
Gdziekolwiek jesteś. Zawsze kiedy chcesz. Kultura jest z Tobą.

P A R T N E R Z Y  P R O J E K T U

Cyfrowe Muzeum Narodowe
Warszawa, Polska
To jedno z najważniejszych miejsc na muzealnej mapie Polski i Europy. 
Znajdują się w nim obszerne zbiory malarstwa europejskiego, a także 
największy w kraju zbiór sztuki chińskiej. Cyfrowa kolekcja daje wiele 
możliwości – po zalogowaniu się możecie tworzyć własne zbiory 
muzealne, zaś dostęp do dzieł jest bardzo prosty dzięki podziałowi 
na kilkanaście sekcji.

lknw.pl/01590

Photon
Norman Leto

lknw.pl/01996 

Rozmowy
Wojciech Młynarski

lknw.pl/01875 

Zobacz, co jeszcze polecamy na www.kulturanawidoku.pl 

The MET 
- The Metropolitan Museum
Nowy Jork, USA
Nazywane po prostu The Met, największe 
amerykańskie muzeum mieści się w trzech 
budynkach. Znajdziecie tam imponującą 
kolekcję dzieł od rzeźb antycznych po sztukę 
współczesną. Na stronie muzeum macie 
możliwość zobaczenia z bliska niemal każdego 
dzieła z kolekcji, wystarczy zajrzeć do zakładki 
„Art” i wyszukać interesujące Was obiekty.

lknw.pl/00659

MUZEA

Wirtualne Muzeum Fotografi i 
Wirtualne
To nowa baza zdjęć i wiedzy na temat polskiej 
fotografi i. Rozbudowany portal pozwala na 
bezpłatne przeglądanie skanów z archiwów 
opracowywanych przez Fundację Archeologia 
Fotografi i, ale też wybranych zbiorów 
fotografi cznych z innych instytucji.

lknw.pl/02286

Muzeum Śląskie
Katowice, Polska
Najważniejsza część zbiorów znajduje się 
14 metrów pod ziemią - nic dziwnego, 
wszak muzeum zajmuje teren dawnej kopalni. 
Kolekcja liczy ponad 118 tys. eksponatów, 
a jej obszar wyznaczają 4 punkty: etnografi a, 
archeologia, sztuka i fotografi a.

lknw.pl/02060

MOCAK - Muzeum Sztuki Współczesnej
Karków, Polska
MOCAK istnieje od 8 lat, ale może poszczycić się aż 11 wirtualnymi 
spacerami po prezentowanych w nim wystawach. Stworzone jako 
panoramy sferyczne dają również możliwość bliższego przyjrzenia się 
konkretnym eksponatom. Warto zwrócić uwagę na lokalizację 
muzeum - znajduje się ono w zaadaptowanych budynkach 
fabryki Oskara Schindlera.

lknw.pl/00999

Discordia
Natalia Nykiel

lknw.pl/02160

W drodze po szczęście
O.S.T.R.

lknw.pl/02177

Tulia
Tulia

lknw.pl/02206

Dobrze, że jesteś
Zbigniew Wodecki

lknw.pl/02200

REset
Pokahontaz

lknw.pl/02181 

Tajny agent
Joseph Conrad

lknw.pl/01915 

Twój Vincent
Dorota Kobiela, Hugh Welchman

lknw.pl/01987

Cicha noc
Piotr Domalewski

lknw.pl/02027

Tarapaty
Marta Karwowska

lknw.pl/01999

Biblia audio. 
Superprodukcja
Krzysztof Czeczot

lknw.pl/01963

A ja żem jej 
powiedziała…
Katarzyna Nosowska

lknw.pl/01873

Bajkowo
Majka Jeżowska

lknw.pl/02210

Mock
Łukasz Palkowski

lknw.pl/02120

Mistrz i Małgorzata
Artur Tyszkiewicz

lknw.pl/01076

Pan Jowialski
Artur Żmijewski

lknw.pl/02122

Ziemia obiecana
Andrzej Wajda

lknw.pl/02284 

Miasto 44
Jan Komasa

lknw.pl/02300

Mirabelka
Cezary Harasimowicz

lknw.pl/02277

Historya o krasnoludkach 
i o sierotce Marysi
Maria Konopnicka

lknw.pl/02333

Amelia i Kuba. 
Wenecki spisek
Rafał Kosik

lknw.pl/01881

Wenecki spisek
Rafał Kosik
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Mock
Łukasz Palkowski

lknw.pl/02120

Jak uzyskać 

dostęp do utworu?

Do wszystkich utworów znajdujących 
się na plakatach oraz na stronie 
www.kulturanawidoku.pl można 
uzyskać dostęp za pomocą 

linków i kodów QR.

LINKI 
– Wpisz w przeglądarce internetowej 
adres strony (link znajdujący się 
obok kodu QR), aby wejść na 
stronę utworu.

KODY QR 
– Skorzystaj z urządzenia mobilnego 
z dostępem do internetu. Pobierz 
aplikację skanującą kody QR z App 
Store (np. QR Reader), Google Play 
(np. QR Droid) lub Windows Phone 
(np. QR Code Offl ine). 
To przykładowe aplikacje 
spośród wielu dostępnych. 

Po zeskanowaniu kodu QR 
aplikacja wyświetli kartę 
wybranego przez Ciebie 
utworu. 

KARTA UTWORU - DOSTĘP DO UTWORU 

Przejdź na kartę utworu (wpisz adres e-mail i zatwierdź regulamin). Pojawi się tam lista legalnych 
źródeł, w których wybrany przez Ciebie utwór jest aktualnie dostępny. Wybierz źródło, z którego 
chcesz korzystać i przejdź do utworu za pomocą linku. Utwory są płatne i bezpłatne, w niektórych 
przypadkach możesz skorzystać także z bezpłatnego okresu próbnego poprzedzającego płatny 
abonament lub kodu obniżającego cenę produktu.

Kultura Na Widoku to wygodny, szybki i łatwy dostęp do niemal 1000 utworów z legalnych źródeł. Z części z nich możecie skorzystać dzięki temu 
plakatowi, pozostałe utwory znajdują się na stronie www.kulturanawidoku.pl. To bogaty i różnorodny wybór, każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Z Kulturą Na Widoku zwiedzicie najwspanialsze wirtualne muzea i znajdziecie najciekawsze utwory: fi lmy, książki i muzykę.

                  Fundacja Legalna Kultura   

Rekomendując utwory, pokazujemy Wam bogactwo źródeł, które udostępniają je zgodnie z prawem i wolą twórców. 
Poznajcie legalne źródła. Zdziwicie się, jak wiele ich jest i jak łatwo są dostępne. 


