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M-SZTUKA, CZYLI SZTUKA W SMARTFONIE
Streszczenie: Celem artykułu jest przeanalizowanie, czy polskie muzea i galerie są
obecne na ekranach smartfonów. Na potrzeby artykułu przebadano strony internetowe
wybranych muzeów i galerii pod kątem ich dostosowania do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, sprawdzono również, czy wybrane instytucje posiadają w swojej ofercie aplikacje mobilne.
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, strony internetowe, beacony, rozszerzona rzeczywistość.
JEL Classification: O33.

Wprowadzenie
Coraz więcej Polaków używa smartfonów. Według raportu POLSKA.JEST.
MOBI 2015 opublikowanego na portalu jestem.mobi [www 2], w czerwcu 2015 r.
penetracja smartfonów w Polsce wynosiła 58%. W raporcie tym można przeczytać również, że użytkownicy smartfonów chętnie wykorzystują wiele opcji oferowanych przez ich urządzenia.
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, czy muzea i galerie sztuki w Polsce są przygotowane do wykorzystania dużej popularności smartfonów
i posiadają treści opracowane dla odbiorcy mobilnego.

1. Badania
Na potrzeby artykułu przebadana została oferta wybranych muzeów i galerii z różnych regionów Polski. Były to następujące instytucje:
1) Muzeum Narodowe w Warszawie [www 12],
2) Muzeum Narodowe w Krakowie [www 6],
3) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK [www 10],
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Muzeum Pałacu w Wilanowie [www 20],
Muzeum Śląskie w Katowicach [www 14],
Zamek Królewski w Warszawie [www 21],
Muzeum Narodowe we Wrocławiu [www 13],
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki [www 22],
Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie [www 1],
Muzeum Sztuki w Łodzi [www 8],
Muzeum Narodowe w Poznaniu [www 11],
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku [www 19],
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie [www 4],
Muzeum Współczesne we Wrocławiu [www 18],
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie [www 23],
Muzeum Narodowe w Szczecinie [www 7],
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy [www 15],
Muzeum Okręgowe w Toruniu [www 17],
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu [www 16],
Muzeum Narodowe w Gdańsku [www 5].
Po pierwsze sprawdzono, jak strony internetowe wybranych instytucji wyświetlane są na ekranie urządzenia mobilnego. Rosnąca popularność urządzeń
przenośnych pociąga za sobą konieczność przygotowania strony responsywnej
lub mobilnej. Użytkownik smartfona powinien bez problemu uzyskać pożądane
informacje. W przypadku stron internetowych muzeów i galerii jest to szczególnie istotne, ponieważ często korzysta z nich turysta w podróży, który może nie
mieć dostępu do komputera czy laptopa.
Na potrzeby artykułu przeanalizowano również, czy wybrane polskie muzea i galerie udostępniają aplikacje mobilne, ewentualnie czy istnieją w polskim
Internecie inne aplikacje mobilne związane ze sztuką i jaka jest ich popularność.
Sprawdzono również, jak te aplikacje działają, czy są to tylko wersje stron internetowych, czy też mają dodatkowe funkcje i czy pomagają w aktywnym zwiedzaniu. Dobra aplikacja mobilna może być sposobem na dotarcie do większej
grupy odbiorców, może również rozbudzić ciekawość i zachęcić do interakcji
tych, którzy niezbyt interesują się sztuką.
Dodatkowo sprawdzono, czy w aplikacjach używane są takie rozwiązania
mobilne jak beacony i rozszerzona rzeczywistość.
Beacony są to urządzenia emitujące unikalny sygnał, który odebrany przez
telefony wywołuje reakcje w postaci np. powiadomień push [www 9]. Do korzystania z tej usługi użytkownik musi mieć włączony bluetooth oraz GPS, jeśli
chce korzystać z usług nawigacyjnych. Beacony dobrze mogą sprawdzić się na
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wystawie, wysyłając do odbiorcy informację w momencie, kiedy zbliży się on
do danego dzieła [www 3].
Rozszerzona rzeczywistość również może stanowić doskonałe wsparcie
ekspozycji. Jest to bowiem rozwiązanie polegające na nałożeniu na obraz rzeczywisty, widziany przez obserwującego, obrazu wygenerowanego komputerowo [Pardel, 2009]. Rozszerzona rzeczywistość może zostać zrealizowana przez
uruchomienie odpowiedniej aplikacji na smartfonie.

2. Wyniki
1) Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie posiada responsywną stronę internetową,
przyjazną mobilnym internautom:

Rys. 1. Strona internetowa Muzeum Narodowego w Warszawie w wersji na urządzenia
mobilne
Źródło: [www 12].

Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało również aplikację mobilną
Galeria Sztuki XX i XXI wieku:
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Rys. 2. Aplikacja mobilna Muzeum Narodowego w Warszawie – Galeria Sztuki
XX i XXI wieku
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Aplikacja Galeria Sztuki XX i XXI wieku bardzo pomaga w aktywnym
zwiedzaniu wystawy i daje dostęp do dodatkowych informacji o oglądanych
dziełach. Dostępna jest również mapa wystawy i przygotowane są dwie gotowe
trasy zwiedzania. Aplikacja zachęca do interakcji poprzez możliwość zeskanowania obrazu, a także przygotowany krótki quiz.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 1000 razy.

Rys. 3. Aplikacja mobilna Muzeum Narodowego w Warszawie – Galeria Sztuki
XX i XXI wieku
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.
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Rys. 4. Aplikacja mobilna Muzeum Narodowego w Warszawie – Galeria Sztuki
XX i XXI wieku
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.

2) Muzeum Narodowe w Krakowie
Strona internetowa Muzeum Narodowego w Krakowie również przygotowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 5. Strona internetowa Muzeum Narodowego w Krakowie w wersji na urządzenia
mobilne
Źródło: [www 6].

Muzeum Narodowe w Krakowie w 2010 r. jako pierwsze w Polsce zdecydowało się na wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości. Umożli-
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wiono wówczas oglądanie na ekranach iPhone’ów filmów nawiązujących do
konkretnych dzieł umieszczonych w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku.
Obecnie Muzeum Narodowe w Krakowie nie posiada swojej aplikacji, dostępna jest natomiast aplikacja Kulturysta, wspólna dla trzech muzeów: Zamku
Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Muzeum Łazienki Królewskie – Pałac
na Wyspie i Muzeum Narodowego w Krakowie – Galerii Sukiennice.

Rys. 6. Aplikacja mobilna Kulturysta
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Aplikacja Kulturysta pozwala na zwiedzanie Galerii w Sukiennicach i rozpoznawanie znajdujących się w niej obrazów za pomocą zdjęć wykonanych
aparatem w smartfonach. Po zrobieniu zdjęć obrazom znajdującym się w galerii
można uzyskać dodatkowe informacje na ich temat: opisy, reprodukcje w wysokiej rozdzielczości, ciekawostki przygotowane przez historyków sztuki, multimedia i gry. Zdjęcia zostają zapisane w pamięci aplikacji. Dzięki temu można
stworzyć w swoim telefonie galerię ulubionych obrazów i np. pokazywać je
znajomym, zachęcając ich do odwiedzenia Galerii w Sukiennicach.
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Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 1000 razy.

Rys. 7. Aplikacja mobilna Kulturysta
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.

Rys. 8. Aplikacja mobilna Kulturysta
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.

3) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Strona internetowa Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
również jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
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Rys. 9. Strona internetowa Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
w wersji na urządzenia mobilne
Źródło: [www 10].

Muzeum MOCAK przygotowało też aplikację mobilną.

Rys. 10. Aplikacja mobilna Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Użytkownik przy pomocy aplikacji może zaplanować wizytę w Muzeum,
sprawdzić bieżące wystawy i wydarzenia, ceny biletów, godziny otwarcia oraz
inne niezbędne informacje. Może również zlokalizować daną pracę na mapie,
a po zeskanowaniu QR kodów otrzymać dodatkowe informacje na temat wybra-
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nych dzieł. Dostęp do tych samych dodatkowych informacji użytkownik może
uzyskać również za pomocą technologii beaconów.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 1000 razy.

Rys. 11. Aplikacja mobilna Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.

4) Muzeum Pałacu w Wilanowie
Muzeum Pałacu w Wilanowie również posiada stronę internetową dostosowaną do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 12. Strona internetowa Muzeum Pałacu w Wilanowie w wersji na urządzenia mobilne
Źródło: [www 20].

W sklepie Google Play znajduje się obecnie sześć aplikacji związanych z muzeum.

M-sztuka, czyli sztuka w smartfonie

75

Aplikacja Wilanów Live daje dostęp do aktualności dotyczących muzeum,
informacji o godzinach otwarcia, cenach biletów. Aplikacja jest również przewodnikiem po miejscach związanych z parkiem i pałacem, znajdują się w niej
też mapy z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 1000 razy.

Rys. 13. Aplikacja mobilna Wilanów Live
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Rys. 14. Aplikacja mobilna Wilanów Live
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.

Kolejna aplikacja związana z muzeum to Przewodnik: Park Wilanowski.
Pozwala ona m.in. na skanowanie fotokodów umieszczonych na tabliczkach
informacyjnych, daje dostęp do opisów obiektów oraz multimediów, udostępnia
użytkownikowi jego pozycję na mapie oraz lokalizację innych obiektów, a także
umożliwia wyszukiwanie obiektów wg kategorii. Aplikacja daje również dostęp
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do warstwy rozszerzonej rzeczywistości po zainstalowaniu w smartfonie programu Layar i wyszukaniu warstwy „Pałac w Wilanowie”.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 1000 razy.

Rys. 15. Aplikacja mobilna Przewodnik: Park Wilanowski
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Rys. 16. Aplikacja mobilna Przewodnik: Park Wilanowski
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.
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Aplikacja Muzeum Pałac w Wilanowie umożliwia dostęp do dodatkowych
multimedialnych informacji na temat eksponatów znajdujących się w muzeum.
Wykorzystuje QR kody i technologię NFC.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 1000 razy.

Rys. 17. Aplikacja mobilna Muzeum Pałac w Wilanowie
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Rys. 18. Aplikacja mobilna Muzeum Pałac w Wilanowie
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.
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Aplikacja Wilanów Guide daje możliwość wyboru tematycznej ścieżki
zwiedzania pałacu i uzyskania dodatkowych informacji, pomaga w nawigacji po
muzeum, dostosowana jest również dla osób z niepełnosprawnością wzroku
i słuchu, ponieważ obiekty opisane są też w formie audiodeskrypcji oraz w polskim języku migowym.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 10 razy.

Rys. 19. Aplikacja mobilna Wilanów Guide
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Rys. 20. Aplikacja mobilna Wilanów Guide
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.

W sklepie Google Play znajduje się również aplikacja Wydra Króla Jana III.
Jest to gra zręcznościowa, w której gracz wciela się w oswojoną wydrę Jana III Sobieskiego i ma za zadanie zebrać różne elementy i uważać na pułapki.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 50 razy.
Ostatnia aplikacja mobilna związana z Muzeum Pałacu w Wilanowie, a znajdująca się w sklepie Google Play, to aplikacja Primus inter pares towarzysząca
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nieczynnej już wystawie. Dzięki tej aplikacji użytkownik może uzupełnić swoją
wiedzę o postaci Jana III Sobieskiego.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 50 razy.
5) Muzeum Śląskie w Katowicach
Strona internetowa Muzeum Śląskiego w Katowicach nie jest dostosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 21. Strona internetowa Muzeum Śląskiego w Katowicach widziana na urządzeniu
mobilnym
Źródło: [www 14].

Muzeum nie posiada swojej aplikacji mobilnej.
6) Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie posiada stronę internetową dostosowaną do
urządzeń mobilnych.

Rys. 22. Strona internetowa Zamku Królewskiego w Warszawie w wersji na urządzenia
mobilne
Źródło: [www 21].
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Muzeum nie posiada swojej aplikacji, ale jest jednym z muzeów zaprezentowanych w omawianej wyżej aplikacji Kulturysta.
7) Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Strona internetowa Muzeum Narodowego we Wrocławiu nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 23. Strona internetowa Muzeum Narodowego we Wrocławiu widziana
na urządzeniu mobilnym
Źródło: [www 13].

Muzeum nie posiada również żadnej aplikacji mobilnej.
8) Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Strona internetowa Narodowej Galerii Sztuki Zachęta nie jest dostosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 24. Strona internetowa Narodowej Galerii Sztuki Zachęta widziana na urządzeniu
mobilnym
Źródło: [www 22].
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Galeria nie posiada również żadnej aplikacji mobilnej.
9) Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie
Strona internetowa Narodowej Galerii Sztuki Zachęta nie jest dostosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 25. Strona internetowa Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie widziana na urządzeniu
mobilnym
Źródło: [www 1].

Galeria nie posiada również żadnej aplikacji mobilnej.
10) Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi posiada stronę internetową dostosowaną do urządzeń mobilnych.

Rys. 26. Strona internetowa Muzeum Sztuki w Łodzi w wersji na urządzenia mobilne
Źródło: [www 8].
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Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
11) Muzeum Narodowe w Poznaniu
Strona internetowa Muzeum Narodowego w Poznaniu nie jest dostosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 27. Strona internetowa Muzeum Narodowego w Poznaniu widziana na urządzeniu
mobilnym
Źródło: [www 11].

Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
12) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku posiada stronę internetową dostosowaną do urządzeń mobilnych.

Rys. 28. Strona internetowa Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w wersji
na urządzenia mobilne
Źródło: [www 19].
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Centrum nie posiada aplikacji mobilnej.
13) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
Strona internetowa Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 29. Strona internetowa Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha widziana
na urządzeniu mobilnym
Źródło: [www 4].

Muzeum Manggha nie posiada również aplikacji mobilnej.
14) Muzeum Współczesne we Wrocławiu
Strona internetowa Muzeum Współczesnego we Wrocławiu nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 30. Strona internetowa Muzeum Współczesnego we Wrocławiu widziana
na urządzeniu mobilnym
Źródło: [www 18].
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Muzeum nie posiada również aplikacji mobilnej.
15) Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Strona internetowa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 31. Strona internetowa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie widziana
na urządzeniu mobilnym
Źródło: [www 23].

Muzeum nie posiada również aplikacji mobilnej.
16) Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie posiada stronę internetową dostosowaną
do urządzeń mobilnych.

Rys. 32. Strona internetowa Muzeum Narodowe w Szczecinie w wersji na urządzenia
mobilne
Źródło: [www 7].
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Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
17) Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 33. Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy widziana
na urządzeniu mobilnym
Źródło: [www 15].

Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
18) Muzeum Okręgowe w Toruniu
Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Toruniu nie jest dostosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 34. Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Toruniu widziana na urządzeniu
mobilnym
Źródło: [www 17].
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Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
19) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 35. Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu widziana
na urządzeniu mobilnym
Źródło: [www 16].

Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
20) Muzeum Narodowe w Gdańsku
Strona internetowa Muzeum Narodowego w Gdańsku nie jest dostosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.

Rys. 36. Strona internetowa Muzeum Narodowego w Gdańsku widziana na urządzeniu
mobilnym
Źródło: [www 5].
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Muzeum nie posiada aplikacji mobilnej.
21) Aplikacja Daily Art
Aplikacja Daily Art to aplikacja, w której codziennie udostępniane jest jedno dzieło sztuki wraz z krótką ciekawostką na jego temat. Aplikacja ta nie jest
związana z żadnym muzeum ani galerią.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ok. 100 000 razy.

Rys. 37. Aplikacja mobilna DailyArt
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Rys. 38. Aplikacja mobilna Daily Art
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.
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Dlaczego ta aplikacja jest tak bardzo popularna w porównaniu z aplikacjami przedstawionymi wcześniej?
Po pierwsze, jest przygotowana w języku angielskim, więc grono jej odbiorców nie ogranicza się jedynie do osób polskojęzycznych. Ponadto nie zajmuje ona użytkownikowi dużo czasu, a ciekawostki są naprawdę interesujące
i dobrze się je czyta. Aplikacja nie jest też związania z żadnym muzeum czy
galerią i stanowi niezależny byt, użytkownicy nie ograniczają się więc do osób
zainteresowanych daną instytucją.
22) Aplikacja Wirtualne Muzea Małopolski
Jeszcze jedną aplikacją, o której warto wspomnieć, jest aplikacja Wirtualne
Muzea Małopolski, prezentująca wybrane eksponaty trzydziestu pięciu małopolskich muzeów.

Rys. 39. Aplikacja mobilna Wirtualne Muzea Małopolski
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Google Play.

Rys. 40. Aplikacja mobilna Wirtualne Muzea Małopolski
Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji.
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Aplikacja ta może być wykorzystywana poza wizytą w danym obiekcie.
Ciekawą jej funkcją jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia z eksponatem na
przykład w zaciszu własnego domu.
Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play około 500 razy.

3. Omówienie wyników
Uzyskane wyniki można podsumować następującymi tabelami:
Tabela 1. Zestawienie wyników
Lp.

Nazwa muzeum

1
2

Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

3

tak

tak – 1000 pobrań

Muzeum Pałacu w Wilanowie

tak

5

Muzeum Śląskie w Katowicach

-

6

Zamek Królewski w Warszawie

tak

7

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Zachęta – Narodowa Galeria
Sztuki
Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku
Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha w Krakowie
Muzeum Współczesne
we Wrocławiu
Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu
Muzeum Narodowe w Gdańsku

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
**

Aplikacja
mobilna
tak – 1000 pobrań
tak* – 1000 pobrań

4

8

*

Strona
mobilna
tak
tak

-

tak – 6 różnych
aplikacji –
50-1000 pobrań
tak* – 1000
pobrań
-

-

Rozszerzona
rzeczywistość
tak**

tak

-

-

tak

-

-

Beacony

-

-

-

-

-

-

-

-

tak
-

-

-

-

tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tak
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wspólna aplikacja dla kilku muzeów
obecnie niedostępna

Tabela 2. Podsumowanie wyników
Strona mobilna

Aplikacja mobilna

Beacony

8/20

5/20

1/20

Rozszerzona
rzeczywistość
2/20
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Tabela 3. Podsumowanie wyników – ilość pobrań aplikacji mobilnych
Aplikacja
Aplikacje muzealne
Daily Art

Ilość pobrań
50-1000
100 000

Podsumowując, można zauważyć, że nie wszystkie muzea i galerie w Polsce posiadają strony internetowe dostosowane do urządzeń mobilnych, a jeszcze
mniej przygotowało aplikacje mobilne. Należy jednak podkreślić, że dostępne
aplikacje są dobrze przygotowane, nie powielają jedynie informacji znajdujących się na stronie internetowej, ale stanowią formę interaktywnego przewodnika pomagającego w aktywnym zwiedzaniu. W przygotowanych aplikacjach
wykorzystywane są również nowoczesne rozwiązania mobilne, jak beacony czy
rozszerzona rzeczywistość.
Analizowane aplikacje mobilne nie są bardzo popularne w porównaniu z takimi gigantami jak Facebook (1 000 000 000 pobrań), Angry Birds (100 000 000
pobrań) czy nawet polską aplikacją jakdojade.pl (1 000 000 pobrań). Jest to
oczywiście spowodowane tym, że aplikacja związana ze sztuką zawsze będzie
mniej popularna od praktycznej aplikacji ułatwiającej życie codzienne czy dającej łatwą rozrywkę.
Moim zdaniem główną przyczyną nieobecności polskich muzeów i galerii
na ekranach smartfonów są ograniczone możliwości finansowe wielu instytucji,
a także fakt, że instytucje kultury nie są gotowe na wdrażanie nowych technologii. Żeby to zmienić trzeba podnosić kompetencje osób, które w muzeach i instytucjach kultury są odpowiedzialne za wdrażanie tych rozwiązań.
Przyczyną może być również skupienie się przez instytucje na prezentacji
eksponatów w świecie rzeczywistym. Przykładem jest tu Muzeum Śląskie, które
przygotowało bardzo nowoczesną wystawę, ale jego strona internetowa nadal
nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
W mojej opinii sytuacja będzie się jednak w najbliższym czasie zmieniać.
Wiele z omawianych przeze mnie stron internetowych, chociażby strona Muzeum Narodowego w Krakowie, to stosunkowo nowe wdrożenia. W związku
z tym można przyjąć optymistyczne założenie, że duże, dobrze dofinansowane
muzea i galerie najprawdopodobniej dostosują się w najbliższym czasie do nowych trendów, natomiast niewielkie placówki będą zmuszone zadbać o mobilną
wersję swoich stron internetowych, aby być atrakcyjne, również w świecie wirtualnym, dla nowoczesnego odbiorcy.
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Kinga Sorkowska-Cieślak
M-ART, THE ART IN SMARTPHONE

Summary: This article aims to analyze whether the Polish museums and galleries are present
on the screens of smartphones. For the purposes of article there were examined websites of
selected museums and galleries, for their adaptation for display on mobile devices, also examined whether the selected institutions have in their offer mobile applications.
Keywords: mobile apps, websites, beacons, augmented reality.

