
                                        

                                               Kultura w sieci

Szanowni Państwo, 

W trudnych,  nieprzewidywalnych czasach przy braku dostępu do biblioteki polecam 
wszystkim strony internetowe które przybliżą nas do kultury i obcowania ze sztuką. 

W  minionych  dniach  znaleźliśmy  się  wszyscy  w  bardzo  szczególnej  i  dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. Biblioteki, jak i wszystkie Instytucje Kultury zawiesiły swoją 
działalność.  Dla  większości  z  nas  to  zupełnie  nowe  wyzwanie  i  niekoniecznie  łatwe 
doświadczenie. 

Niespodziewanie  szybko  sporo  wydarzeń  kulturalnych  i  szkoleniowych  przeniosło  się  do 
internetu.  Chciałabym przedstawić  Państwu  kilka  ciekawych  wydarzeń  i  wpisów,  którym 
warto poświęcić chwilę czasu.

https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie

#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie

Instytucje kultury – prowadzone lub współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego – w związku z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, 
teatrów czy bibliotek, przygotowały bogatą ofertę, umożliwiającą kontakt ze sztuką poprzez 
kanały internetowe. Zachęcamy do korzystania z tych możliwości - zwiedzajmy, słuchajmy 
koncertów, czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę.

 Muzea, centra sztuki i galerie – oferta online 

Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, ale często mają 
także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i 

https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie


filmów. Warto także śledzić profile muzeów w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczane są 
informacje o najnowszych ofertach.

1. Muzeum Narodowe w Kielcach: 

 zbiory: https://mnki.pl/pl/o_muzeum/zbiory_online, 
 obiekt tygodnia: https://mnki.pl/pl/obiekt_tygodnia, 
 wirtualny spacer: https://mnki.pl/pl/o_muzeum/spacer, 
 oferta dla najmłodszych: https://mnki.pl/pl/o_muzeum/wydawnictwa, 

https://mnki.pl/pl/edukacja/gry, https://mnki.pl/pl/edukacja/filmy, 
 strona: www.mnki.pl, 
 Facebook: https://www.facebook.com/mnkipl/,
 Instagram: https://www.instagram.com/muzeumnarodowewkielcach/?hl=pl.

2. Muzeum Narodowe w Warszawie

 zbiory: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion, 
https://artsandculture.google.com/partner/muzeum-narodowe-w-warszawie, 

 zbiory MNW dostępne są również w europejskim serwisie Europeana, największym 
repozytorium europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz w serwisie Wikimedia Commons,

 strona: http://www.mnw.art.pl/
 Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/,
 Instagram: https://www.instagram.com/nationalmuseuminwarsaw/?hl=pl 

3. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 wirtualne zwiedzanie: www.panorama.auschwitz.org, 
 strona: http://www.auschwitz.org/,
 Twitter: @AuschwitzMuseum,
 Facebook: https://www.facebook.com/auschwitzmemorial/,
 Instagram: https://www.instagram.com/auschwitzmemorial/?hl=pl,
 E-learning: 16 lekcji po polsku, wiele w innych językach: http://auschwitz.org/edukacja/e-

learning/, 
 księgarnia online: www.ksiegarnia.auschwitz.org i www.books.auschwitz.org.

4. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

 zbiory: http://muzea.malopolska.pl/muzeum/muzeum-domrodzinny-ojcaswietego-janapawla-ii
 aplikacja VR „Śladami świętego. Wirutalne Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malansoft.JPII

 opisy eksponatów: https://domjp2.pl/kulturawrazliwa/#wprowadzenie
 strona: https://domjp2.pl/

5. Muzeum Historii Polski

 strona: www.muzhp.pl 
 publikacje: https://ngoteka.pl/handle/item/176 
 filmy historyczne dla dorosłych i młodzieży – kanał Youtube: muzhp.tv
 pakiety edukacyjne: www.karski.muzhp.pl, www.kosciuszko.muzhp.pl 
 baza czasopism: www.bazhum.muzh.pl 
 zbiory: https://artsandculture.google.com/partner/polish-history-museum?hl=pl
 codzienny serwis kulturalny i historyczny: www.dzieje.pl 



6. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 wirtualny spacer: https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html 
 strona: https://www.muzeumpulaski.pl/

7. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 strona: https://muzeumpilsudski.pl/
 filmy edukacyjne: 

„Mieszkańcy spod 11”: https://www.youtube.com/watch?v=HuNBG5jw9-c, 

„Przepis na komiks”: https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA&t=3s, 
„Przepis na Lapbook”: https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw&t=3s, 

„Z okazji imienin Józefa Piłsudskiego”: https://www.youtube.com/watch?
v=fFdsdOYH9mM, 

„Mamy Niepodległą”: https://www.youtube.com/watch?v=QT5IXLZiC-I, 

„Każdy się liczy”: https://www.youtube.com/watch?v=EVN4KP3PSpE&t=1021s, 

Józef Piłsudski: https://www.youtube.com/watch?
v=fTP9XmGEO0Y&list=PLU6jvDrid3RqSc9ZY6IrGfaUJhxlKkN2U  

 gra: http://mieszkancyspod11.pl/,
 materiały edukacyjne: Zeszyty do Debat Historycznych: https://muzeumpilsudski.pl/zeszyty-

do-debat/, „O debatatowaniu”: https://muzeumpilsudski.pl/o-debatowaniu/ 
 wystawy: „Józef Piłsudski. Mąż stanu Polski i Europy”: http://wystawajozefpilsudski.pl i 

„Pierwsze dni niepodległości”: https://muzeumpilsudski.pl/wystawa-pierwsze-dni-
niepodleglosci/ 

8. Muzeum Lubelskie w Lublinie

 strona: https://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci-5-20-20-44-173.html
 Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumLubelskie/ - w ramach projektu „zwiedzanie 

Kaplicy Trójcy Świętej” codziennie pojawiać się będzie jedna scena fresków z opisem.

9. Muzeum Łazienki Królewskie 

 strona: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl 
 zdigitalizowane zasoby online wraz z ich krótką historią: 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/obiekty 
 biblioteka cyfrowa: https://bibliotekacyfrowa.lazienki-krolewskie.pl/ 
 Facebook: https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie/

10. Muzeum Narodowe w Krakowie

 zbiory (ponad 130 tys. dzieł z kolekcji MNK): www.zbiory.mnk.pl
 cyfrowy zbiór z kolekcji Biblioteki MNK czy Biblioteki Książąt Czartoryskich: 

https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra 
 wirtualny spacer możliwy jest po pięciu oddziałach Muzeum (Gmach Główny, Muzeum im. 

Emeryka Hutten-Czapskiego z Pawilonem Józefa Czapskiego, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, 



Dom Jana Matejki oraz Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi „Atma”): 
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow 

 strona: https://mnk.pl/
 Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.narodowe.krakow/
 kanał Youtube: https://www.youtube.com/user/2012M - zapowiedzi wystaw, zapisy rozmów i 

materiały archiwalne,
 archiwum: http://mediatekamnk.pl/ 
 Instagram: https://www.instagram.com/thenationalmuseuminkrakow/?hl=pl 
 Twitter: https://twitter.com/MNKrk 

11. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

 strona: www.mnzp.pl 
 Facebook: https://www.facebook.com/Muzeum-Narodowe-Ziemi-Przemyskiej-

447735885379050/ - codziennie prezentacja wybranego eksponatu z wystawy, opowieść o 
mniej znanych zabytkach, fotorelacja z pracy muzealników

12. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 strona: www.wilanow-palac.pl 
 oferta edukacyjna obejmująca multimedia, e-learningi, filmy i albumy zdjęć: 

https://www.wilanow-palac.pl/edukacja/e_edukacja
 zbiory: http://cyfrowezbiory.muzeum-wilanow.pl/
 podróże palcem po niezwykłej mapie rezydencji wilanowskiej – interaktywnej, łączącej 

informacje z konkretnymi punktami w przestrzeni: http://gis.muzeum-wilanow.pl/gis/
 Facebook: https://www.facebook.com/wilanow/
 Instagram: https://www.instagram.com/wilanowpalac/?hl=pl

13. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

 strona: https://www.muzeumpamieci.pl/,
 oferta edukacyjna: https://www.muzeumpamieci.pl/edukacja/,
 relacje z wydarzeń: https://www.youtube.com/channel/UC1SWObHZ1eWSxfYyyTgilbg,
 Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.pamieci.oswiecim/.

14. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

 strona: www.zamek.brzeg.pl
 zbiory: https://maps.app.goo.gl/oQuRZWFeeEk9aMes6 
 Facebook: https://www.facebook.com/zamekBrzeg/ 

15. Muzeum Stutthof w Sztutowie

 strona: http://stutthof.org/ 
 wirtualny spacer: http://stutthof.org/projekty/MuzeumStutthof.html 
 wirtualny spacer po Muzeum Piaśnickim w Wejherowie (oddział Muzeum Stutthof): 

http://www.360studio.org/spacery/MuzeumPiasnickie.html 
 księgarnia internetowa: http://stutthof.org/publikacje/ 
 archiwum: informacje o więźniach KL Stutthof: http://stutthof.org/wyszukaj-bylych-

wiezniow/, zbiory ikonograficzne: http://stutthof.org/zbiory-ikonograficzne/, zbiór relacji: 
http://archives.stutthof.org/relacje/, 

 kalendarium historii KL Stutthof: http://stutthof.org/historia/



16. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w 
Markowej

 Facebook: https://www.facebook.com/ulmamuseum/
 kampania upamiętniająca oraz popularyzująca ideę Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących 

Żydów pod okupacją niemiecką: https://www.facebook.com/events/652597975500038/
 spot: https://www.youtube.com/watch?v=WDM2DZufT8A 

17.  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 strona: https://artmuseum.pl/pl
 zbiory: https://artmuseum.pl/pl/kolekcja,
 archiwa: https://artmuseum.pl/pl/archiwum
 zbiory filmoteki - https://artmuseum.pl/pl/filmoteka
 wystawy: https://artmuseum.pl/pl/interaktywne-przewodniki
 Park Rzeźby na Bródnie: https://park.artmuseum.pl/pl (komentarze dotyczące prac, teksty, 

katalogi)
 Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumSztukiNowoczesnej/

18. Muzeum Sztuki w Łodzi

 zdigitalizowane wizerunki dzieł z kolekcji wraz z opisami, jak i zapisy wykładów oraz 
fotorelacje z bogatej historii instytucji: https://zasoby.msl.org.pl/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/muzeumsztuki/ 
 Instagram: https://www.instagram.com/muzeumsztuki/?hl=pl
 Twitter: https://twitter.com/muzeumsztuki

19. Muzeum Zamkowe w Malborku

 strona: http://www.zamek.malbork.pl/
 Zamek w Kwidzynie: www.zamek.kwidzyn.pl 
 wirtualny spacer: https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/
 opisy i zdjęcia strat: http://straty.zamek.malbork.pl/straty/

20. Zamek Królewski na Wawelu

 strona: https://wawel.krakow.pl/
 opisy kolekcji: https://wawel.krakow.pl/zbiory
 wirtualne zwiedzanie Kolekcji Lanckorońskich: http://3d.wawel.krakow.pl/
 darmowa aplikacja mobilna „Wawel”: https://wawel.krakow.pl/aplikacja-mobilna-Wawel - 

ułatwia dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. obiektów historycznych, wystaw, 
imprez oraz tras sezonowych,

 gra edukacyjna: https://wawel.krakow.pl/gra
 słuchowisko dla dzieci „Krótkie spięcie”: https://wawel.krakow.pl/sluchowisko
 Facebook: https://www.facebook.com/Zamek-Kr%C3%B3lewski-na-Wawelu-

165198703495546/
 Instagram: https://www.instagram.com/zamek_krolewski_na_wawelu/?hl=pl

21. Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

 strona: https://www.zajezdnia.org
 wirtualne zwiedzanie wystawy głównej: https://www.zajezdnia.org/virtual-tour/index.html
 zwiedzanie online wystawy „Raj doczesny komunistów” 3D:



https://www.youtube.com/watch?v=4mKxmirEBM0, 2D: https://www.youtube.com/
watch?v=IJkLb6PFQZU

 wystawa o demonstracji w 2. rocznicę porozumień sierpniowych, która odbyła się 31 sierpnia 
1982 we Wrocławiu i Lubinie: http://31sierpnia1982.pl/ 

 wystawa „(Nie)zapomniany bohater Wrocławia trener Władysław Żmuda 
http://trenerzmuda.pl/mobile/

 wystawa „Z pamiętnika młodej lekarki. Ewa Szumańska”: http://www.mloda-lekarka.pl/ 
 zbiory: https://www.zajezdnia.org/katalogi-zbiorow 
 Wrocławski Rocznik Historii Mówionej: https://www.wrhm.pl/ 
 zasoby Sieci Ziem Zachodnich i Północnych: http://szzip.pl/pl/ 

22. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 strona: https://mck.krakow.pl/
 księgarnia internetowa: https://mck.krakow.pl/ksiegarnia
 publikacje online: https://mck.krakow.pl/publikacje-online
 wybrane elektroniczne źródła informacji (katalogi, bazy danych, wyszukiwarki czasopism) 

przydatne w pracy naukowej: https://mck.krakow.pl/zrodla-el 
 YouTube: https://www.youtube.com/user/MCKkrk/playlists?view_as=subscriber

23. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

 Strona: https://csw.torun.pl/
 Facebook: https://www.facebook.com/csw.torun/?ref=br_rs
 Karty edukacyjne dla najmłodszych: https://csw.torun.pl/edukacja/zadania-do-dzialania-karty-

edukacyjne-31559/

24. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

 strona: https://zacheta.art.pl/pl
 oferta edukacyjna – warsztaty dla dzieci: https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/warsztaty-on-line
 oprowadzania online: https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/oprowadzania-online-3
 Facebook: https://www.facebook.com/zacheta/

Wirtualne koncerty – propozycje filharmonii i oper

Ofertę skierowaną do melomanów przygotowały filharmonie i opery. Wśród propozycji są m.in. 
rejestracje transmisji internetowych koncertów, nagrania audio obejmujące wydawnictwa płytowe, ale 
także wideo wywiady z artystami.

1. Polska Opera Królewska

 Facebook: https://pl-pl.facebook.com/PolskaOperaKrolewska/  
 Instagram: https://www.instagram.com/operakrolewska/ 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-m28nt18Ep1aSp8bZIgLfQ/videos 

2. Filharmonia Narodowa w Warszawie

 wirtualny spacer: http://filharmonia.pl/o-nas/budynek/wirtualny-spacer
 YouTube: https://www.youtube.com/FilharmoniaNarodowa
 Spotify: https://open.spotify.com/artist/3Wqs5ZgX7Orq4YKtPhHdED?

si=VG5DmFAyR9m5AHsYF5_23Q 



3. Teatr Wielki – Opera Narodowa 

 podsumowanie roku Moniuszki – spektakle z muzyką kompozytora dostępne na 
https://vod.teatrwielki.pl/ - wśród propozycji: 

„Halka” (wileńska) ➡ ️https://bit.ly/397kIqD

„Mąż i żona” ➡ ️https://bit.ly/2sSRdrQ

„Straszny dwór” ➡ ️https://bit.ly/2SmKwZM

„Flis” (spektakl Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) 
➡ ️https://bit.ly/2Qbg7eo

„Przypowieść sarmacka” ➡ ️https://bit.ly/2SkOUs4

„Halka” (spektakl Teatru Wielkiego - Opery Poznań) ➡ ️https://bit.ly/2PSmILQ

„Paria” (spektakl Teatru Wielkiego - Opery Poznań) ➡ ️https://bit.ly/2SXHrxW 

 pozostałe spektakle: https://vod.teatrwielki.pl/  :  

„Tosca” Pucciniego: 

„Bajko, gdzie jesteś?” – baśń muzyczna 

 projekty edukacyjne: https://vod.teatrwielki.pl/  :  

Teatr Wielki dla Małych - „Poranki muzyczne” z udziałem solistów opery i baletu 
oraz muzyków Teatru Wielkiego

„Moni i Uszko” - sześcioodcinkowe Vademecum Młodego Widza

„Historia Teatru Wielkiego” - 17 krótkometrażowych filmów zawierających materiały 
archiwalne, animacje oraz zdjęcia  wnętrz i pracowni Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej

 Facebook: https://www.facebook.com/operanarodowa/?epa=SEARCH_BOX

4. Teatr Wielki w Łodzi

 wirtualny spacer: www.operalodz.com/spacer/ 
 cyfrowe muzeum: www.cyfrowemuzeum.operalodz.com – historia Opery Łódzkiej oraz 

Teatru Wielkiego w Łodzi, ponad 9000 zdjęć, 300 programów, 200 plakatów i afiszy oraz 
prawie 900 kostiumów w prezentacji 3D,

 oferta edukacyjna: www.cyfrowemuzeum.operalodz.com/bawiny-i-uzcyny/?lang=pl – gry i 
zabawy dla najmłodszych

5. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

 wirtualny spacer:  http://zespolslask.wkraj.pl/



 Facebook: https://www.facebook.com/zespolslask/ 
 YouTube: https://www.youtube.com/user/zespolslask

Oferta instytutów

Instytuty zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy również wykorzystują elektroniczne kanały 
komunikacji, aby dotrzeć do jak największej liczny odbiorców – zarówno dorosłych, jak i 
najmłodszych.

1. Instytut Adama Mickiewicza

 strona: https://iam.pl/pl
 portal https://culture.pl/pl - 18 marca zostanie opublikowany przewodnik #kulturazdalnie, 

który obejmie literaturę dostępną w sieci (wolne lektury), najciekawsze zarejestrowane i 
udostępnione w ten sposób spektakle, zbiory muzealne i wystawy oraz polskie filmy

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzxOxxT93PBDt_RJ6yHuGpQ, 
https://www.youtube.com/user/InstytutAM/featured 

2. Instytut Polonika 

 strona: www.polonika.pl
 Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolonika/ 
 Instagram: https://www.instagram.com/instytutpolonika/
 oferta edukacyjna dla dzieci: kolorowanki 

(https://polonika.pl/programy/programystrategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-
dydaktyczna/pokoloruj-z-nami-poloniki), serial „Polo i Nika” 
(https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/multimedia/filmy), 
artykuły w czasopismach „Kumpel” i „National Geographic. Odkrywca” 
(https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-
dydaktyczna?p=1), zeszyty edukacyjne 
(https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-
dydaktyczna/wspaniala-zabawa-i-ogromna-porcja-wiedzy-w-jednym-zeszycie) 

 Domowa wyprawa tropem poloników - nowa seria z polonikami.

3.  Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

 strona: http://ip.olsztyn.pl/
 materiały archiwalne związane z plebiscytem na Warmii i Mazurach: http://repo.ip.olsztyn.pl/ 

4. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

 strona: https://niaiu.pl/
 nagrania dyskusji organizowanych przez Instytut w 2019 r. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOxEmolK_ZXE5k1FaiPoTqsuIMcjF4jyH

5. Narodowy Instytut Dziedzictwa

 portal mapowy NID (geoportal): https://mapy.zabytek.gov.pl – pokazuje na mapie obiekty 
wpisane do rejestru zabytków nieruchomych archeologicznych, obiekty z listy światowego 
dziedzictwa UNESCO oraz obiekty z listy Pomników Historii,

 portal https://zabytek.pl – pokazuje polskie dziedzictwo kulturowe poprzez zdjęcia,



filmy, chmury punktów, obiekty 3D oraz szczegółowe opisy zabytków 

 informacje o zasobach dziedzictwa niematerialnego znajdujących się na Krajowej Liście 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego: http://niematerialne.nid.pl 

 strona: https://www.nid.pl/pl/
 Facebook: https://www.facebook.com/zabytek/
 Instagram: https://www.instagram.com/nid.pl/?hl=pl
 Youtube: https://www.youtube.com/user/tvnid

6. Instytut Teatralny

 Facebook: https://www.facebook.com/instytutteatralny
 wystawa „Reduta. Pierwsze polskie laboratorium teatralne” https://artsandculture.google.com/

partner/theatre-institute-in-warsaw?hl=pl 

Programy telewizji publicznej i radia

TVP zaprasza widzów na platformę cyfrową http://cyfrowa.tvp.pl, gdzie za darmo udostępnia 836 
tytułów w tym: 41 filmów fabularnych, 75 seriali fabularnych, 30 filmów dokumentalnych, 4 seriale 
animowane dla dzieci i 10 Teatrów Telewizji. Wszystkie dzieła polskiej szkoły telewizyjnej i filmowej 
zostały zdigitalizowane, a wiele z nich także zrekonstruowana przez najlepszych specjalistów w tej 
dziedzinie w ramach projektu pn. „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum 
TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską. 

TVP przygotowała również specjalną ofertę dla dzieci, młodzieży i rodzin. Na kanale TVP ABC od 
godz. 8 do 13 młodzi odbiorcy będą mogli obejrzeć takie programy jak „Alchemik” o zjawiskach 
fizycznych i chemicznych czy program „Zaczarowany świat”, który tłumaczy zawiłości świata sztuki. 
Na TVP Kultura w godz.13-17 będą emitowane seriale i filmy związane z lekturami, np. „Szatan z 
siódmej klasy”, „W Pustyni i w puszczy” czy „Zemsta”. Teatr Telewizji TVP - jako jedyny teatr, 
który pozostał ogólnodostępny, przypomni prezentowane w ciągu ostatnich 4 lat sztuki, takie jak: 
„Widnokrąg” Myśliwskiego , „Zemstę” Fredry, „Cenę” Waldemara Łysiaka i wiele innych ciekawych 
spektakli.

Radio Łódź udostępniło nagrania Salonów Poetyckich, realizowanych wspólnie z Teatrem Nowym w 
Łodzi. Na stronie internetowej teatru codziennie od 15.03 ukazuje się jeden odcinek: 
http://www.nowy.pl/item/1/lang/pl. Zrealizowane w Radiu Łódź fragmenty (audio) książki „Drzewo 
życia” Chavy Rosenfarb udostępniło Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi: 
https://www.centrumdialogu.com/publikacje/audio. Poza tym na antenie radia dwa razy dziennie o 
9.30 i 15.30 jest emitowana powieść Lucy Maud Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”: 
https://www.radiolodz.pl/. O 19.30 rozgłośnia prezentuje w swoim programie fragmenty powieści 
Czesława Miłosza "Dolina Issy".

Oprócz oferty kulturalnej w radiu prowadzona jest akcja informacyjna na temat sytuacji związanej z 
pandemią. Polskie Radio uruchomiło dodatkowe audycje oraz specjalny portal 
koronawirus.polskieradio24.pl, za pośrednictwem których wspiera słuchaczy i prowadzi akcję 
edukacyjną, mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz choroby COVID-
19. 

Program 1 Polskiego Radia nadaje m.in. w „Czterech porach roku” oraz „Ekspresie Jedynki” nowe 
cykle audycji, w których eksperci udzielają odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy. Stacja 
na bieżąco informuje o rządowych i samorządowych działaniach zmierzających do ograniczenia 
rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Na antenie radiowej Trójki emitowane są specjalne wydania audycji „Puls Trójki”, „Do południa”, 
„Za a nawet przeciw”, „Klub Trójki”, w których dziennikarze omawiają różne aspekty sytuacji 
wywołanej zagrożeniem koronawirusem – prawo pracy, zasady bezpiecznego zachowania, odżywianie 
się, porady psychologów i wiele innych tematów, które mogą być przydatne słuchaczom. Stacja na 
bieżąco przekazuje komunikaty i informacje ważne dla ograniczenia epidemii.

Z kolei informacyjne Polskie Radio 24 transmituje wszystkie konferencje prasowe, briefingi i 
oświadczenia związane z epidemią wirusa CoV-2. Stacja nadaje na bieżąco wszelkie komunikaty i 
informacje przekazywane przez przedstawicieli rządu, instytucji państwowych, a także samorządów 
oraz kierownictwa szpitali w regionach.

STRONY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY W DOMU

Grupa Progres podpowiada jak efektywnie pracować w trybie zdalnym i zadbać o 
sprzyjające warunki pracy jak-efektywnie-pracować-z-domu

Portal Spider’s Web zamieszcza poradnik o organizacji pracy w domu

Dzisiaj , w samo południe, Narodowe Centrum Kultury zaprasza na webinarium, podczas którego 
poruszone zostaną tematy związane z organizacją czasu w domu, gdzie w nowych okolicznościach 
musimy obecnie godzić obowiązki prywatne i zawodowe jak-madrze-pracować-z-domu

Pozdrawiam serdecznie . Życzę wszystkim zdrowia i optymizmu. Zapraszam do 
Biblioteki w nowych lepszych czasach.

                                                                                     Agnieszka Księżak

                                                                      Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej 

                                                                                    w Suchym Dębie

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/jak-madrze-pracowac-z-domu-webinarium
https://www.spidersweb.pl/2020/03/koronawirus-praca-z-domu.html
https://grupaprogres.pl/praca-zdalna-i-koronawirus-jak-efektywnie-pracowac-z-domu/?fbclid=IwAR2rThhGHAfo2PaMlW6HstQXnfP3yqF8ECSHMRGauJJCpagxaYS1Wxoj69g
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