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Abstract: Together with the development of mobile 
technology, applications (the programmes devoted to those 
devices) are rising in popularity. And this tendency has not 
bypassed the museums. In many cases, although it is an es-
sential improvement in the activity of a given institution, 
a museum’s decision to commission an application results 
not from conclusions drawn from their audience’s needs 
but exclusively from the conviction that a modern institu-
tion should provide such a solution. There are a few dozen 
applications operating in Polish museums, and these may 
be divided into two categories: those supporting a visit 

and those which are intended to educate. Regrettably, only 
a few of the Polish museum applications are downloaded 
more than a few thousand times. Research carried out by 
NIMOZ regarding museums’ usage of modern technologies 
has proved that the main problems result from insufficient 
knowledge and both the organisational and financial pos-
sibilities of the museums themselves. There is also a lack of 
uniform standards for producing data which would enable 
the aggregation of information in common applications and 
the further usage of resources.

Keywords: mobile applications, new communication technologies, smartphones, tablets, audience of museum offer, 
education, visiting, museum’s offer.

Aplikacje a digitalizacja 
W ostatnich latach muzea coraz powszechniej wykorzy-
stują cyfrowe technologie, w wielu przypadkach jednak-
że nie z potrzeby wsparcia bieżącej działalności, a jedynie 
z przekonania, że ich zastosowanie świadczy o poziomie 
„nowoczesności” instytucji. Fascynacja nowymi rozwiąza-
niami połączona z brakiem dostatecznej wiedzy powoduje, 
że wszelkie przejawy zastosowania multimediów i technik 

informatycznych są utożsamiane z pojęciem cyfryzacji. Nie 
rozróżnia się przy tym procesu tworzenia danych cyfrowych 
i ich późniejszego wykorzystywania. Cyfryzacja, określana 
zamiennie digitalizacją, w najbardziej wąskim rozumieniu 
oznacza pozyskanie cyfrowego wizerunku obiektu wraz 
z jego metadanymi, w szerszym pojęciu to dokumentacja 
obiektów muzealnych za pomocą narzędzi cyfrowych, obej-
mująca zarówno metadane opisowe, jak i odwzorowania,  
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digitalizacja w muzeach

a w następstwie, także cyfrowe zarządzanie obiektami i in-
formacjami na ich temat1. Digitalizacja pozwala na wytwo-
rzenie danych, które mogą być wykorzystywane na bardzo 
wielu polach: od podstawowego ewidencjonowania i kon-
troli muzealiów, po ich udostępnianie na wystawach, w wy-
dawnictwach czy w aplikacjach. Naturalną konsekwencją 
digitalizacji jest zatem wykorzystanie wytworzonych cyfro-
wych zasobów za pomocą nowych technologii. Tak jak tra-
dycyjna dokumentacja muzealna wykorzystywana zawsze 
była we wspomaganiu zwiedzania, promocji czy w wydaw-
nictwach, tak zasoby cyfrowe mogą służyć tym samym ce-
lom dzięki nowym technologiom.

Nowe rozwiązania zmieniają nie tylko sposób pracy 
muzealników ale przede wszystkim sposób komunikacji 
z widzem poprzez zastosowanie internetu czy, w ostatnim 
czasie, aplikacji mobilnych. Te ostatnie to programy zapro-
jektowane specjalnie dla urządzeń przenośnych – smart-
fonów czy tabletów, których popularność rośnie wraz ze 
wzrostem zainteresowania tymi urządzeniami. Tak jak każ-
de inne oprogramowanie, mogą mieć różny cel – od infor-
macyjnego po edukacyjny czy czysto rozrywkowy. Zależnie 
od charakteru aplikacji może ona korzystać ze zdigitalizo-
wanych zasobów lub innych informacji wytwarzanych 
przez muzea. Samo tworzenie oprogramowania nie jest 
bezpośrednio związane z digitalizacją, a jest jedynie wy-
korzystaniem jej efektów (np. w przypadku, gdy aplikacja 
służy do wspomagania zwiedzania danej wystawy i pre-
zentuje wizerunki obiektów). Dlatego też takie rozwiąza-
nia można przypisać raczej do dziedziny promocji  muze-
um czy obsługi zwiedzania, a nie do procesu digitalizacji 
zbiorów.

Po co muzeom aplikacje?
Aplikacje mobile są już od kilku lat popularnym narzędziem 
poszerzającym możliwości korzystania z danych i służącym 
do większego zaangażowania klienta, stosowanym przez 
wiele firm i instytucji. Stanowią istotne wzbogacenie treści 
dostępnych na stronach internetowych – w obu przypad-
kach informacje są łatwo dostępne za pomocą urządzenia 
mobilnego, jednak aplikacja poszerza je o dodatkowe funk-
cjonalności, niedostępne za pomocą strony internetowej 
lub znacznie łatwiejsze w obsłudze (np. aplikacja-sklep in-
ternetowy nastawiona bezpośrednio na zamawianie i opła-
canie towarów). 

Najprostszym wykorzystaniem aplikacji w muzeach jest 
powiązanie powszechnie stosowanych narzędzi, takich jak 
czytniki kodów QR, z dodatkowymi treściami dla obiek-
tów znajdujących się na wystawie dostępnymi po zeska-
nowaniu kodu. Mimo że zastosowanie takiego rozwią-
zania jest łatwym sposobem na większe zaangażowanie 
widza w zwiedzanie i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów 
związanych z produkcją dedykowanego oprogramowania, 
w Polsce jest ono umiarkowanie powszechne2. W podob-
ny sposób muzea powszechnie wykorzystują serwisy inter-
netowe, takie jak Facebook i Twitter (które mogą działać 
jako strony internetowe lub właśnie jako aplikacje mobil-
ne) jako dodatkowe kanały komunikacji i udostępniania 
treści – w polskich muzeach tego typu aplikacje cieszą się 
największą popularnością3. 

Rodzajem takich zewnętrznych aplikacji są również róż-
nego typu programy turystyczno-kulturalne, często bardzo 
popularne, prezentujące informacje o muzeach jako jeden 
z wielu elementów usługi (np. Tripadvisor). Wykorzystują 
one dane z muzeów (najczęściej podstawowe, teleadreso-
we) i stanowią dla nich promocję, niekoniecznie jednak in-
stytucje w tym wypadku biorą udział w tworzeniu treści, 
jest to raczej zazwyczaj przykład ponownego wykorzystania 
informacji. Najciekawszą kategorią aplikacji, które powsta-
ły niezależnie od muzeów, są aplikacje w kreatywny spo-
sób wykorzystujące zasoby muzealne, np. DailyArt4 prezen-
tujące każdego dnia jedno dzieło sztuki czy Google Arts & 
Culture5.

Użytkownicy urządzeń mobilnych mają możliwość do-
tarcia do informacji dotyczących muzeów także poprzez 
aplikacje zbierające dane z różnych instytucji muzealnych 
– lokalne lub o zasięgu krajowym. Najczęściej są to pro-
gramy wspierające zwiedzanie w zrzeszonej grupie muze-
ów. Na świecie istnieje wiele takich rozwiązań, jednakże 
tylko nieliczne posiadają wysoki odsetek pobrań. Dotyczy 
to np. aplikacji, prezentujących muzea największych ame-
rykańskich miast, które doczekały się instalacji w syste-
mie Android w granicach 10 000–50 000 (np. Museums in 
NYC6). W przypadku analogicznych europejskich rozwiązań 
(np. Greek Museums7, Museos Madrit8, Musei Italia9) po-
brania nie przekraczają 1000–5000. Wyjątek stanowi aplika-
cja museum.de10 zawierająca dane o niemieckich muzeach, 
posiadająca instalacje rzędu 5000–10 000. Podobne warto-
ści osiąga Smart Museums11, zbierająca informacje na te-
mat muzeów z całego świata. Istniejące na rynku polskie 
aplikacje mają zazwyczaj niższe statystyki instalacji: najpo-
pularniejsza aplikacja Kulturysta12 wspierająca zwiedzanie 
Łazienek Królewskich, Zamku Królewskiego w Warszawie 
i Muzeum Narodowego w Krakowie osiągnęła 1000–5000 
instalacji.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
(NIMOZ), w ramach prowadzonych w latach 2015–2016 
analiz stosowania aplikacji mobilnych w muzeach w Polsce, 
skupił się przede wszystkim na dedykowanych programach, 
zamawianych przez muzea i stosowanych do wspomagania 
zwiedzania oraz edukacji13.

Wśród dedykowanego oprogramowania, w muzeach 
w Polsce najpowszechniejsze są aplikacje wspierające zwie-
dzanie. Za ich pośrednictwem udostępniane są multimedial-
ne przewodniki, dodatkowe informacje o eksponatach (w tym 
prezentacje modeli 3D, filmy, artykuły) oraz plany ekspozy-
cji. Programy te mogą prezentować również aktualną ofertę 
muzeów: wystaw i towarzyszących im wydarzeń oraz działań 
edukacyjnych. Mogą charakteryzować się również funkcjonal-
nościami, pozwalającymi na tworzenie treści przez użytkowni-
ków, np. własnych kolekcji, tras zwiedzania, czy robienia zdjęć, 
a także zintegrowane z mediami społecznościowymi, takimi 
jak Facebook czy Twitter. Tego typu aplikacje tworzone są dla 
całego muzeum lub dla konkretnej wystawy stałej (Gniezno 
3D – Muzeum Początków Państwa Polskiego14) bądź czasowej 
(WWB Teaser – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie15). 
Często wprowadzane są również elementy grywalizacji w po-
staci powiązanych z wystawami quizów, zagadek, zbierania 
punktów na terenie muzeum itp. Jako przykład może tu posłu-
żyć aplikacja utworzona dla Muzeum Zamkowego w Malborku 
– Zamek Malbork – Kościół NMP16. 
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Tworzone są też osobne aplikacje edukacyjno-rozryw-
kowe mające cechy gier lub quizów, zazwyczaj skierowa-
ne do najmłodszych odbiorców. Mogą, ale nie muszą, być 
one związane z konkretną wystawą. Przykładami tego typu 
aplikacji jest program Muzeum Techniki w Szczecinie – Gra 
edukacyjna – Tramwaje17 lub Muzeum Architektury we 
Wrocławiu – Szalony Konserwator18.

Za osobną kategorię można uznać rozwiązania mające 
na celu dostarczanie aktualnych informacji na temat dzia-
łalności muzeów (dedykowane – jak Wilanów Live19). Tego 
typu programy mają za zadanie przywiązanie użytkownika 
do aplikacji i samego muzeum na dłużej przez regularne 
przedstawianie aktualnej oferty.

Muzea tworzą również aplikacje, które nie służą bezpo-
średnio zwiedzaniu wystaw, jednak poruszają konkretny 
problem powiązany tematycznie z muzeum. Przykładem 
jest tu aplikacja Pamięć Miasta wydana przez Muzeum 
Powstania Warszawskiego20, realizująca specyficzną potrze-
bę, wykraczającą poza sztampowy przewodnik po muzeum 
– prezentuje informacje na temat 300 miejsc w różnych 
częściach Warszawy powiązanych z powstaniem warszaw-
skim (jest to jednocześnie jedna z najczęściej pobieranych 
na system Android aplikacji muzealnych w Polsce). Innym 
przykładem wśród tych niezwiązanym bezpośrednio z dzia-
łalnością wystawienniczą są dzieje.pl będące uzupełnieniem 
portalu oferującego wiadomości z zakresu historii prowa-
dzonego przez Muzeum Historii Polski i Polską Agencję 
Prasową21.

Aplikacje udostępniane przez muzea zazwyczaj można 
znaleźć w sklepach internetowych, takich jak GooglePlay 
lub App Store, a informacje na temat istnienia tych roz-
wiązań zamieszczane są na stronie internetowej muzeum. 
Często jednak dotarcie do nich na stronie www muzeum 
jest trudne (np. jedyny artykuł znajduje się w aktualnoś-
ciach na temat realizowanego we wcześniejszych latach 
projektu). Zdarza się, że aplikacja pełniąca rolę przewodni-
ka nie jest udostępniana do pobrania za pośrednictwem in-
ternetu, a jedynie możliwa do wypożyczenia na miejscu ra-
zem z urządzeniem mobilnym, pełni więc rolę poszerzonego 
o dodatkowe atrakcje tradycyjnego audioprzewodnika. 

Należy mieć na uwadze, że statystyki pobrań tego typu 
programów, generalnie niewysokie dla niszowej tematy-
ki muzealnej, w Polsce są bardzo niskie i nie przekracza-
ją maksymalnie kilku tysięcy instalacji (dane dla systemu 
Android). W innych krajach aplikacje są nieco bardziej po-
pularne. Najczęściej tworzone są przewodniki po muzeach, 
jednak tylko największe światowe instytucje mogą pochwa-
lić się pobraniami w granicach 10 000–50 000; rekordy bije 
tu Rijksmuseum, którego aplikacja-przewodnik22 ma w gra-
nicach 100 000–500 000 instalacji w systemach Android. 
W niektórych przypadkach instytucje decydują się na wpro-
wadzanie płatnych rozwiązań, jednak cieszą się one bardzo 
małą popularnością. Niestety muzea, należąc do tzw. kul-
tury wyższej, najczęściej przegrywają z bardziej popular-
nymi rozrywkami takimi jak koncerty, kina czy restauracje. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niskie zaintere-
sowanie aplikacjami muzealnymi w Polsce jest również bez 
wątpienia brak wystarczającej promocji – muzea przezna-
czają niejednokrotnie znaczne fundusze na same aplikacje, 
jednak nie skupiają się na ich promocji, traktując je jako ele-
ment promocyjny danego projektu sam w sobie.

Z czym właściwie mamy problem?
Analizowane dane na temat aplikacji mobilnych w Polsce 
wskazują, że zarówno w zakresie rozwiązań stosowanych 
przez indywidualne instytucje, jak i o szerszym zasięgu, za-
interesowanie ze strony użytkowników tego typu programa-
mi w Polsce nie jest wielkie. 

Polskie muzea wykorzystują coraz częściej nowe tech-
nologie, wprowadzając coraz chętniej multimedia, w tym 
także aplikacje, jednak rzadko analizują czy są one dopa-
sowane do potrzeb odbiorców i samej instytucji, w tym jej 
możliwości organizacyjnych i finansowych. Muzea najczęś-
ciej nie są przygotowane do tego typu wdrożeń – braku-
je im doświadczenia i wiedzy na temat potrzeb odbiorców 
oraz swoich własnych, zarówno w zakresie planowanych 
treści i funkcjonalności, koniecznego nakładu pracy, jak 
i stosowanych technologii. Zdają się w związku z tym na 
oferty firm, kupując produkty gotowe, nieprzystosowane 
do sposobu funkcjonowania instytucji (często stanowiące 
zamknięty, nie dający się rozbudować czy zintegrować z in-
nymi narzędziami produkt) lub skomplikowane i kosztowne 
narzędzia, których funkcjonalności nie będą w pełni wyko-
rzystywane. Niejednokrotnie są to produkty po prostu nie-
potrzebne, zamówione w przekonaniu, że takie są wymogi 
nowoczesnego muzeum. Zdarza się, że instytucje – przeko-
nane przez firmy – od razu zamawiają aplikacje na wiele sy-
stemów, zamiast przygotować program na najbardziej po-
pularną platformę23 i po weryfikacji popularności i potrzeb 
ewentualnie poszerzyć ofertę. W ramach projektów realizo-
wanych z grantów często wytworzenie aplikacji traktuje się 
jako element promocji, nie zauważając, że powinno to być 
narzędzie mające określony cel, które nota bene, aby stało 
się zauważone samo powinno być promowane.

Problemem jest również fakt, że obecnie w muzeach nie-
jednokrotnie brakuje wystarczającej infrastruktury interne-
towej dla zwiedzających. Co prawda aplikacje udostępnia-
ne są zazwyczaj za darmo, jednak na miejscu często nie ma 
dostępu do darmowego Wi-Fi (lub Wi-Fi w ogóle), z którego 
zwiedzający mogliby korzystać w przypadku aplikacji wyma-
gających dodatkowego łączenia się z internetem, a zdarza 
się, że w muzeach pojawia się problem z dostępem do in-
ternetu w ogóle (np. na ekspozycjach znajdujących się pod 
ziemią). Przy powszechności internetu w urządzeniach mo-
bilnych może wydawać się to niewielkim problemem, jed-
nak zwiedzający nie mając pełnej wiedzy, jak dużo danych 
będzie pobierać aplikacja (np. czy nie pojawią się dodat-
kowe treści takie jak filmy) może z tego powodu zrezygno-
wać z jej używania. Nie można ponadto zapominać o zagra-
nicznych zwiedzających, dla których korzystanie z internetu 
w roamingu może wiązać się z wysokimi kosztami, w związ-
ku z czym zachodzi podejrzenie, że nie będą zainteresowani 
korzystaniem z takiej aplikacji bez dostępu do bezpłatnego 
Wi-Fi. 

Przy zamawianiu programów należy przewidzieć, że naj-
większe nakłady zostaną poniesione w zakresie wytwarza-
nia danych przeznaczonych do udostępniania. Aplikacje 
zawierają teksty popularno-naukowe, zdjęcia, ale również 
modele 3D, filmy, animacje, gry i ścieżki tematyczne oraz 
tłumaczenia materiałów na inne języki. Koszty wyprodu-
kowania danych i ich uzupełnianie mogą niejednokrotnie 
być wyższe, niż koszty produkcji samego oprogramowania.  
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Należy mieć również na uwadze, że muzea nie tylko orga-
nizują dużo wydarzeń w ciągu roku, ale także często zmie-
niają podstawowe informacje dotyczące zwiedzania. W du-
żym muzeum dane muszą podlegać zmianom nawet kilka 
razy w tygodniu. Należy również pamiętać o konieczności 
regularnych aktualizacji samych aplikacji, naprawy błędów, 
modernizacji itp.

Większość muzeów nie jest przygotowana merytorycz-
nie do pełnienia nowych zadań oraz boryka się z brakiem 
wystarczającej kadry, która mogłaby przygotować i odpo-
wiadać za utrzymanie i rozwój aplikacji. Zazwyczaj o zakre-
sie funkcjonalności decydują w muzeach osoby nie mające 
większej wiedzy w zakresie rynku usług mobilnych, prze-
konane, że aplikacja powinna zaoferować klientowi narzę-
dzie pokrywające wszystkie potencjalne potrzeby mniej 
lub bardziej związane ze zwiedzaniem. Dzieje się tak, po-
nieważ często punktem wyjścia jest zastosowanie tech-
nologii dla niej samej, a nie racjonalne jej użycie w celu 
wsparcia działalności muzeów i popularyzacji ich zbiorów. 
Niejednokrotnie uznaje się, że wytworzenie aplikacji jest 
konieczne ze względu na samą technologię, która uchodzi 
za modną i nowoczesną – szczególnie w kontekście zdoby-
wania grantów, gdyż wśród kryteriów klasyfikujących do 
ich otrzymania innowacyjność i nowoczesność rozwiązań 
zajmuje priorytetową pozycję. Refleksja i decyzja, co dana 
aplikacja ma oferować przychodzi w drugiej kolejności i ma 
znaczenie drugorzędne. Brak odpowiedniego przygotowa-
nia i doświadczenia współpracy z podmiotami działającymi 
na rynku komercyjnym skutkuje często opracowywaniem 
narzędzi nieużytecznych dla odbiorców muzeów i niewyko-
rzystaniem potencjału nowoczesnych technologii.

Osobne problemy wiążą się z tworzeniem aplikacji wspie-
rających zwiedzanie czy prezentację zbiorów dla grupy mu-
zeów. Wyzwaniem jest przede wszystkim konieczność zbie-
rania informacji z różnych instytucji. Ze względu na brak 
ogólnopolskiej standaryzacji danych nie jest możliwe pro-
ste ich połączenie. Należy również pamiętać, że muzea nie 
są jednorodne. Inne potrzeby i wymagania mają muzea 
wnętrz, niż np. muzea wielooddziałowe. Pierwsze będą za-
interesowane głównie systemami oprowadzającymi i uła-
twiającymi nawigację po obiekcie, a drugie oczekiwałyby 
rozwiązań wspomagających wystawy czasowe.

Ze względu na rosnące zainteresowanie tematyką no-
wych technologii w muzeach wśród producentów, NIMOZ 
analizował możliwości wytworzenia oficjalnej ogólnopol-
skiej aplikacji wspierającej zwiedzanie muzeów. W sytuacji 
gdyby taki program powstał, duża liczba instytucji i danych 
powodowałaby konieczność centralnego zarządzania i po-
wołania zespołu obsługującego merytorycznie i technicz-
nie całą aplikację. Nie zwalniałoby to jednocześnie muze-
ów z obowiązku stałego dostarczania i aktualizacji danych. 
Z analiz przeprowadzonych przez NIMOZ (2014–2015) 
w ramach przygotowań projektu „e-muzea – udostępnia-
nie zbiorów muzeów”24 wynika, że takie rozwiązanie na-
rzucałoby im znaczące zobowiązania. Muzealnicy zwracali 
uwagę, iż utrzymanie obecnie funkcjonujących stron i apli-
kacji jest już dla nich sporym wyzwaniem. Zasugerowano, 
że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie interfejsu 
programistycznego aplikacji (ang. Application Programming 
Interface – API) na stronach muzeów, za pomocą którego 
informacje byłyby pobierane automatycznie. Dane w ten 

sposób mogłyby być agregowane do innych stron i progra-
mów. Wskazuje to na istotny fakt, że problemem jest nie 
tyle brak tego typu aplikacji, co trudność w agregacji po-
trzebnych danych.

W tym kontekście należy mieć na uwadze, że aplikacje 
prezentujące informacje związane z muzeami nie muszą być 
tworzone jedynie przez same instytucje, konsorcja czy ich 
organizatorów. Wejście w życie Ustawy o ponownym wy-
korzystaniu informacji sektora publicznego powoduje, że 
każdy podmiot może wykorzystać dane. Najczęściej pozy-
skiwane od  muzeów informacje dostępne są w aplikacjach 
związanych z turystyką. Szerszy kontekst prezentacji powo-
duje, iż tego typu rozwiązania są chętniej wykorzystywane 
przez odbiorców. Zatem udostępnienie danych i ponowne 
ich wykorzystanie w konsekwencji są korzystne dla instytu-
cji, ponieważ wspomagają promocję muzeów i ich oferty. 
Niestety, dane muzeów w Polsce mogą być wykorzystywane 
w niewielkim stopniu z uwagi na brak przygotowania tech-
nicznego; nieliczne instytucje posiadają strony interneto-
we/bazy danych mogące automatycznie generować dane 
za pomocą API.    

Myśląc o zamówieniu nowych technologii należy szcze-
gólnie zastanowić się nad stosunkiem kosztów do zysków 
w wymiarze społecznym. Aplikacje związane z muzealni-
ctwem generalnie nie cieszą się, jako produkty dość niszo-
we, bardzo dużym zainteresowaniem. Jedynie największe 
muzea świata mogą pochwalić się wynikami sięgającymi 
kilkudziesięciu tysięcy instalacji, natomiast programy pol-
skich instytucji zazwyczaj nie przekraczają kilkuset instala-
cji (jedynie w przypadku Łazienek Królewskich i Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Techniki 
i Komunikacji w Szczecinie można mówić o przedziale rzędu 
1000–5000 instalacji). Dlatego bardzo ważne jest zastano-
wienie się, czy faktycznie w wymiarze społecznym korzyst-
ne jest wydanie dziesiątek, czy wręcz setek tysięcy złotych 
na aplikację, która zostanie zainstalowana przez kilkaset lub 
kilka tysięcy osób.

Bardzo istotnym elementem jest określenie celu, w ja-
kim aplikacja muzealna ma powstać. Osoby, którym zależy 
na wprowadzaniu nowych technologii do muzeów (a szcze-
gólnie firmy, które starają się zareklamować stosowane 
przez siebie technologie i sprzedać ich jak najwięcej), mają 
skłonność do podejmowania próby, aby za pomocą aplika-
cji wypełnić możliwie najszerszy zakres potencjalnych po-
trzeb zainteresowanych muzeami. W związku z tym dążą do 
wykorzystania jak największej liczby funkcjonalności i tech-
nologii podkreślających nowoczesność rozwiązania: skano-
wanie 3D, rozszerzanie rzeczywistości, wprowadzenie gry-
walizacji, korzystanie z GPS, NFC, QR czy Beacon. Tego typu 
„totalne” rozwiązania mogą okazać się karkołomne – ist-
nieje duże ryzyko, że taka aplikacja będzie obarczona błę-
dami, „ciężka” i niezrozumiała dla użytkownika. Ponadto 
aplikacja muzealna, która wymaga częstego zaangażowa-
nia na różnych polach, może być po prostu przeciętnemu 
użytkownikowi niepotrzebna. Nierozważne byłoby zakła-
danie, że niszowy produkt może stać się narzędziem w ro-
dzaju Facebook. Bardzo funkcjonalna aplikacja  TripAdvisor, 
na którą warto zwrócić szczególną uwagę, ma za zadanie 
ułatwienie organizacji wypoczynku przez wyszukiwanie 
(i rezerwowanie poprzez powiązanie z innymi witrynami) 
hoteli, lotów, restauracji i miejsc oraz przeglądanie opinii  
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innych turystów na ten temat, zatem jej cel jest jasny i pro-
sty, natomiast dostępne dane bardzo zróżnicowane i bogate 
(miliony ofert kulturalnych, hotelowych, gastronomicznych 
itp.). W przypadku skomplikowanych programów muzeal-
nych mielibyśmy do czynienia z sytuacją odwrotną: wiele 
funkcjonalności ograniczonych do mało zróżnicowanych te-
matycznie danych (wyłącznie muzea), które szybko przesta-
łyby być dla potencjalnego użytkownika użyteczne.

Najpierw badaj, potem działaj
Podstawą prac nad projektem aplikacji powinno stać się 
przebadanie zapotrzebowania na daną usługę25. Błędem 
jest wyjście z założenia, że będzie ona atrakcyjna tylko dla-
tego, że przyjmie formę oprogramowania działającego na 
urządzeniach przenośnych. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że trudno jest „przebić się” z nową aplikacją mobilną. I choć 
użytkownicy urządzeń mobilnych spędzają przy nich coraz 
więcej czasu (obecnie 90% czasu spędzanego przy smartfo-
nach), to liczba programów, z których korzystają nie rośnie 
znacząco –  obecnie jest to przeciętnie dwadzieścia kilka 
aplikacji26. To niewiele, bo trzeba brać pod uwagę fakt, że 
są to najczęściej bazowe programy mobilne, takie jak prze-
glądarka internetowa, Facebook, klient poczty, kalkulator, 
Youtube, odtwarzacz muzyki itd.  Oznacza to, że użytkowni-
cy mają zainstalowane aplikacje z konkretnymi funkcjami, 
z których korzystają regularnie i które są im rzeczywiście 
potrzebne i nie są zbyt skłonni do instalowania nowych. 
Dlatego trzeba bardzo dokładnie przemyśleć, jaki jest cel 
powstania aplikacji i czy planowane funkcjonalności są nie-
zbędne. Decyzja o stworzeniu nowego rozwiązania powinna 
być poprzedzona dokładnymi badaniami i odpowiedzią na 
powyższe pytania.

Zgodnie z dobrymi praktykami przy projektowaniu ak-
tywności w Internecie wskazane jest w pierwszej kolejno-
ści zaprojektowanie dobrej jakości (responsywnej) strony 
internetowej, a następnie przeanalizowanie, jakie usługi 
planuje się dodatkowo. W sytuacji, gdy strona internetowa 
nie może zawierać wymaganej funkcjonalności, wskazane 
jest zaprojektowanie specjalnej aplikacji. Z badań Nielsen 
Norman Group wynika, że w większości przypadków lep-
szym rozwiązaniem jest zaprojektowanie dostosowanej do 
urządzeń mobilnych strony internetowej27. Jako niewyma-
gająca dodatkowych instalacji ze strony użytkownika po-
winna ona stanowić podstawę, natomiast aplikacja powin-
na mieć wartość dodaną (musi mieć cel, dawać możliwości, 
których nie da się uzyskać za pomocą strony internetowej).

Bardzo dużym ryzykiem jest zaplanowanie zbyt rozbudo-
wanych funkcji danej aplikacji. Najczęściej zdarza się, że naj-
większy sukces odnoszą rozwiązania niezwykle proste, ale 
oparte na interesującym pomyśle. Dostępny od 10.05.2016, 
zamówiony przez MKiDN, Art Sherlock28 pozwalający na 
rozpoznawanie zrabowanych w czasie II wojny światowej 
dzieł sztuki, po trzech tygodniach dostępności osiągnął 
przedział 1000–5000 instalacji na systemach Android, co 
jak na polskie aplikacje związane z muzealnictwem jest wy-
sokim wynikiem. Programy zbyt skomplikowane, wymaga-
jące zbyt dużego zaangażowania użytkownika, nie mające 
określonego celu, albo mające ich aż za wiele, szybko zosta-
ją odrzucone. Na rynku aplikacji mobilnych istnieje ogrom-
na konkurencja, nawet połowa z nich praktycznie wcale 

nie jest pobierana. W dodatku sektor muzealny jest sekto-
rem wciąż wzbudzającym w Polsce zainteresowanie mniej-
sze w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, w związ-
ku z czym zdobycie klientów będzie bardzo trudne. Natłok 
planowanych możliwości, uwzględniający funkcje informa-
cyjne, grywalne, społecznościowe, komunikacyjne zakła-
da bardzo wysokie zaangażowanie użytkownika, czyniące 
z aplikacji narzędzie niemal ciągłego użytkowania. Jedynie 
najwięksi gracze oferujący multifunkcjonalne narzędzia, ta-
kie jak Facebook, są w stanie zatrzymać przy sobie użytkow-
ników, mających uruchomioną aplikacje jako stałe narzędzie 
praktycznie cały czas. Trzeba brać też pod uwagę fakt, że 
wiele aplikacji jest pobieranych i w szybkim czasie wyrzu-
canych, ze względu na to, że nie odpowiadają potrzebom 
użytkowników lub są potrzebne jednorazowo, a tak jest 
w przypadku aplikacji wspierających zwiedzanie konkret-
nego muzeum czy wystawy. Zgodnie z raportem Google na 
temat zachowań konsumentów z maja 2015 – ok. 38% apli-
kacji jest usuwanych z urządzeń po jednorazowym użyciu29.

Dlatego przy ocenie, czy istnieje zapotrzebowanie na 
daną aplikację, należy przede wszystkim odwoływać się 
do potrzeb i zachowań odbiorców. Muzea, które realizują 
strategie cyfrowe, posługują się metodologią projektowa-
nia usług (service design)30 nastawionych na doświadczenia 
użytkowników (user experience – UX). Dane z analiz są pod-
stawą zarówno do określenia problemów jakie dana aplika-
cja ma rozwiązać, budowy i określania funkcjonalności, jak 
i późniejszej modyfikacji. Istotą tej metodologii jest ciągłe 
obserwowanie działań odbiorców, pozyskiwanie informacji 
i bieżące wdrażanie zmian31.

***

Co dalej?

Zastosowanie technologii cyfrowych w bieżącym funkcjo-
nowaniu muzeów, zwłaszcza w kontekście komunikacji z wi-
dzem, jest już bez wątpienia wymogiem współczesnych cza-
sów, a nie chwilową modą. Są to rozwiązania, które będą 
coraz powszechniej proponowane przez instytucje i użytko-
wane przez odbiorców. Z uwagi, iż większość muzeów nie 
jest jeszcze dostatecznie przygotowana do wdrażania no-
wych narzędzi, konieczne jest zaproponowanie centralnych 
rozwiązań. Wsparcie powinno zostać skierowane jednakże 
nie na dostarczanie wybranych technologii, a w pierwszej 
kolejności na opracowanie zaleceń i wymogów, na badania 
potrzeb odbiorców oraz szkolenia kadry tak, aby instytu-
cje mogły samodzielnie dobierać rozwiązania stosowne do 
swoich potrzeb, a w szczególności oczekiwań odbiorców. 
Istotne jest, aby działania nie skupiały się jedynie na apli-
kacjach mobilnych, a dotyczyły całego spektrum różnych 
rozwiązań technologicznych stosowanych do wspomaga-
nia zwiedzania, wyszukiwania informacji i innych aktywno-
ści związanych z komunikacją z widzem. Musimy również 
pamiętać, że w kwestii wykorzystania, narzędzi cyfrowych 
nie należy łączyć tego procesu bezpośrednio z digitalizacją 
zbiorów, a także trzeba rozdzielić wytwarzanie danych od 
ich wykorzystywania oraz promować wśród muzeów zasto-
sowanie rozwiązania umożliwiające automatyczną agrega-
cję danych (API). 
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digitalizacja w muzeach

Opracowanie zaleceń powinno zostać poprzedzone ba-
daniami dotyczącymi rynku tego typu usług na świecie 
i w Polsce, obejmującymi rozwiązania pojedynczych muze-
ów oraz ich grup, w kontekście dostępności i zakresu wyko-
rzystywania usług, a w szczególności:
• stosowanych rozwiązań i zakresu ich funkcjonalności (apli-

kacje mobilne, audioprzewodniki, infokioski, strony re-
sponsywne itp.);

• zakresu użytkowania tego typu rozwiązań (częstotliwość 
użytkowania, wymiar poświęconego czasu, okoliczności 
użytkowania, np. w czasie zwiedzania czy w domu itp.);

• powodów nieużytkowania tego typu rozwiązań (w ogóle 
lub porzucenia po jakimś czasie z powodu nieużytecznoś-
ci, błędów, nieatrakcyjności, nadmiernego obciążenia urzą-
dzenia itp.).
Badania rynku usług powinny zostać połączone z ana-

lizą użytkowników usług cyfrowych. W pierwszej kolejno-
ści należy zidentyfikować grupy odbiorców w zakresie ich 
potrzeb, możliwości, ograniczeń i planowanych korzyści. 
Przeprowadzone badania powinny stać się następnie pod-
stawą do opracowania zaleceń dla muzeów z zakresu budo-
wy i wykorzystywania nowych technologii. W dokumencie, 
poza opisem samego procesu tworzenia i rozwoju narzę-
dzi cyfrowych, należy wskazać na przepisy i dobre praktyki 
w zakresie:
• metod projektowania zorientowanych na użytkownika;

• wymagań dotyczących interoperacyjności, określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI);

• wymagań w zakresie prawnego udostępniania informacji 
określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach po-
krewnych;

• standardów cyfrowego udostępniania zasobów, w tym 
zwłaszcza Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 
2.0) oraz otwartości danych (5 Star Open Data).
Stosowanie się do zaleceń w przypadku realizacji usług 

cyfrowych w ramach dotacji państwowych powinny mieć 
charakter wymogu regulaminowego.

Ze względu na złożoność zagadnień związanych z nowymi 
technologiami komunikacji konieczne jest wdrożenie kom-
pleksowego programu szkoleń. Powinien on obejmować 
tematy z zakresu wdrażania i wykorzystywania nowych na-
rzędzi, w tym przegląd dostępnych rozwiązań, ich funkcjo-
nalności i obsługi, budowy strategii cyfrowych, tworzenia 
treści i narracji cyfrowych i wykorzystywania multimediów 
oraz promocji w mediach cyfrowych.

Zastosowanie powyższych rozwiązań przygotowałoby 
muzea do pracy z nowymi technologiami. Zyskując tę wie-
dzę muzea będą potrafiły lepiej wybierać, wdrażać i wy-
korzystywać nowoczesne technologie, a co za tym idzie 
– w sposób bardziej racjonalny wydatkować środki prze-
znaczone na rozwój w tym kierunku.

Tabela 1. Liczba instalacji aplikacji wspierających zwiedzanie (przewodniki) oraz gier edukacyjnych w muzeach w Polsce na systemach Android (stan na 
maj 2016).  

Table 1. Number of installations of applications supporting a visit (guides) and educational games in museums in Poland on Android devices (as of May 2016).

W tabeli ujęto wyłącznie aplikacje powstałe na zamówienie muzeów związane bezpośrednio ze wsparciem zwiedzania (przewodniki po wystawach stałych 
i czasowych) oraz aplikacje wspierające edukację (różnego rodzaju gry edukacyjne). Pominięto aplikacje luźno związane z tematyką, którą zajmuje się muze-
um (takie jak historyczny portal informacyjny, przewodnik po miejscach historycznych w danym mieście lub regionie itp.)

lp. Nazwa Przedział instalacji

1 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – Muzeum Łazienki Królewskie 1000–5000

2 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Przewodnik: Park Wilanowski 1000–5000

3 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Wilanów Live 1000–5000

4 Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie – Muzeum Pojazdy Szczecin 1000–5000

5 Muzeum Narodowe w Warszawie – Galeria Sztuki XX i XXI w. 1000–5000

6 Muzeum Powstania Warszawskiego – Miasto Warszawa 44 1000–5000

7 Muzeum Początków Państwa Polskiego – Gniezno 3D 1000–5000

8 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK 1000–5000

9 Muzeum Historii Polski w Warszawie – Muzeum Historii Polski 500–1000

10 Muzeum Śląskie w Katowicach – Muzeum Śląskie 500–1000

11 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Wilanów Guide 500–1000

12 Muzeum Zamkowe w Malborku – Zamek Malbork – Kościół NMP 500–1000

13 Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie – Gra edukacyjna – Tramwaje 500–1000

14 Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie – Gra edukacyjna – Motory 500–1000

15 Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – Muzeum Wsi Kieleckiej 100–500 
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lp. Nazwa Przedział instalacji

16 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – Muzeum Stargard 100–500

17 Muzeum Sztuki w Łodzi – Muzeum Sztuki w Łodzi 100–500

18 Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Dźwięków 100–500

19 Muzeum Początków Państwa Polskiego – Chrzest 966 100–500

20 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie –  MPPP Gniezno 100–500

21 Muzeum Historii Polski w Warszawie – Linia Czasu MHP 1.0.0.5 100–500

22 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – Mamy Niepodległą! 100–500

23 Muzeum Sztuki Nowoczesnej – WWB Teaser 100–500

24 Muzeum Sztuki Nowoczesnej – WWB Exhibition 100–500

25 Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie – Gra edukacyjna – Warsztat 100–500

26 Muzeum Podkarpackie w Krośnie – Karpacka Troja 100–500

27 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Wydra króla Jana III 50–100

28 Muzeum Śląskie w Katowicach – Meluzyny i nowe technologie 50–100

29 Muzeum Regionalne w Wiślicy – Muzeum Regionalne w Wiślicy 50–100

30 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK Cube 50–100

31 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Parkowy Detektyw 10–50

32 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Primus inter pares 10–50

33 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu – SmartGuide Muzeum AH w Elblągu 10–50

34 Muzeum Architektury we Wrocławiu – Szalony Konserwator 10–50

35 Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie – Śladami Janusza Korczaka 10–50

36 Muzeum Zamek Oświęcim –  PL Muzeum Zamek Oświęcim 10–50

37 Muzeum Zamek Oświęcim –  ENG Muzeum Zamek Oświęcim 10–50

38 Muzeum Zamek Oświęcim – PL NFC Muzeum Zamek Oświęcim 10–50

39 Muzeum Zamek Oświęcim – ENG NFC Muzeum Zamek Oświęcim 10–50

40 Muzeum Niepodległości w Warszawie – Orły w Warszawie 10–50

41 Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem  
– Szlak Stylu Zakopiańskiego 10–50

42 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Jachty i Wraki 5–10

43 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu – Museum Elblag 5–10

44 Muzeum Zamek Oświęcim – DE Muzeum Zamek Oświęcim 1–5

45 Muzeum Zamek Oświęcim – FRA Muzeum Zamek Oświęcim 1–5

46 Muzeum Zamek Oświęcim – ITA Muzeum Zamek Oświęcim 1–5

47 Muzeum Zamek Oświęcim – ITA NFC Muzeum Zamek Oświęcim 1–5

48 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Zbuduj Statek 1–5

49 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Konserwacja Metalu 1–5

50 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Konserwacja Drewna 1–5

51 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – Oś Czasu 1–5

52 Muzeum Zamek Oświęcim – FRA NFC Muzeum Zamek Oświęcim Brak danych

53 Muzeum Zamek Oświęcim – DE NFC Muzeum Zamek Oświęcim Brak danych 
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digitalizacja w muzeach

Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii mobilnych 
rośnie popularność aplikacji – programów przeznaczonych 
specjalnie  na te urządzenia. Tendencja ta nie omija również 
muzeów. W wielu przypadkach jest to niezbędne uspraw-
nienie działalności danej instytucji, jednak często decy-
zja muzeum o zamówieniu aplikacji jest skutkiem nie tyle 
wniosków wynikających z analiz potrzeb swoich odbiorców, 
a jedynie przekonania, że nowoczesna instytucja musi mieć 
tego typu rozwiązania. W polskich muzeach funkcjonuje 
już kilkadziesiąt aplikacji, które można podzielić na dwie 

główne kategorie: wspomagające zwiedzanie i edukacyjne. 
Niestety, jedynie nieliczne polskie aplikacje muzealne osią-
gają liczbę pobrań przekraczającą kilka tysięcy. Prowadzone 
przez NIMOZ badania dotyczące wykorzystania przez muzea 
nowych technologii wykazały, iż główne problemy wynikają 
z niedostatecznej wiedzy oraz możliwości organizacyjnych 
i finansowych w muzeach. Brakuje również jednolitego 
standardu wytwarzania danych, który pozwoliłby na agre-
gację danych we wspólnych aplikacjach i dalsze wykorzy-
stanie zasobów.

Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, nowe technologie komunikacyjne, smartfony, tablety, odbiorcy oferty muzealnej, 
edukacja, zwiedzanie, oferta muzeów.

Przypisy
1  Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie,  Warszawa 2011, s.9
2  W latach 2015-2016 NIMOZ prowadził badania nad zastosowaniem przez polskie muzea aplikacji mobilnych, na które składała się weryfikacja oferty 353 

muzeów państwowych, współprowadzonych, samorządowych dostępnych poprzez internet oraz ankieta dotycząca stosowania nowych technologii w zakre-

sie wspierania działalności muzealnej  skierowana do 417 muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z MKiDN, na którą odpowiedziało 101 instytucji. 

Drugie badanie wykazało między innymi, że jedynie 29 muzeów używa kodów QR przy wspomaganiu zwiedzania.
3  Analiza odbiorców projektu „e-muzea”. Użytkownicy Internetu, Joanna Ciemniewska, Sławomir Pliszka, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2015.
4  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2&hl=pl – dostęp do wszystkich linków w niniejszym artykule: stan na czerwiec 2016.
5  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=pl
6  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidsfuture.museumsnyc&hl=pl
7  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parallelrealities.greekmuseums&hl=pl
8  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.museos_jqm&hl=pl
9  https://play.google.com/store/apps/details?id=guru.meditation.museiitalia&hl=pl
10  https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appsider.museum&hl=pl
11  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.smartmuseum&hl=pl
12  https://play.google.com/store/apps/details?id=air.pl.pzu.kulturysta&hl=pl
13  Weryfikacja internetowej oferty muzeów wykazała, że na 353 instytucji 26 stosuje aplikacje mobilne (w systemach Android) do wspierania swojej działal-

ności. Wyniki ankiety wykazały, że 86% muzeów, ze 101 które odpowiedziały na ankietę  deklaruje stosowanie szeroko pojętych nowoczesnych technologii 

we wspieraniu swojej działalności, a 25% z nich zaznaczyło, że stosuje dedykowane bądź zewnętrzne aplikacje mobilne. Weryfikacja odpowiedzi muzeów  

wskazuje jednakże, że są to w większości aplikacje zewnętrzne, w tym także media społecznościowe oraz  rozwiązania dostępne tylko na miejscu w instytucji. 
14  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rrrstudio.GnieznoMakieta&hl=pl
15  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rrrstudio.wwb.kamienica&hl=pl
16  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siroccomobile.malborkapp 
17  https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.muzeumtechiki.tramwaje
18  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ma.szalonykonserwator
19  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.wilanow&hl=pl
20  https://play.google.com/store/apps/details?id=air.air.pl.k2.air.MPWMobileAppPL Aplikacja posiada 5000–10000 pobrań na system Android.
21  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.dzieje
22  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
23  Zgodnie z badaniami dla Generation Mobile 2015 przeprowadzonymi przez SW Research w 2015 r. najbardziej popularnym systemem w telefonach komór-

kowych w Polsce był Android (75% urządzeń), następnie Windows (14,2%) i iOS (zaledwie 3,9%), w przypadku tabletów były to te same systemy: Android 

(63,8%), Windows (15,7%) i iOS (9,5%). http://antyweb.pl/mamy-dane-o-polskim-rynku-mobilnym-2015/ (dostęp na dzień 2016-06-22). Według badań TNS 

Polska jest to dla urządzeń mobilnych odpowiednio: 65%, 6% i 4%  https://mobirank.pl/2015/05/28/nowy-raport-polska-jest-mobi-2015/
24  Projekt „e-muzea” jest projektem przygotowywanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla sektora muzealnego w zakresie wspar-

cia procesu digitalizacji i udostępniania zbiorów. Więcej o projekcie: http://digitalizacja.nimoz.pl/programy/polska-cyfrowa.
25  Dostępne są poradniki dedykowane instytucjom kultury zamierzającym tworzyć aplikacje mobilne. 

APPetyt na APPlikacje. Praktyczny przewodnik. Sylwia Żółkiewska, Warszawa 2016, https://fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=5547241a5d3

1776751cb3196b839a3d2; Krótki poradnik. Jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach kulturalnych, społecznych I edukacyjnych, Katowice 2015 

https://medialabkatowice.eu/wp-content/uploads/2015/10/Jak-m%C4%85drze-wdra%C5%BCa%C4%87-nowe-technologie-w-projektach-kulturalnych-

-spo%C5%82ecznych-i-edukacyjnych_1.01.pdf
26  http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/smartphones-so-many-apps--so-much-time.html
27  Mobile usability, J. Nielsen, R. Budiu, 2012; Tablet Usability, J. Nielsen, 2013 (https://www.nngroup.com/articles/tablet-usability/)
28  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.artsherlock.app&hl=pl
29  https://think.storage.googleapis.com/docs/mobile-app-marketing-insights.pdf 
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30  Service design – projektowanie usług, polegające na tworzeniu lub optymalizacji usług z uwzględnieniem modelu i procesów biznesowych oraz komunikacji 

i interakcji z klientem w podejściu zorientowanym na użytkownika (user-centered design).
31  Temat metodologii projektowania usług w odniesieniu do odbiorców muzeów został szerzej przedstawiony w tym numerze „Muzealnictwa", w artykule: 

M. Laine-Zamojska, A. Mróz, Odbiorcy w procesie projektowania cyfrowej usługi  dla muzeów, „Muzealnictwo” 2016, nr 57, s. 166-178 na www.muzealni-

ctworocznik.com; numer drukowany „Muzealnictwa” ukaże się w listopadzie br.   

Katarzyna Zielonka
Absolwentka historii sztuki UG oraz studium podyplomowego Nowoczesne Techniki Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa 
Kulturowego UWr; (2008–2012) Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – m.in. koordyno-
wała projekty digitalizacji zbiorów muzeum; obecnie kierowniczka Działu Digitalizacji NIMOZ, zajmuje się zagadnieniem 
zarządzania kolekcjami muzealnymi, zwłaszcza wykorzystywaniem w tym zakresie nowych technologii; e-mail: kzielonka@
nimoz.pl

Alicja de Rosset
Absolwentka kierunku Ochrony Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Podyplomowych 
Muzealniczych Studiów Kuratorskich w IHS UJ; (2007–2013) pracowała w Muzeum Zamkowym w Malborku, m.in. w Dziale 
Głównego Inwentaryzatora przy wdrażaniu programu do ewidencji i zarządzaniu bazą danych; obecnie główny specjalista 
w Dziale Digitalizacji NIMOZ, zajmuje się kwestiami programów do zarządzania zbiorami i opisem metadanowym obiek-
tów; e-mail: aderosset@nimoz.pl

Word count: 4 775; Tables: 1; Figures: – ; References: 31
Received: 06.2016; Reviewed: 08.2016; Accepted: 08.2016; Published: 09.2016
DOI: 10.5604/04641086.1220430
Copyright ©: 2016 National Institute for Museums and Public Collections. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved. 
Competing interests: Authors have declared that no competing interest exits.
Cite this article as: de Rosset A., Zielonka K.; APLIKACJE MOBILNE W MUZEACH, MODA CZY POTRZEBA? Muz., 2016(57): 
236-244 
Table of contents 2016: http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=4&id_issue=883113&dz=s6

 

   
   

 -
   

   
   

   
   

- 
   

   
   

   
  -

   
   

   
   

   
- 

   
   

   
   

  -
   

   
 


