcF191eT3_eydXGw     

https://www.youtube.com/channel/UCDqUHYuQcF191eT3_eydXGw
https://www.youtube.com/channel/UCDqUHYuQcF191eT3_eydXGw


Repertuar internetowy 

TEATRY 



www.online.teatranimacji.pl   Teatr online – płatne (przykład) 

http://www.online.teatranimacji.pl/


https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054  Teatr Telewizji online 

https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054
https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054
https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054
https://vod.tvp.pl/sub-category/teatr,30798054


Teatr online – wyszukiwarka 

www.e-teatr.pl/teatr-w-internecie-i117    

http://www.e-teatr.pl/teatr-w-internecie-i117
http://www.e-teatr.pl/teatr-w-internecie-i117
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http://www.e-teatr.pl/teatr-w-internecie-i117
http://www.e-teatr.pl/teatr-w-internecie-i117
http://www.e-teatr.pl/teatr-w-internecie-i117


Książki i nie tylko 

BIBLIOTEKI 



www.audioteka.pl   www.publio.pl  

www.storytel.pl    www.legimi.pl     

Platformy online – audiobooki i ebooki płatne (przykłady) 

http://www.audioteka.pl/
http://www.publio.pl/
http://www.storytel.pl/
http://www.legimi.pl/


Biblioteki online 

Na stronach bibliotek online znajdziemy: 

• Katalogi biblioteczne 

• Możliwość zamówienia książki 

• Możliwość wypożyczenia książki online  

• Zasoby online – ebooki, audiobooki, zdigitalizowane książki i 
czasopisma 

• Podcasty o książkach i wywiady z autorami – kanały YouTube 
bibliotek 

 

 

 

 

 



www.bracz.edu.pl  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 

http://www.bracz.edu.pl/


www.bracz.edu.pl  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 

Możemy skorzystać z oferty: 

• Wywiady z autorami – kanał YouTube biblioteki 
https://www.youtube.com/c/BibliotekaRaczynskich1829 

• Podcasty o książkach i nie tylko (nagrania dźwiękowe): 
http://www.bracz.edu.pl/o-bibliotece/podcast/ 

• Wirtualna galeria Atanazego: 
http://www.bracz.edu.pl/o-bibliotece/wirtualna-galeria-atanazego/ 

• Możliwość wypożyczenia książki online np. KSIĄŻKA DLA SENIORA w 
Poznaniu: http://www.bracz.edu.pl/event/ksiazka-dla-seniora/ 

• Zasoby online – ebooki, audiobooki, zdigitalizowane książki i czasopisma 
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Oferta dla melomanów 

MUZYKA 



www.spotify.com    www.tidal.com  

Platformy online – muzyczne płatne (przykłady) 

http://www.spotify.com/
http://www.tidal.com/


www.myradioonline.pl   Radia internetowe - wyszukiwarka 

http://www.myradioonline.pl/


www.filharmoniapoznanska.pl  Filharmonia Poznańska 

http://www.filharmoniapoznanska.pl/


www.filharmoniapoznanska.pl  Filharmonia Poznańska 

W ramach cyklu „Siedem dekad Filharmonii” na Facebooku oraz kanale 
YouTube Filharmonii pojawiają się wspomnienia z przeszłości – zarówno w 
formie muzycznej, jak i we fragmentach książki „70 odsłon filharmonii” 
https://www.youtube.com/channel/UCHbp029JdPYNw64iHUmk_aA/videos 
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Akademia Muzyczna 

Akademia Muzyczna w Poznaniu – Na YouTube Akademia publikuje 
materiały z koncertów, wykładów, konferencji i sympozjów. 

https://www.youtube.com/channel/UCq9qBK1XBnKsXTvgP8-mW7w/videos 
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Zwiedzamy internetowe zasoby muzealne 

MUZEA 



www.ckzamek.pl      Centrum Kultury Zamek 

http://www.ckzamek.pl/


Centrum Kultury Zamek 

Możemy skorzystać z oferty: 

• Spacery po Zamku: 
https://www.skanowanie.xyz/ckzamek_skrzydlozachodnie 
https://www.skanowanie.xyz/ckzamek_skrzydlowschodnie 

• Wystawa „Nieznany impresjonizm: Manet, Pissarro i im współcześni” – 
wirtualna wycieczka 

• Wystawa „Froda Kahlo i Diego Riviera. Polski kontekst” – wirtualna 
wystawa 

• Kanał YouTube Centrum Kultury Zamek: 
https://www.youtube.com/channel/UC_niYodvVks4uJwvzlffWkQ 
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www.mnp.art.pl       Muzeum Narodowe w Poznaniu 

http://www.mnp.art.pl/


www.mnp.art.pl       Muzeum Narodowe w Poznaniu 

• Muzeum zachęca do wirtualnych odwiedzin. Można zobaczyć filmy  
o Galerii Malarstwa i Rzeźby oraz wystawę poświęconą twórczości 
Augusta Zamoyskiego: 
https://www.youtube.com/user/MuzNarPoz 
https://www.skanowanie.xyz/mnp_zamoyski 

• Można też zwiedzić oddziały Muzeum – Muzeum Sztuk Użytkowych, 
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Pałac w Rogalinie, Zamek  
w Śmiełowie oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie: 
https://mnp.art.pl/spacery-wirtualne-po-oddzialach-muzeum-
narodowego-w-poznaniu/ 
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www.nowa.muzarp.poznan.pl   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

http://www.nowa.muzarp.poznan.pl/


www.nowa.muzarp.poznan.pl   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – W ramach projektu 
„Muzeum pod Wirtualną Lupą" można samodzielnie wirtualnie 
zwiedzać wystawy stałe Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
oraz Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Na profilach 
muzeum publikowane są też nagrania nagrania na temat 
muzealnych artefaktów, zagadki graficzne i quizy. 

https://www.youtube.com/channel/UCcaR8fMd0qsOsUZMbzjCO
4A/videos 

https://www.skanowanie.xyz/muzarp_wystawy 
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www.powstanie.wmn.poznan.pl    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

http://www.powstanie.wmn.poznan.pl/


www.powstanie.wmn.poznan.pl    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

• Muzeum zachęca do oglądania nowych wystaw czasowych. 
WMN zaprasza również do odwiedzenia nowej strony 
internetowej poświęconej w całości budowie nowego Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.  

• Odwiedzający mogą odbyć wirtualny spacer, obejrzeć 
animowane wizualizacje, katalog eksponatów, ciekawostki i 
najważniejsze informacje związane z inwestycją. 
https://powstanie.wmn.poznan.pl/spacer-po-nowym-
muzeum/ 
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www.enigmacentrum.pl  Muzeum ENIGMY 

Wystawa Pogromcy Enigmy online – „Szyfrokontener" przed CK 
„Zamek” przeniósł się do sieci. Na ekranie własnego komputera można 
poznać historię kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny 
szyfrującej. https://enigmacentrum.pl/online/ 

http://www.enigmacentrum.pl/
https://enigmacentrum.pl/online/
https://enigmacentrum.pl/online/
https://enigmacentrum.pl/online/
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https://enigmacentrum.pl/online/
https://enigmacentrum.pl/online/


www.historiamowiona.poznan.pl  Poznańskie Archiwum Historii Mówionej 

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej to kolekcja nagrań  
z poznaniakami i Wielkopolanami, którzy opowiadają o swoich przeżyciach. 

http://www.historiamowiona.poznan.pl/


www.cyryl.poznan.pl  Wirtualne Muzeum Historii Poznania CYRYL 

Na stronie cyfrowego muzeum prezentowane są tysiące fotografii, 
pocztówek i dawnych planów Poznania ze zbiorów m.in. bibliotek, muzeów, 
centrów kultury i prywatnych kolekcji. 

http://www.cyryl.poznan.pl/


www.rzeki-czasu.pl  Repozytorium cyfrowe RZEKI CZASU (OBORNIKI) 

Na portalu prezentowane są związane z Obornikami i regionem 
dokumentalne materiały edukacyjne - dokumenty, fotografie, plakaty, filmy, 
nagrania audio i prezentacje multimedialne. 

http://www.rzeki-czasu.pl/
http://www.rzeki-czasu.pl/
http://www.rzeki-czasu.pl/


Wirtualne spacery po muzeach w Polsce i na świecie 



Wirtualne spacery po muzeach w Polsce i na świecie 

Wybierz się na niesamowite zwiedzanie online: 

• Guggenheim Museum, Nowy Jork: SPACER 

• Musée d’Orsay, Paryż: SPACER 

• British Museum, Londyn: SPACER 

• Van Gogh Museum, Amsterdam: SPACER 

• Uffizi Gallery, Florencja: SPACER 

• Kopalnia Soli w Wieliczce: SPACER 

• Zamek w Malborku: SPACER 

https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259166
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-d%E2%80%99orsay-paris/KQEnDge3UJkVmw?hl=en
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/streetview/van-gogh-museum-groundfloor/2QHwyv_Y6gueAw?hl=en&sv_lng=4.881046786523673&sv_lat=52.35838412991535&sv_h=338.66&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=MKMJk8yf0lEzHxPymORW_A&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/uffizi-gallery/1AEhLnfyQCV-DQ?hl=en&sv_lng=11.2558913&sv_lat=43.768841&sv_h=20&sv_p=0&sv_pid=BVLiSlIAlLP0xHA5-yERqw&sv_z=1.0000000000000002
https://www.ai360.pl/panoramy/278
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10/69124/179.99


Wirtualne spacery po muzeach w Polsce i na świecie 

Wybierz się na niesamowite zwiedzanie online: 

• Muzeum Auschwitz-Birkenau: SPACER 

• Muzeum Powstania Warszawskiego: SPACER 

• Muzeum Powstania Państwa Polskiego: SPACER 

• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie: SPACER1, SPACER2 

• Muzuem Jana Pawła II: WIDEOTEKA I WYJĄTKOWE EKSPONATY 

• Wielkopolskie Muzeum Niepodległości: KOLEKCJA EKSPONATÓW 

 

 

 

 

 

http://panorama.auschwitz.org/
https://www.google.com/maps/@52.2323689,20.9813058,2a,64.4y,39.48h,83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sB2SXc5M6OloAAAQ7LvKntw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@52.2323689,20.9813058,2a,64.4y,39.48h,83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sB2SXc5M6OloAAAQ7LvKntw!2e0!7i13312!8i6656
https://my.matterport.com/show/?m=yxGWyyPBY2W
https://my.matterport.com/show/?m=yxGWyyPBY2W
https://my.matterport.com/show/?m=rnWqJxtnhSA
https://my.matterport.com/show/?m=rnWqJxtnhSA
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
https://domjp2.pl/muzeum-online/#wideoteka
http://www.wmn.poznan.pl/zostan-w-domu-i-ogladaj-nasza-kolekcje/
http://www.wmn.poznan.pl/zostan-w-domu-i-ogladaj-nasza-kolekcje/
http://www.wmn.poznan.pl/zostan-w-domu-i-ogladaj-nasza-kolekcje/


Dla pasjonatów podróży 

TURYSTYKA ONLINE 



www.visitpoland.online/pl   Visit Poland Online 

http://www.visitpoland.online/pl


www.visitpoland.online/poznan/     Visit Poland Online 

http://www.visitpoland.online/poznan/


www.visitpoland.online/kalisz/     Visit Poland Online 

http://www.visitpoland.online/kalisz/


www.visitpoland.online/zakopane/      Visit Poland Online 

http://www.visitpoland.online/zakopane/


www.visitpoland.online/krynicamorska/       Visit Poland Online 

http://www.visitpoland.online/krynicamorska/


Google street view 
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.3
6t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?    

https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?
https://www.google.com/maps/@30.3222692,35.4516846,2a,89y,249.41h,121.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk131gETb04H-wd72t-DQrg!2e0!3e5!7i13312!8i6656?


Google street view 
https://www.google.com/maps/@25.195104,55.2761748,3a,75y,327.77h,125.8t
/data=!3m7!1e1!3m5!1sn8x1LJz05IAQuQWZqJ-K2w!2e0!3e5!7i13312!8i6656  

https://www.google.com/maps/@25.195104,55.2761748,3a,75y,327.77h,125.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sn8x1LJz05IAQuQWZqJ-K2w!2e0!3e5!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@25.195104,55.2761748,3a,75y,327.77h,125.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sn8x1LJz05IAQuQWZqJ-K2w!2e0!3e5!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@25.195104,55.2761748,3a,75y,327.77h,125.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sn8x1LJz05IAQuQWZqJ-K2w!2e0!3e5!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@25.195104,55.2761748,3a,75y,327.77h,125.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sn8x1LJz05IAQuQWZqJ-K2w!2e0!3e5!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@25.195104,55.2761748,3a,75y,327.77h,125.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sn8x1LJz05IAQuQWZqJ-K2w!2e0!3e5!7i13312!8i6656


Google street view https://www.google.com/maps/@27.174618,78.0416569,2a,90y,46.55h,72.
81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIIxpy1tvfu4AAAGun7polw!2e0!7i13312!8i6656    

https://www.google.com/maps/@27.174618,78.0416569,2a,90y,46.55h,72.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIIxpy1tvfu4AAAGun7polw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@27.174618,78.0416569,2a,90y,46.55h,72.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIIxpy1tvfu4AAAGun7polw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@27.174618,78.0416569,2a,90y,46.55h,72.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIIxpy1tvfu4AAAGun7polw!2e0!7i13312!8i6656


Doświadczenie VR 360 st. 



https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ  Spacer po Londynie 

https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ


https://www.youtube.com/watch?v=OgQtDFRWai8  Spacer po Nowym Jorku 

https://www.youtube.com/watch?v=OgQtDFRWai8
https://www.youtube.com/watch?v=OgQtDFRWai8


https://www.youtube.com/watch?v=14O7AxqjiVY  Spacer z lwami 

https://www.youtube.com/watch?v=14O7AxqjiVY
https://www.youtube.com/watch?v=14O7AxqjiVY


https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg  Podwodna przygoda 

https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg
https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg


Baza zasobów instytucji kultury 

BAZA 



https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci  Baza kultury MKiDN 

Znajdziemy tu bazę adresów i informację o zasobach online: 

• Muzea, centra sztuki i galerie – oferta online 

• Wirtualne koncerty i spektakle – propozycje filharmonii, oper i teatrów 

• Oferta instytutów i centrów kultury 

• Biblioteki i archiwa 

• Programy telewizji publicznej i radia 

• Propozycje online przygotowane przez instytucje kultury, które nie są 
współprowadzone przez MKiDN 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci


https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci  Baza kultury MKiDN 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci


https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci  Baza kultury MKiDN 

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci


Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego  
na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021–2025 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


