
INTERNET – narzędzie do odkrywania sztuki współczesnej.
Zbiory www, wyszukiwarki, wirtualne spacery po galeriach.

Żyjemy w czasach, kiedy postęp w dziedzinie nowych mediów przenika coraz to nowe dziedziny.
Dosięgnął także sztukę i sposoby jej upowszechniania. Dzisiejsze muzea, te ze sztuką współczesną,
jak  i  tradycyjną  udostępniają  część  swoich  zbiorów  w  Internecie,  często  opatrzoną  ciekawym
komentarzem  czy  uzupełnioną  o  materiały  edukacyjne.  Wymienić  je  wszystkie  nie  sposób,
prezentujemy jednak subiektywny wybór stron szczególnie wartościowych dla edukacji kulturalnej.
Zachęcamy do korzystania!

STRONY MUZEÓW, GALERII

Narodowy Instytut Audiowizualny
www.nina.gov.pl

www.nina.gov.pl/kultura-2_0/tematy/alfabet-nowej-kultury - autorski „Alfabet Nowej 
Kultury”, przedstawia w kolejności alfabetycznej najważniejsze terminy dotyczącej zjawiska 
kultury 2.0.

www.ninateka.pl - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy 
eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje 
dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe

www.ninateka.pl/strona/edu - konto edu dla nauczycieli i uczniów

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
www.artmuseum.pl

www.artmuseum.pl/pl/filmoteka - zbiory video

www.artmuseum.pl/pl/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2 - kalendarium historii sztuki 
publicznej w Warszawie

Centrum Sztuki Współczesnej
www.csw.art.pl

Narodowa Galeria Sztuki
www.zacheta.art.pl

www.otwartazacheta.pl – ciekawe materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, katalogi 
wystaw, materiały video

Centrum Sztuki WRO WRO Art Center
www.video.wrocenter.pl – publikacje na temat sztuki wideo w Polsce, materiały filmowe



WYSZUKIWARKI, BAZY, PROJEKTY

Google Cultural Institute
www.google.com/culturalinstitute - strona prezentuje dzieła sztuki, charakterystyczne 
miejsca, obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa, które opowiadają historie zamknięte w 
archiwach na całym świecie. Pozwala wybrać się na wirtualny spacer, oglądać dzieła w 
szczegółach, tworzyć własne galerie, udostępniać je znajomym. Posiada propozycje zadań 
dla uczniów na różnym poziomie edukacji i nauczycieli.

Mapa Instytucji Kultury (w Polsce)
www.mapaik.mk.gov.pl - muzea, szkolnictwo artystyczne, biblioteki, domy kultury, archiwa 
państwowe

Muzykoteka Szkolna
www.muzykotekaszkolna.pl – materiały audio i audio-wizualne

Digitaising Contemporary Art
www.dca-project.eu – project digitalizacji obiektów sztuki współczesnej z dwunastu europejskich 
krajów

Strony, blogi o sztuce, prowadzone przez naszych partnerów

Zuzanna Janin
www.zuzannajanin.blogspot.com

zuzannajanin.natemat.pl

Galeria V9
www.v9.bzzz.net/katalog/ - dokumentacja obiektów sztuki miejskiej z całej Polski 
wraz z opisami

Performeria Warszawy
www.performeria.blogspot.com – akcje uliczne, propozycje warsztatów, dokumentacja 
działań

Loesje Polska
www.loesje.pl/index.php/plakaty - plakaty z hasłami Loesje, powstałymi podczas 
warsztatów kreatywnego pisania; do pobrania w formacie pdf  - ciekawa propzycja na 
dokorację szkoły


