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FBC = BIBLIOTEKI, MUZEA, ARCHIWA
Setki polskich instytucji kultury i nauki skanuje lub fotografuje swoje
zbiory i udostępnia je on-line.

W DOMENIE PUBLICZNEJ
= BEZ OGRANICZEŃ
Większość z tych zbiorów jest dostępna bezpłatnie
i bez żadnych ograniczeń, bo prawa autorskie do nich
już wygasły. Zbiory te należą do Domeny Publicznej.

CENNE ZBIORY ON-LINE
= DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU
W Polsce istnieje wiele serwisów udostępniających zbiory instytucji
kultury i nauki, ale odnalezienie ich w Internecie może być trudne.
FBC łączy informacje o zbiorach z tych serwisów w jednym portalu.
To umożliwia użytkownikom sprawne przeszukiwanie tych danych
i przeglądanie cyfrowych wizerunków zbiorów bibliotek, archiwów
i muzeów rozproszonych w sieci.
Dowiedz się więcej na:

www.fbc.pionier.net.pl
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EUROPEANA
FBC zgromadzone dane dostarcza do Europeany,
która jest również portalem gromadzącym informacje
o zbiorach instytucji kultury z całej Europy i zawiera
informacje o ponad 50 milionach obiektów.
Dowiedz się więcej na: europeana.eu.

4 MILIONY OBIEKTÓW
= OLBRZYMI POTENCJAŁ EDUKACYJNY
Obecnie portal FBC udostepnia informacje na temat 4 milionów obiektów.
Takie materiały mają olbrzymie walory edukacyjne i mogą być
z powodzeniem wykorzystywane do wzbogacania zajęć szkolnych,
a także jako materiały źródłowe wykorzystywane przez uczniów
do samodzielnej pracy w domu.
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Jan Matejko

Nieznany autor

Mieszko I

Bitwa pod Grunwaldem

Maska mumiowa

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnnx08t

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn2ncbz

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnm35cz

Czarnobiały portret przedstawia pierwszego króla
Polski Mieszka I w okresie 960-972, kiedy król miał
ok. 40 lat. Król namalowany jest wraz z insygniami –
koroną i mieczem, w odświętnej szacie.

Obraz Jana Matejki z 1878 r. przedstawia bitwę pod
Grunwaldem. Matejko korzystał z zapisów
kronikarza Jana Długosza – na obrazie
przedstawiona została ostatnia faza bitwy i odwrót
Krzyżaków.

Starożytna egipska maska mumiowa pochodzi z
okresu ok. VII-IV w.p.n.e. Maska przyozdobiona jest
złoceniem i kartonażowymi elementami.
Przedstawiona głowa ubrana jest w perukę, opaskę
oraz kolorowe naszyjniki.

Torino Fotocelere

ks. Stanisław Gdeczyk

Desrais, Claude-Louis

Waza grecka przedstawiająca
narodziny Dionizosa

Przewodnik historyczny po Gnieźnie

Dama w różowej sukni dworskiej,
z Murzynkiem trzymającym tren

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnh44W1

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnnv0fv

http://fbc.pionier.net.pl/id/nntr6Rx

Na fotograﬁi znajduje się waza grecka
przedstawiająca narodziny Dionizosa. Obiekt
pochodzi z Muzeum Narodowego w Tarencie.
Dokładne informacje na temat wazy nie są znane,
gdyż w PauArt znajduje się wyłącznie pocztówka, a
nie sam obiekt, pomimo to możemy bardzo
dokładnie przyjrzeć się wazie za pomocą lupy.

Przewodnik został wydany w 1877 r. w Gnieźnie.
Przedstawia architekturę historyczna i sakralną
miasta, uwzględniając obiekty ważne dla początków
państwa polskiego. Treść przewodnika jest na tyle
uniwersalna, że nie potrzebuje szczególnych
aktualizacji pomimo upływu lat.

Obraz przedstawia damę w różowej sukni dworskiej,
z Murzynkiem trzymającym tren. Graﬁka to kolorowy
francuski miedzioryt z XVIII w. W kolekcji starodruków
Cyfrowego Muzeum Narodowego w warszawie
znajduje się więcej obiektów tego typu.

Nieznany autor

Autor fotograﬁi: Zoﬁa Tomaszewska

Tobias Conrad Lotter

Wawel: Katedra i Zamek Królewski

Egipt, Izyda z Horusem

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn3rpVd

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnm77b9

Atlas geographicus portatilis, XXIX, mappis
orbis habitabilis regna exhibens...

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnc6mpR

Publikacja przedstawia zamek królewski i katedrę
na Wawelu. Oprócz opisów historycznych, w
książce znajduje się także mnóstwo zdjęć
dokumentujących zabytkową architekturę i
przedmioty. Katalog został wydany w 1939 r.

Figurka z brązu pochodząca ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie. Rzeźba przedstawia
bóstwa egipskie: Izydę i Horusa.

Atlas geograﬁczny pochodzi z 1760 r., składa się z 37
map. Bogato ilustrowany, zawiera opisy i kolorowe
graﬁki ze scenami historycznymi oraz motywami
zwierzęcymi. Jest to atlas kieszonkowy.

i jego kosciołach

