
Lekcja
Temat: Cyfrowe spotkania z kulturą

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.

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.
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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:

biblioteka

muzeum

archiwum

prywatne zbiory

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

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.

www.fbc.pionier.net.pl



muzyka

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

Portret Jana Sebastiana Bacha z 1870 r. – fotografia 
ryciny wykonanej w XIX w. Kompozytor i organista 
niemiecki tworzący w epoce baroku.

Nieznany autor

Okaryna

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn3xv98

Okaryna – instrument ludowy, zdobiony niebieskimi 
wzorami. Ciekawa forma cyfryzacji – instrument 
można obejrzeć w całości, obracając dowolnie o 360 
stopni na stronie Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. 
Prezentowany egzemplarz pochodzi z XIX w. 

Grupa / Wytwórnia C. Rautmann

Gitara akustyczna

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn5Wh18

Gitara akustyczna z lat 30. XX w. Jest to gitara 
klezmerska z wypaloną gwiazdą Dawida. Żydowska 
pamiątka historyczna.

Barklaj, Lûdvig Vil'gel'movič

Bach

Nieznany autor

Instrumenty muzyczne

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnh4l9d

Miedzioryt z XVIII w. przedstawiający instrumenty 
muzyczne. Są to głównie dawne egzemplarze – liry, 
lutnie i chordofony szarpane. 

Grażyna Kilbach, Piotr Kaja, Teresa Wójcik

Edukacja muzyczna cz.II

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

Materiał ten powstał w ramach projektu 
„Wdrożenie reformy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół. Przeszkolenie 
wojewódzkich ekspertów przedmiotowych". 
Prezentuje on tematykę związaną z wdrożeniem 
treści nowej podstawy programowej. 

Elżbieta Szubertowska

Wczoraj i dziś edukacji muzycznej 
w kontekście jej funkcji wychowawczych
http://fbc.pionier.net.pl/id/nnk1Stc

Wczoraj i dziś edukacji muzycznej w kontekście jej 
funkcji wychowawczych. Świetne opracowanie dla 
nauczycieli chcących rozwinąć swoje kompetencje w 
kwestii edukacji muzycznej.

Jadwiga Golcz

Pianino w stylu zakopiańskim, 
wykonane w 1901 r...
http://fbc.pionier.net.pl/id/nnwp3xR

Pianino w stylu zakopiańskim, początek XX w. 
Fotografia bogato rzeźbionego pianina wykona-
nego według projektu Stanisława Witkiewicza.

Nieznany autor

Zakończenie roku szkolnego 1929/30 
w Ochronce Bytomskiej
http://fbc.pionier.net.pl/id/nncdZ1V

Zakończenie roku szkolnego 1929/30 w Ochronce 
Bytomskiej. Pierwsza orkiestra młodzieży polskiej 
na Śląsku Opolskim – zdjęcie grupowe w sepii. 

Nieznany autor

Orkiestra filharmonii [...]

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnl8hqz

Orkiestra symfoniczna w filharmonii. Fotografia 
przedstawia koncert inauguracyjny Filharmonii 5 
listopada 1901 r. W centrum stoi Emil Młynarski, po 
prawej blisko Młynarskiego, na krześle najbliżej 
widowni siedzi Józef Ozimiński, analogicznie po lewej 
stronie za niezidentyfikowanym mężczyzną siedzi 
Paweł Kochański. Wśród skrzypków dodatkowo 
Henryk Opieński.


