Lekcja
Temat: Cyfrowe spotkania z kulturą
mapy
dokumenty

obrazy

zdjęcia

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

książki

prywatne zbiory
muzeum

biblioteka

archiwum

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.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
tel. 61 858 51 65
e-mail: fbc@man.poznan.pl

język polski

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

red. Wanda Grodzieńska

Krzyżacy

W pustyni i w puszczy

Świerszczyk. Tygodnik dla dzieci 1948

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn7xw86

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnlrR1d

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

Krzyżacy to dwutomowe dzieło autorstwa Henryka
Sienkiewicza. Udostępniane jest przez portal Wolne
Lektury, na którym można znaleźć większość lektur
szkolnych. Książka na kształt e-booka, możliwa do
pobrania w formacie PDF.

Dobrze zachowany egzemplarz lektury W pustyni i
w puszczy autorstwa Henryka Sienkiewicza. Książka
została wydana w 1912 r.

Świerszczyk – tygodnik dla dzieci wychodzący przez
wiele lat. Egzemplarz z 1948 r. zawiera opowiadania,
wierszyki, piosenki i kolorowe ilustracje. Dobry
przykład dla ukazania zainteresowań dziecięcych w
pierwszej połowie XX w.

Chudzikowski, Juliusz St.

Jan Brzechwa

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Elementarz

Kaczka dziwaczka

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

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnTgb4S

Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice
z literatury dla dzieci i młodzieży

Elementarz z 1922 r. do nauczania w pierwszej
klasie szkoły podstawowej. Zawiera dużo ładnych,
prostych, czarnobiałych ilustracji. Nauka liter, cyfr,
podstawowych symboli i czytania.

Zbiór wierszowanych bajek znanego polskiego
autora Jana Brzechwy. Bogato ilustrowane wydanie
z 1939 r., kolorowe graﬁki. Publikacja udostępniona
za zgodą spadkobierców autora, nie może być
wykorzystywana do celów komercyjnych.

Tajemnicze ogrody: rozprawy i szkice z literatury dla
dzieci i młodzieży to współczesna publikacja
analizująca kilkanaście lektur dziecięcych. Można w
niej przeczytać m.in. o baśniach i legendach w
kontekście historycznym i geograﬁcznym, czy o
lekturach przygotowujących do dorosłości.

Carroll, Lewis

Adam Mickiewicz

Alina Bąk

Ala w krainie czarów

Dziady. Poema

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

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn7xw1W

Mural na ścianie ZS nr 1 w Lublinie
z wierszem Wisławy Szymborskiej
http://fbc.pionier.net.pl/id/nnkc87Z

Ala w Krainie Czarów to spolszczona wersja tytułu
angielskiej powieści fantastycznej Lewisa Carolla.
Książka pięknie ilustrowana, wydana w 1927 r.
Powieść dla osób w każdym wieku.

Dziady – poemat romantyczny autorstwa Adama
Mickiewicza. Udostępniane jest przez portal Wolne
Lektury, na którym można znaleźć większość lektur
szkolnych. Książka na kształt e-booka, możliwa do
pobrania w formacie PDF.

Wiersz Wisławy Szymborskiej jako mural na ścianie
Zespołu Szkół numer 1 w Lublinie. Pokazuje treścią i
koncepcją umieszczenia go na ogólnodostępnym
budynku, że poezja nie jest czymś elitarnym. Pozwala
na chwile reﬂeksji ludziom, którzy na co dzień poezji
nie czytają, wychodzi z nią do młodzieży szkolnej.

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnp4RWR

historia

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

plastyka

Władysław Podkowiński

Tadeusz Makowski

Antoni Oleszczyński

Dzieci w ogrodzie

Maskarada

Głowa mężczyzny - rzeźba antyczna

http://fbc.pionier.net.pl/id/nntr9fd

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn7xbsg

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnl2fmv

Obraz Władysława Podkowińskiego Dzieci w
ogrodzie jako przykład impresjonizmu w
malarstwie. Dzieło z 1892 r. kolorystyką i tematem
idealnie wpasowuje się w charakterystykę nurtu
impresjonistycznego.

Maskarada Tadeusza Makowskiego jako ﬂagowy
przykład kubizmu w malarstwie. Proste kolory i
geometryczne formy. Obraz przedstawia grupę
dzieci przebranych w stroje karnawałowe lub
cyrkowe.

Rysunek z XIX w. przedstawiający rzeźbę antyczną.
Zachowuje odpowiednią klasyczną estetykę,
pokazuje w jaki sposób wykonywano popiersia.
Graﬁka jest stalorytem, została wykonana w Polsce.

Nieznany autor

Jan Matejko

Nieznany autor

Bonbon couvert

Stańczyk

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

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn2nc7l

"Exposition universelle de 1900
- Tour Eiﬀel et Champ de Mars"

Graﬁka z XIX w. przedstawiająca różnego rodzaju
zwierzęta – głównie małpy, koty i króliki. Dobra
inspiracja do nauki rysowania zwierząt. Wykonana
techniką akwaforty.

Jan Matejko – Stańczyk, obraz z 1862 r. Autor ważny
dla historii polskiego malarstwa. Obraz przestawia
smutnego błazna, namalowany został w stylu
akademickim.

Wieża Eiﬀel’a w Paryżu na Polach Marsowych. Jeden z
najważniejszych obiektów architektonicznych w
Europie. Fotograﬁa powstała z okazji Wystawy
Światowej w 1900 r.

Nieznany autor

Józef Tor

Józef Tor

Waza

Plastyka w szkole. Nauka rysunku :
metodyka nauki w szkole powszechnej...

Podręcznik do nauki rysunku

http://fbc.pionier.net.pl/id/nn5xq8d
Dwunastowieczne irańskie naczynie mosiężne,
używane jako waza lub wazon. Prosty przykład
sztuki garncarskiej, inspirujący do wykonywania
podobnych przedmiotów z gliny lub plasteliny.

http://fbc.pionier.net.pl/id/nntr6tk

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnh75pp

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnsn8lw

Plastyka w szkole, nauka rysunku – podręcznik do
metodyki nauczania przedmiotów.
Skierowane głównie da nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Książka wydana w 1930r.

Podręcznik do nauki rysunku z 1931r. podzielony
na dwa rozdziały dotyczące nauczania szkolnego
oraz sztuki dziecka. Ciekawe techniki nauczania
podstaw rysunków z różnych dziedzin. Obszerne
opisy i wiele ilustracji.

muzyka

Nieznany autor

Grupa / Wytwórnia C. Rautmann

Barklaj, Lûdvig Vil'gel'movič

Okaryna

Gitara akustyczna

Bach

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

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

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

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.

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

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

Nieznany autor

Grażyna Kilbach, Piotr Kaja, Teresa Wójcik

Elżbieta Szubertowska

Instrumenty muzyczne

Edukacja muzyczna cz.II

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

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

Wczoraj i dziś edukacji muzycznej
w kontekście jej funkcji wychowawczych

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

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.

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

Jadwiga Golcz

Nieznany autor

Nieznany autor

Pianino w stylu zakopiańskim,
wykonane w 1901 r...

Zakończenie roku szkolnego 1929/30
w Ochronce Bytomskiej

Orkiestra ﬁlharmonii [...]

http://fbc.pionier.net.pl/id/nncdZ1V

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

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

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

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.

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnwp3xR

http://fbc.pionier.net.pl/id/nnk1Stc

