
 

www.centrumcyfrowe.pl 

 

PROJEKT „OTWARTE ZABYTKI” 

 

 

Drodzy Seniorzy! 

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska rozpoczyna realizację projektu „Otwarte zabytki”. Pragniemy 

ułatwić obywatelom dostęp do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażować jak najwięcej osób do 

działań na rzecz ich ochrony. Szczególnie zależy nam na zainteresowaniu naszą akcją osób 50+, 

które pasjonują się lokalną historią, mają dużą wiedzę o swoich miejscowościach, którą mogą 

podzielić się z innymi.  

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jest partnerem akcji i wspiera jej promocję wśród osób 50+, 

a szczególnie w środowisku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Projekt zakłada stworzenie otwartej platformy internetowej prezentuj ącej dane pochodzące z 

rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wikipedii oraz te dodawane przez 

użytkowników Internetu. Serwis umożliwi każdej osobie, która posiada dostęp do Internetu 

uzupełnianie brakujących informacji o zabytkach, monitorowanie ich stanu oraz podejmowanie 

akcji w celu ratowania zabytków czy planowania wycieczek edukacyjnych. Serwis, który 

powstanie, będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych w kraju i za granicą. 

W dniach od 3 do 24 lipca br. przeprowadzona zostanie  ogólnopolska akcja uzupełniania 

rejestru zabytków (zawiera on około 75 tysięcy obiektów), w którym nierzadko brakuje wielu 

istotnych informacji, jak położenie geograficzne czy dokładna data powstania. Do udziału w akcji 

zapraszamy wszystkich pasjonatów lokalnej historii – bez względu na wiek.  

Spacerując  z wnukami  i przyjaciółmi fotografujcie zabytkowe miejsca, opracowujcie opisy 

zabytków. Zaproście do współpracy lokalne biblioteki, domy kultury czy szkoły, które dysponują 

sprzętem komputerowym, aby tam wspólnie ze znajomymi dodawać zdjęcia i informacje na 

platformę.  

Włączenie się w tę ogólnopolską akcję jest bardzo proste i nie wymaga specjalnych umiejętności. 

Internetowy serwis do uzupełniania informacji o zabytkach został zaprojektowany tak, aby był 



 

 

łatwy w obsłudze dla początkujących użytkowników Internetu, w tym dla seniorów.  Serwis będzie 

dostępny pod adresem www.otwartezabytki.pl od dnia 3 lipca 2012 (możliwość uzupełniania i 

wzbogacania danych rejestru zabytków), a w pełnej wersji od 15 sierpnia 2012. 

Stworzony serwis o zabytkach będzie stale rozwijany i uzupełniany przez wszystkich chętnych 

użytkowników Internetu. 

Wśród najaktywniejszych uczestników akcji w wieku 50+ rozlosujemy zestawy edukacyjne.  

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 
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