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Instrukcja użytkowania zbiorów online  

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 

Wersja: 0.2 

Data publikacji: 2014-06-30 

Opracowanie: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

 

Niniejsza instrukcja powstała na potrzeby serwisu zbiory.nmm.pl, udostępnionego w celu 

prezentowania zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Internecie. Instrukcja opisuje 

strukturę serwisu oraz dostępne funkcje. Zasady korzystania z udostępnionych zbiorów opisano 

szczegółowo w oddzielnym dokumencie o nazwie „Regulamin zbiorów online”.  

 

 

Zrzut ekranu nr 1. Widok strony głównej zbiorów online z zaznaczonymi obszarami, omówionymi w dalszej części dokumentu.  
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1. Menu Operacyjne strony 

Menu służące do ustawiania parametrów wyświetlania strony a także wyszukiwania zbiorów i 

logowania.  

 

Zrzut ekranu nr 2. Widok menu operacyjnego strony z objaśnieniem ikon. 

1.1. Logo Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku    

Kliknięcie powoduje przeniesienie na startową stronę zbiorów online. 

1.2. Zmiana czcionki Aa +-=  

Przyciski służące do zmiany wielkości znaków na stronie. Znak „+” powoduje powiększenie 

znaków przy każdorazowym kliknięciu o 6-7%. Znak „-„ powoduje zmniejszenie znaków przy 

każdorazowym kliknięciu o 6-7%. Znak „=” powoduje powrót do wielkości 100%. Natomiast 

„Aktualna wielkość czcionki” wskazuje powiększenie obrazu. Wskaźnik wielkości ustawiony 

jest domyślnie na wartość 100%. Możliwość regulacji wielkości znaków pozwala dostosować 

widok strony do preferencji i potrzeb użytkownika. 

1.3. Kontrast  

Możliwy jest wybór jednego z pięciu stylów koloru tła i czcionek, poprzez kliknięcie na jedną z 

pięciu sąsiadujących z napisem Kontrast ikon. Różne typy kontrastu pozwalają dostosować 

widok strony do preferencji i potrzeb użytkownika. Od lewej są to kolejno style: czarna 

czcionka/białe tło, czarna czcionka/szare tło, biała czcionka/czarne tło, żółta 

czcionka/niebieskie tło, standard.  Wszystkie typy kontrastu zaprezentowano na sąsiedniej 

stronie (zrzuty ekranu 3-7). 

1.4. Zaloguj  

Przycisk logowania dla użytkowników posiadających konto. Służy także do przekierowania w 

celu rejestracji nowych kont. Więcej o tym w punkcie 8: Logowanie użytkowników. 

1.5. Szukaj  

Możliwe są dwa tryby przeszukiwania zasobów (rekordów) prezentowanych w zbiorach online. 

Pierwszy z nich, tzw. wyszukiwanie proste, pozwala wyszukiwać wskazane wyrażenie bądź 

termin wolnotekstowe (wpisany w dowolnej formie do okna wyszukiwania) we wszystkich 

polach rekordów. 
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1.6. Wyszukiwanie zaawansowane  

Drugi typ wyszukiwania, tzw. wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeszukiwanie 

poszczególnych kategorii danych przy użyciu zaawansowanych ustawień i list haseł. Więcej o 

tym w punkcie 9: Wyszukiwanie zaawansowane.  

 

(ad. 1.3. Kontrast – style)  

  
Zrzut ekranu nr 3. Kontrast standard. Zrzut ekranu nr 4. Kontrast żółty/niebieski.  Zrzut ekranu nr 5. Kontrast biały/czarny. 

  

Zrzut ekranu nr 6. Kontrast szary/biały. Zrzut ekranu nr 7. Kontrast czarny/biały. 
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2. Pasek Górny poziomy 

Pasek zawiera dwie zakładki: „Strona główna” i „Album”. W przyszłości planowana jest 

rozbudowa paska o kolejne elementy.  

 

Zrzut ekranu nr 8. Widok paska górnego poziomego z objaśnieniem zakładek. 

2.1. Strona główna  

Kliknięcie w zakładkę powoduje przeniesienie na stronę główną witryny internetowej 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku www.nmm.pl.  

 

2.2. Album  

Kliknięcie wywołuje podstronę zbiorów online NMM, gdzie możliwe jest przeglądanie 

utworzonych albumów przez użytkownika oraz tworzenie własnych zestawień. Więcej o tym w 

punkcie 10: Album. 

Przekierowanie na stronę główną NMM 

http://www.nmm.pl/
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3. Menu Główne Pionowe 

Menu służące do filtrowania prezentowanych zbiorów według działów sprawujących nad nimi 

opiekę, oraz do tworzenia i zarządzania albumami użytkowników.   

 

Zrzut ekranu nr 9. Widok menu głównego pionowego z objaśnieniem ikon. 

3.1. Wszystkie zabytki 

Przycisk prezentacji wszystkich rekordów zabytków udostępnionych w ramach zbiorów online 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.  

3.2. Działy 

Filtrowanie rekordów po nazwach ksiąg inwentarzowych. W Narodowym Muzeum Morskim 

istnieje 12 działów. Wybór działu powoduje ograniczenie liczby rekordów prezentowanych na 

liście wyników do zabytków znajdujących się pod opieką wskazanego działu. 

3.3. Wyślij znajomemu  

Ikona podstrony umożliwiającej wysłanie informacji o rekordach (przypisanych do albumu 

użytkownika) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do wskazanego odbiorcy 

(poprzez wprowadzenie adresu e-mail do aktywnego okna). 
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Zrzut ekranu nr 10. Widok ekranu wywołanego ikoną „wyślij znajomemu”. 

3.4. Wersja do druku  

Wybór ikony powoduje przekierowanie na stronę z treścią w formie do druku. 

3.5. Usuń wszystko  

Wybór ikony „kosz” powoduje usunięcie wszystkich rekordów z albumu. 

 
Zrzut ekranu nr 11. Informacja o usunięciu przypisanych rekordów do albumu. 

3.6. Dodaj album  

Wybór ikony powoduje dodanie nowego albumu. Więcej o tym w punkcie 10: Album.  

 

Zrzut ekranu nr 12. Widok ekranu wywołanego ikoną „dodaj album”. 
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3.7. Zarządzaj albumem  

Wybór ikony przenosi do strony, w której możliwe jest zarządzanie albumami użytkownika. 

Więcej o tym w punkcie 10: Album.  

 

Zrzut ekranu nr 13. Widok ekranu wywołanego ikoną „zarządzaj albumami”. 
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4. Obszar Informacyjny strony 

Obszar strony, na którym prezentowane są losowo wybrane obiekty z całego zasobu bądź 

wyniki wyszukiwania.  

 

Zrzut ekranu nr 14. Widok obszaru informacyjnego strony z objaśnieniem elementów. 

4.1. Liczba wyszukanych wyników 

Informacja o liczbie prezentowanych bądź wyszukanych w wyniku zapytania do systemu 

obiektów.  

4.2. Filtrowanie wyników 

Informacja o kryterium wyszukiwania dla którego wyświetlane są wyniki. 

4.3. Sposób prezentacji treści 

Trzy ikony umożliwiające różny tryb prezentacji wyświetlanych wyników: lista, mozaika i 

ściana. Prezentacja wyników w formie listy składa się z poziomej listy, gdzie każdy wers to 

oddzielny obiekt wraz z miniaturą. Tryb mozaika składa się z kafelek stanowiących miniatury z 

wyświetlonymi poniżej danymi. Tryb ściana polega na prezentowaniu wyłącznie miniatur w 

formie przesuwanej „ściany”, opartej na oprogramowaniu Cooliris. Mozaika stanowi domyślne 

ustawienie przestrzeni informacyjnej. 



 

9 
 

          

Zrzut ekranu nr 15. Widok ekranu wyników w trybie mozaiki.   Zrzut ekranu nr 16. Widok ekranu wyników w trybie listy. 

 

Zrzut ekranu nr 17. Widok ekranu wyników w trybie ściany przy wykorzystaniu oprogramowania Cooliris. 

 

4.4. Prezentowany obiekt 

Dla trybu mozaika i lista prezentowane są miniatury wraz z minimalnymi metadanymi 

identyfikującymi obiekt. W przypadku trybu wyświetlania ściana prezentowane są jedynie 

miniatury wizerunków. 

4.4.1. Miniatura wizerunku muzealium  
Przedstawienie graficzne obiektu w małej rozdzielczości, służące do rozpoznania obiektu 

podczas przeglądania zasobów/wyników wyszukiwania.  

4.4.2. Podstawowe dane muzealium  
Trzy podstawowe informacje pozwalające zidentyfikować obiekt. Pełny opis 

zastosowanego schematu metadanych obiektu w punkcie 7: Rekord obiektu. 
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4.4.2.1. Tytuł muzealium  
Tytuł lub nazwa systematyczna obiektu. 

4.4.2.2. Autorstwo lub wykonanie  
Informacja o twórcy obiektu.  

4.4.2.3. Numer ewidencji (muzealnej)  
Unikalny numer identyfikacyjny, nadany podczas wpisu do Ksiąg Inwentarzowej lub 

rejestru pomocniczego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Narodowym Muzeum 

Morskim w Gdańsku.  

4.5. Ikona dodaj do albumu 

Kliknięcie na ikonę dodaje wskazany obiekt do aktualnie tworzonego albumu. Więcej o tym w 

punkcie 10: Album.  

4.6. Liczba wyświetlanych wyników na jednej stronie  

Możliwy jest wybór jednego z sześciu trybów prezentacji liczby wyników na stronie: 20, 40, 60, 

80, 100, 120. Domyślne ustawienie to 10 obiektów wyświetlanych na jednej stronie (widoczne 

na zrzutach ekranu nr 15 i 16 na poprzedniej stronie). Wybór liczby wyników na stronie 

definiuje również liczbę miniatur w trybie ściana.  

4.7. Wybór strony wyników  

Możliwy jest wybór jednej strony z aktualnie wyświetlanej listy stron wyników. Druga ikona od 

prawej umożliwia przesunięcie listy wyników przyrostowo o kolejny numer, natomiast 

pierwsza ikona od prawej umożliwia przejście na koniec listy wyników. Kliknięcie w liczbę listy, 

powoduje przejście do odnośnej strony wyników. Zmiana liczby wyświetlanych rekordów na 

jednej stronie wpływa na rozmiar listy stron. 

 

Zrzut ekranu nr 18. Widok listy stron wyników. 
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5. Pasek dolny  

Na pasku dolnym zamieszczono następujące dane: 

a) 2012 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku –informacja o prawach Muzeum do strony 

b) Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o. – informacja o wykonawcy strony  

c) Informacje wskazujące, że projekt wykonano w ramach Wieloletniego Programu 

Rządowego Kultura+ (od lewej): 

Zapis: Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ 

Logo operatora priorytetu: Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie 

Logo priorytetu digitalizacja WPR Kultura+ 

Logo Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ 

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Zrzut ekranu nr 19. Widok paska dolnego. 
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6. Baner 

Baner wyświetla losowe zdjęcia obiektów. Po prawej stronie banera znajduje się wyróżniony 

obszar, na którym prezentowane są dwie informacje o obiekcie: tytuł i numer ewidencyjny 

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

 

Zrzut ekranu nr 20. Widok banera na stronie zbiory.nmm.pl. 
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7. Rekord obiektu 

Rekord obiektu zawiera informacje dotyczące prezentowanego zabytku (metadane) oraz jego 

wizerunki (plik graficzny). Liczba udostępnionych wizerunków w jednym rekordzie jest 

uzależniona od prezentowanego obiektu i wynosi od jednego do kilkunastu. Pod rekordem 

zamieszczone są komentarze, umożliwiające wzbogacenie bądź nadanie nowego kontekstu 

zabytku przez użytkowników.  

7.1. Forma prezentacji i funkcje dostępne dla rekordu 

W górnej części rekordu prezentowane są zdjęcia obiektu, z czego jedno główne prezentowane 

jest jako większe względem innych. Poniżej zdjęć zamieszczony jest zestaw metadanych 

charakteryzujących obiekt, gdzie z lewej strony pogrubioną czcionką podano nazwę jednostki 

informacji, a po dwukropku treść jednostki informacji. Jednostka informacji „Opis” zawiera 

zarówno opis kontekstowy jak i fizyczny i nie jest ograniczona co do liczby znaków. Ponadto, 

dla rekordu dostępne są cztery funkcje: dodaj/usuń do/z albumu, wyślij e-mail, powiększenie 

– lupa, wersja PDF. 

W przypadku wizualizacji 3D (siatka trójkątów, model z teksturami etc.) do rekordu załączony 

będzie plik PDF obsługiwany przez powszechnie stosowaną darmową przeglądarkę Adobe 

Reader. Poniżej zamieszczono serię zrzutów ekranu z programu Adobe Reader. Pliki 

opublikowano w formacie PDF za pośrednictwem oprogramowania graficznego GeoMagic, 

wykorzystywanego w pracowni dokumentacji 3D zabytków archeologicznych. 

 
Zrzut ekranu nr 21. Działo - model 3D (PDF). Zrzut ekranu nr 22. Działo - model 3D (PDF). Zrzut ekranu nr 23. Działo – model 3D(PDF). 

 

Zrzut ekranu nr 24. Działo - model 3D (PDF). Zrzut ekranu nr 25. Działo - model 3D (PDF). Zrzut ekranu nr 26. Działo – model 3D(PDF). 
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Zrzut ekranu nr 27. Działo - model 3D (PDF). Przekrój poprzeczny z widocznymi po lewej stronie oknami przekrojów i pomiarów.  

 

 

Zrzut ekranu nr 28. Widok strony prezentującej rekord obiektu.  
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7.1.1. Nawigacja 
Opisane poniżej funkcje ułatwiają korzystanie z udostępnionego zasobu.  

7.1.1.1. Powrót do listy 
Przycisk powrotu do listy wyników wyszukiwania bądź listy losowej. 

7.1.1.2. Poprzednia 
Przycisk cofnięcia na poprzedni rekord (stronę) listy wyników bądź prezentowanej listy 

losowej. Przycisk nie pojawia się, jeśli prezentowany jest pierwszy obiekt z listy.  

7.1.1.3. Następna 
Przycisk przejścia do kolejnego rekordu (stronę) listy wyników bądź prezentowanej listy 

losowej. Przycisk nie pojawia się, jeśli prezentowany jest ostatni obiekt z listy. 

7.1.2. Dodaj do albumu 
Ikona dodania do albumu. W przypadku dodania do albumu zmienia się ze znaku „+” w „x” 

pozwalający na usunięcie rekordu z albumu. 

      

Zrzut ekranu nr 29. Widok rekordu z ikoną „dodaj do albumu”.  Zrzut ekranu nr 30. Widok rekordu z ikoną „usuń z albumu”.  

7.1.3. Wyślij znajomemu  
Ikona podstrony umożliwiającej wysłanie informacji o rekordzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail do wskazanego odbiorcy (poprzez wprowadzenia adresu e-mail do 

aktywnego okna). 

7.1.4. Lupa 
Po kliknięciu na ikonę lupa należy najechać kursorem na obszar prezentowanego zdjęcia, 

co automatycznie spowoduje powiększenie obszaru na którym znajduje się kursor. Efekt 

powiększenia widać na zestawieniu zrzutów ekranu nr 31 i 32.  
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Zrzut ekranu nr 31. Podgląd zdjęcia z użyciem narzędzia lupa.  Zrzut ekranu nr 32. Podgląd zdjęcia bez użycia narzędzia lupa.  

7.1.5. Wersja PDF 
Prezentacja rekordu w formacie PDF, przeznaczona do podglądu bądź zapisania lokalnie 

na dysku, wydruku, korespondencji e-mail. Może służyć do kwerend. 

 

Zrzut ekranu nr 33. Podgląd rekordu w formacie PDF. 
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7.1.6. Metadane zabytku 
Na potrzeby prezentacji treści online w Narodowym Muzeum Morskim opracowano 

schemat metadanych do prezentacji obiektów (PMM-MS.03). Schemat obejmuje 20 

elementów metadanych (jednostek informacji) zestawionych poniżej w punkcie 7.1.6.1.  

7.1.6.1. Lista jednostek informacji schematu NMM-MS.03 
 

l.p. Jednostka informacji 

1 Tytuł 

2 Autor lub wytwórca  

3 Opis  

4 Czas powstania 

5 Rodzaj  

6 Temat 

7 Wymiary fizyczne  

8 Miejsce powstania 

9 Miejsce pozyskania  

10 Materiał 

11 Technika 

12 Materiał i technika opisowo 

13 Właściciel 

14 Dział Muzeum 

15 Darczyńca  

16 Numer identyfikacyjny 

17 Lokalizacja 

18 Data dodania 

19 Data modyfikacji 

20 Bibliografia/dokumentacja 

 

7.1.6.2. Sposób opisu jednostki informacji. 
 

Nazwa jednostki informacji  - nazwa jednostki informacji według przyjętego schematu 

Liczba porządkowa Kolejny numer porządkowy według przyjętego schematu 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Nazwa odnośnej jednostki informacji w schemacie metadanych  

DUBLIN 
CORE 

Nazwa odnośnej jednostki informacji w schemacie metadanych 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

Nazwa odnośnej jednostki informacji w schemacie metadanych 

LIDO 1.0 Nazwa odnośnej jednostki informacji w schemacie metadanych 

Etykieta Pięcioznakowy skrót nazwy jednostki informacji 

Definicja Definicja jednostki informacji 

Rodzaj Informacja o tym czy wypełnienie jednostki informacji jest obligatoryjne czy 
opcjonalne 

Typ Rodzaj treści wprowadzanej do jednostki informacji: dane tekstowe, 
liczbowe, daty etc. 

Przykład Przykłady informacji 

Uwagi Komentarze i uwagi dotyczące jednostki informacji i danych w niej zawartych 
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7.1.6.3. Opis jednostek informacji schematu. 
 

Nazwa jednostki informacji  TYTUŁ 

Liczba porządkowa 1 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object identification information: Title 

DUBLIN 
CORE 

1.Title 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

1.Title – (/alternative) 

LIDO 1.0 titleSet - Title or Object Name Set 

Etykieta TYTUŁ 

Definicja nazwa obiektu; w przypadku katalogu online może być powtórzeniem nazwy 
z księgi inwentarzowej działu lub nazwy z księgi depozytów, nazwy z rejestru 
pomocniczego PK  i NW. Jeśli nazwa zapisana w powyższej dokumentacji nie 
odpowiada założeniom publikacji, dopuszczalna jest modyfikacja nazwy. 

Rodzaj OBLIGATORYJNE 

Typ TEKSTOWE 

Przykład silnik indukcyjny z s.s. „Sołdek”,  
fajka z wraka W-27,  
mundur oficerski oficera Marynarki Handlowej,  
ster łodzi rybackiej z Zalewu Wiślanego, 

Uwagi W przypadku muzealiów przyrodniczych obok nazwy polskiej wpisywana jest 
nazwa po łacinie. 

 

Nazwa jednostki informacji AUTOR LUB WYTWÓRCA 

Liczba porządkowa 2 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object Production information: Object production organisation (Org) 
Object Production information: Object production people (Peo) 
Object Production information: Object production person (Per) 

DUBLIN 
CORE 

2.Creator  

EUROPEANA 
ESE 3.4 

2.Creator  

LIDO 1.0 displayActorInRole - Display Actor in Role 

Etykieta AUTOR 

Definicja osoba, grupa etniczna/etnograficzna, organizacja, firma, fabryka lub inny 
podmiot odpowiedzialny za powstanie lub wytworzenie obiektu. 
Zapis: 
Całe imię i nazwisko, jeśli znany tylko inicjał imienia to inicjał i nazwisko etc; 
jeśli nazwa organizacji to należy podać pełną nazwę zgodnie z oryginałem, a 
następnie w nawiasie obowiązujący skrót nazwy. 

Rodzaj OBLIGATORYJNE 

Typ TEKSTOWE 

Przykład Jan Kowalski,  
J. Kowalski 
Stocznia Gdańska Burmeister & Wain,  
Reinhard Heidfeld Werkzeugfabrik (R.H.&C),  
Callesen,  
Blohm&Voss 
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Uwagi w przypadku, gdy brak jest danych pozwalających na uzupełnienie jednostki 
informacji, należy wpisać „nieznane”  
Dla zbiorów przyrodniczych przyjęto zasadę wpisywania: „muzealium 
przyrodnicze”. Jeśli obiekt przyrodniczy poddany został preparacji lub innej 
obróbce, należy dodatkowo podać nazwisko twórcy. 

 

Nazwa jednostki informacji OPIS 

Liczba porządkowa 3 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object use information: Label/raisonne text 

DUBLIN 
CORE 

3.Description  

EUROPEANA 
ESE 3.4 

3.Description  

LIDO 1.0 objectNote - Object Note 

Etykieta OPIS_ 

Definicja opis przeznaczony do informacji publicznej, m.in. publikacji w Internecie. 
Może zawierać następujące bloki informacyjne w podanej kolejności: 
 
opis fizyczny obiektu, z uwzględnieniem takich szczegółów jak: wygląd, 
kształt, barwa, tworzywo z którego wykonane są poszczególne elementy, 
sposób połączenia, uszkodzenia, treść i lokalizacja napisów oraz inskrypcji 
wraz z objaśnieniami i tłumaczeniem, itp.  
 
opis dotyczący przeznaczenia i zastosowania przedmiotu. Może również 
odnosić się do: zwyczajów, tradycji etc. 
 
opis dotyczący autora bądź właściciela. Może zawierać krótką notę 
biograficzną. 
 
opis historii przedmiotu. Może zawierać szkic historyczny i dane 
pierwowzoru obiektu, jak ma to miejsce  w przypadku modeli. Ponadto może 
odnosić się do okoliczności historycznych, tradycji bądź zwyczajów. W 
przypadku muzealiów archeologicznych i muzealiów przyrodniczych może 
zawierać dane o dacie i miejscu eksploracji oraz okolicznościach 
wydobycia/znalezienia. 

Rodzaj OBLIGATORYJNE 

Typ TEKSTOWE 

Przykład  

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji CZAS POWSTANIA 

Liczba porządkowa 4 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object Production information: Object production date 

DUBLIN 
CORE 

8. Date 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

8. Date (/created) 

LIDO 1.0 displayDate: Display Date 

Etykieta DAT_P 
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Definicja czas powstania obiektu, określony możliwie precyzyjnie.  Możliwość zapisu 
tekstowego, liczbowego, liczbami rzymskimi i arabskimi, epokami, okresami 
twórczości. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład 1945-1990 
XVIII wiek 
ok. 1970 r. 

Uwagi w przypadku, gdy brak jest danych pozwalających na uzupełnienie jednostki 
informacji, należy wpisać „nieznane”. 

 

Nazwa jednostki informacji RODZAJ 

Liczba porządkowa 5 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM - 

DUBLIN 
CORE 

9.Resource type 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

9. Type 

LIDO 1.0 - 

Etykieta RDZAJ 

Definicja dane zgodnie z podziałem przyjętym w sprawozdaniach GUS. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład sztuka 
archeologia 
etnografia 
historia 
militaria 
numizmaty 
technika 
przyroda 
geologia 
fotografia 
kartografia 
archiwalia 

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji TEMAT 

Liczba porządkowa 6 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object history and association information: Associated activity 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 Subject Concept 

Etykieta TEMAT 

Definicja Słowa kluczowe doprecyzowujące temat. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 
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Przykład Żeglarstwo 
Handel Morski 
Budownictwo Okrętowe 
Szkutnictwo 

Uwagi słownik haseł kluczowych. 

 

Nazwa jednostki informacji WYMIARY FIZYCZNE 

Liczba porządkowa 7 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object description information: Dimension 
Object description information: Dimension value 
Object description information: Dimension measurement unit 

DUBLIN 
CORE 

10. Format 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

10. Format (/extent) 

LIDO 1.0 displayObjectMeasurements - Display Object Measurements 

Etykieta MIARY 

Definicja wymiary fizyczne obiektu wyrażone w obowiązujących jednostkach 
międzynarodowego układu miar SI.  Dozwolone jest również używanie 
krotności (wielokrotności i podwielokrotności) jednostek miar układu SI, czyli      
np.: m, cm, mm. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład cięciwa 5 cm 
długość 1 m 
głębokość 25 mm 
szerokość 3 mm 
średnica 75 cm 
waga 25 kg 

wysokość 3,5 m 

Uwagi wymiary są wielkościami fizycznymi mierzalnymi, dlatego w polu atrybutu 
nie należy wpisywać „nieznane” 
Wszystkie wymiary dla jednego przedmiotu musza być wyrażone w tych 
samych krotnościach miar, czyli jeśli jeden wymiar wyrażony w cm, wówczas 
również wszystkie pozostałe muszą być wyrażone w cm. 

 

Nazwa jednostki informacji MIEJSCE POWSTANIA 

Liczba porządkowa 8 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object Production information: Object production place (PLA) 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 displayPlace - Display Place 

Etykieta M_POW 

Definicja miejsce, w którym powstał obiekt. W pierwszej kolejności nazwa 
miejscowości, następnie nazwa państwa i na końcu skrót nazwy w nawiasie. 
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w przypadku małych miejscowości, należy po nazwie miejscowości podać 
nazwę najbliższego dużego miasta 
zapis nazw w języku polskim 
Gdańsk, Polska 
Berlin, Niemcy (Republika Federalne Niemiec - RFN) 
Berlin, Niemcy (Niemiecka Republika Demokratyczna - NRD) 
Berlin, Niemcy 
Berlin, Niemcy (Królestwo Pruskie) 
Berlin, Niemcy (Cesarstwo Niemieckie) 
Berlin, Niemcy (Prusy – kraj związkowy) 
Kaliningrad, Rosja  
Kaliningrad, Rosja (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - ZSRR) 
Kaliningrad, Rosja (Federacja Rosyjska) 
Bąkowo koło Gdańska, Polska 
Polska 
Seattle, stan Waszyngton, Stany Zjednoczone Ameryki  
Waszyngton, Dystrykt Kolumbii, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład  

Uwagi w przypadku, gdy brak jest danych pozwalających na uzupełnienie jednostki 
informacji, należy wpisać „nieznane”. 

 

Nazwa jednostki informacji MIEJSCE POZYSKANIA 

Liczba porządkowa 9 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object collection information: Field collection place (Pla)  

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 displayPlace - Display place 

Etykieta M_POZ 

Definicja informacja o miejscu w którym pozyskano obiekt. Stosowane w celu 
umiejscowienia na mapie 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OPCJONALNE 

Przykład Gdańsk, Polska 
Bąkowo koło Gdańska, Polska 

Uwagi informacje będą dotyczyły głównie zbiorów: przyrodniczych, 
archeologicznych i etnograficznych. 

 

Nazwa jednostki informacji MATERIAŁ 

Liczba porządkowa 10 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object description information: Material 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 - 
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Etykieta MATER 

Definicja materiał, z którego został wykonany obiekt 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład drewno, metal, włókno, przędza, tworzywo sztuczne 

Uwagi do opisu tworzywa należy stosować rzeczowniki w liczbie pojedynczej. 
Należy stosować termin „tworzywo sztuczne” w miejsce potocznie i 
niepoprawnie używanych słów „plastik” i „plastyk”, które są również 
potocznymi określeniami plastycznych materiałów wybuchowych 
(encyklopedia i słownik j. pol. PWN). Dopuszcza się pewien stopień ogólności 
w związku z bardzo złożonymi procesami technologicznymi w przemyśle, np. 
w miejsce nazw kilku zastosowanych odmian stali do budowy danego 
obiektu, wystarczy wpisać termin: „metal” lub „stal”. W przypadku bardzo 
złożonych obiektów, wykonanych z kilkunastu bądź kilkudziesięciu 
materiałów należy wskazać materiały najważniejsze pod względem ilości. Nie 
należy wpisywać „nieznane”. W przypadku braku możliwości precyzyjnego 
określenia tworzywa, należy posługiwać się terminami ogólnymi jak: materiał 
organiczny (obejmuje m.in. surowce roślinne i zwierzęce, tworzywo sztuczne, 
tkanina pochodzenia organicznego), materiał nieorganiczny (obejmuje m.in. 
metale, minerały nieorganiczne (np. kamień, ceramikę, szkło). 

 

Nazwa jednostki informacji TECHNIKA 

Liczba porządkowa 11 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object Production information: Technique 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 - 

Etykieta TECHN 

Definicja sposób w jaki został wykonany przedmiot, czyli czynności bądź działania 
mające na celu uzyskanie pożądanych kształtów, wymiarów i właściwości 
obiektu, bądź wzajemnych połączeń części lub zespołów w obiekcie, 
wyrażane przez nazwy pojedynczych czynności bądź procesy technologiczne, 
tak w rzemiośle, etnografii, sztuce jak i przemyśle. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład odlewnictwo, kowalstwo, ciesielstwo, szkutnictwo, stolarstwo, przemysł 
okrętowy, płatnerstwo, rusznikarstwo, konwisarstwo, rymarstwo, 
modelarstwo, grafika, malarstwo, mincerstwo, rzemiosło, produkcja seryjna, 
rzeźbiarstwo 

Uwagi do określenia techniki wykonania obiektu należy stosować rzeczowniki w 
liczbie pojedynczej, w rodzaju nijakim, które określają czynności i są 
zakończone na: -stwo i –ctwo. Odmiennie przedstawia się kwestia zbiorów 
przyrodniczych, które nie są dziełem człowieka. W tego typu zbiorach należy 
wpisać: „muzealium przyrodnicze”. W przypadku obiektów z dziedziny 
techniki należy wskazać branżę przemysłową (np. produkcja maszyn i 
urządzeń)   w miejsce wyliczania technik składających się na cały proces 
technologiczny. Nie należy wpisywać „nieznane”. W przypadku braku 
możliwości precyzyjnego określenia techniki, należy posługiwać się 
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terminami ogólnymi jak: produkcja przemysłowa, produkcja seryjna, 
rzemiosło. 

 

Nazwa jednostki informacji MATERIAŁ I TECHNIKA OPISOWO 

Liczba porządkowa 12 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM - 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 Term Materials Tech - Concept Materials Techniques 

Etykieta M_I_T 

Definicja opis technik zastosowanych na poszczególnych materiałach; pozwala na 
zapis zgodnie z tradycją obowiązującą w historii sztuki. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OPCJONALNE 

Przykład olej na płótnie 

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji WŁAŚCICIEL 

Liczba porządkowa 13 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM - 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

19. Data Provider 

LIDO 1.0 displayActorInRole – Display Actor In Role 

Etykieta WLASC 

Definicja właściciel opisywanego przedmiotu. Zapis pełną nazwą.   

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji DZIAŁ MUZEUM 

Liczba porządkowa 14 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object identification information: Responsible department/section 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 - 

Etykieta DZIAL 

Definicja pełna nazwa działu merytorycznego (zgodnie ze statutem muzeum), do 
którego Księgi Inwentarzowej został wpisany obiekt. W nawiasie za nazwą, 
umieszczony jest obowiązujący skrót. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 
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Przykład Sztuka Marynistyczna (SM),  
Historia Budownictwa Okrętowego (HBO),  
Rozwój Portu (RP),  
Oceanografia (DO) 

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji DARCZYŃCA 

Liczba porządkowa 15 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Acquisition information: Acquisition source [z wyjątkami] 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

17. Provenance 

LIDO 1.0 displayActorInRole – Display Actor In Role 

Etykieta DARCZ 

Definicja  

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OPCJONALNE 

Przykład Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego (TPCMM) 
Stocznia Gdańska 
Navimor Gdańsk 

Uwagi w przypadku, gdy brak jest danych pozwalających na uzupełnienie jednostki 
informacji, należy wpisać „nieznane”; w przypadku jeśli zabytek nie jest 
darem należy pozostawić puste pole. 

 

Nazwa jednostki informacji NUMER IDENTYFIKACYJNY 

Liczba porządkowa 16 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Object identification information: Object number 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 workID - Custody: Identification Number 

Etykieta NR_ID 

Definicja skrót składający się z: a/b/c/d, gdzie: 
a) obowiązujący skrót pierwszych liter nazwy „Centralne Muzeum Morskie w 
Gdańsku” (CMM) – dla zabytków nabytych przed 10 grudnia 2013 roku i 
„Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku” (NMM) – dla zabytków nabytych 
od 10 grudnia 2013 roku, od których zaczyna się oznaczenie inwentarzowe 
muzealiów, oznaczenie obiektów przyjętych w depozyt i obiektów wpisanych 
do rejestrów pomocniczych;  
- oznakowania działu pisanego skrótem, wielkimi literami, bez znaków 
interpunkcyjnych (zgodnie z oznakowaniem działowych ksiąg 
inwentarzowych). Oznakowanie działu pisane jest po oznaczeniu właściciela i 
oddzielone ukośnikiem „/”;Działowe Księgi Inwentarzowe w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku mają następujące skróty literowe:  
Dział Historii Budownictwa Okrętowego      - BO  
Dział Oceanografii                                             - DO  
Oddział Statek Muzeum „Dar Pomorza”       - DP  
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Dział Etnologii Morskiej                                   - EM  
Dział Historii Żeglugi I Handlu Morskiego     - HŻ  
Oddział Muzeum Rybołówstwa w Helu        - OR  
Oddział Statek Muzeum „Sołdek”                  - S  
Oddział Muzeum Wisły w Tczewie                - OT  
Dział Rozwoju Portów                                      - RP  
Dział Sztuki Marynistycznej                            - SM  
Dział Historii Wychowania Morskiego         - WM  
Dział Historii Żeglugi Śródlądowej                - ŻŚ 
 
b) numer zgodny z wpisem do księgi inwentarzowej lub księgi depozytów. 
Numer pisany jest jako trzeci w kolejności za oznaczeniem właściciela i 
oznakowaniem działu. Poszczególne elementy oznaczenia oddzielone są od 
siebie ukośnikiem „/”; 
c) podnumer tzw. łamanie w postaci: 
-cyfry/liczby, oznaczającej kolejny składnik zespołu przedmiotów, które 
stanowią integralna całość (np. kolekcja mikromodeli, kolejne fajki z tego 
samego ładunku);  
- litera, oznaczająca część bądź element składowy danego przedmiotu (np. 
dzbanek  z pokrywką);  
- cyfra/liczba wraz z literą, oznaczające kolejny składnik zespołu 
przedmiotów, z których każdy posiada dodatkowo elementy składowe (np. 
zespół przyrządów, z których każdy znajduje się w etui); zgodnie z numerem 
w księdze inwentarzowej działu lub numerem z księgi depozytów. 
Oznakowywanie zabytków z użyciem „łamania” (podnumeru) zostało 
opisane w Zarządzeniu Nr 11/2003 Dyrektora Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku z dnia 4.12.2003 roku w sprawie: wprowadzenia Ksiąg 
Inwentarzowych i Księgi Depozytów – nowego wzoru, paragraf 6, ust. 5.1 i 
5.2. „Łamanie” zapisywane jest jako ostatni element oznakowania zabytku i 
jest analogicznie oddzielone od poprzednich elementów ukośnikiem „/”.     
  

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład CMM/BO/121/1/a  
CMM/DO/537/A-B 
CMM/EM/44/1 
CMM/HŻ/134/A-G 
CMM/OT/2 
CMM/S/125 

Uwagi W przypadku depozytu należy wpisać skrót „DEP”, w przypadku rejestru 
„Pomocniczy-Konfiskata” litery „PK”. W przypadku rejestru Nikłej Wartości, 
niezbędne jest umieszczenie oznaczenia NW za oznakowaniem działu,           
np.: CMM/HŻ/NW/…, CMM/SM/NW/… 

 

Nazwa jednostki informacji LOKALIZACJA 

Liczba porządkowa 17 

Zg
o

d
n

o
ść

 SPECTRUM - [dodatkowa jednostka informacji powiązana relacyjnie z:  
Object location information: Current location] 

DUBLIN 
CORE 

- 
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EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0  

Etykieta LOKAL 

Definicja Informacja o tym, czy przedmiot znajduje się na wystawie i jest dostępny dla 
zwiedzających. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład Wystawa – Spichlerze 
Wystawa – Oddział Muzeum Wisły w Tczewie 
Wystawa – Żuraw 
Wystawa – Ośrodek Kultury Morskiej 
Wystawa czasowa: www.nmm.pl/wystawy_czasowe/piraci  
Magazyn 

Uwagi W przypadku wystaw stałych informacja dotyczy nazwy oddziału. 
W przypadku wystaw czasowych – szczegółowa informacja zawarta jest w 
linku do wystawy na stronie online NMM. 
Określenie „magazyn” oznacza, że obiekt jest poza wystawą i jest 
niedostępny dla zwiedzających. 

 

Nazwa jednostki informacji DATA DODANIA 

Liczba porządkowa 18 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM - 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 - 

Etykieta DAT_D 

Definicja Data dodania do katalogu online. W celu zachowania spójności z 
europejskim systemem zapisywania dat, daty wpisywane są zgodnie z normą 
ISO 8601 według schematu RRRR-MM-DD. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład 2012-09-15 

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji DATA MODYFIKACJI 

Liczba porządkowa 19 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM - 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 - 

Etykieta DAT_M 

Definicja Data modyfikacji danych dotyczących obiektu w katalogu online. W celu 
zachowania spójności z europejskim systemem zapisywania dat, daty 
wpisywane są zgodnie z normą ISO 8601 według schematu RRRR-MM-DD. 

http://www.nmm.pl/wystawy_czasowe/piraci
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Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OBLIGATORYJNE 

Przykład 2013-04-16 

Uwagi  

 

Nazwa jednostki informacji BIBLIOGRAFIA/DOKUMENTACJA 

Liczba porządkowa 20 

Zg
o

d
n

o
ść

 

SPECTRUM Reference information: Reference 

DUBLIN 
CORE 

- 

EUROPEANA 
ESE 3.4 

- 

LIDO 1.0 - 

Etykieta DOKUM 

Definicja rękopisy, dokumenty, materiały, publikacje (w tym internetowe), w których 
znajdują się informacje dotyczące obiektu, np. historii, technologii etc. 

Rodzaj TEKSTOWE 

Typ OPCJONALNE 

Przykład Piwowoński J., Flota Spod Biało-Czerwonej, Warszawa 1989, s.123-127. 
 
Deutsches Werkzeugmuseum, Historisches Centrum, 
http://www.werkzeugmuseum.org/de/index.html, 2010-04-15, 15:38. 

Uwagi zastosowanie mają wszystkie zasady tworzenia bibliografii. W przypadku 
powoływania się na materiały Internetowe, należy podać autora, tytuł, link 
do strony oraz datę i godzinę, w której korzystano z zasobu Internetowego.  

 

7.2. Komentarze 

Do każdego rekordu możliwe jest dodanie komentarza. Komentarze prezentowane są pod 

treścią udostępnioną przez NMM w ramach rekordu.  

7.2.1. Zasady ogólne tworzenia wpisów w ramach usługi Komentarze 
 

7.2.1.1. Zabronione wpisy 
W Komentarzach jest zabronione umieszczanie wpisów lub odnośników (linków) do stron 

internetowych, które naruszają prawo, a w szczególności: 

- zawierają wulgaryzmy, 

- zawierają treści pornograficzne, 

- propagują alkohol, 

- propagują narkotyki i inne środki odurzające, 

- obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi 

zarzutami inne osoby, 

- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, 
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- przyczyniają się do łamania praw autorskich. 

 
7.2.1.2. Wykluczone wpisy 

Ponadto nie będą publikowane komentarze, które: 

- są bezpośrednimi atakami na interlokutorów, 

- zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, 

- zawierają numery seryjne ("serial number") lub oprogramowanie pirackie ("warez") czy 
łamiące zabezpieczenia ("crack"), 

- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, 

- są reklamami, 

- są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku, 

- nakłaniają do nienawiści i agresji, 

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej bądź 
wydarzeń mających miejsce w kraju i na świecie, 

- zawierają uwagi o ogólnym charakterze skierowane do Muzeum lub odnoszące się do 
jego funkcjonowania; wszelkie uwagi ogólnego typu, a nieodnoszące się do 
komentowanego zabytku powinny zostać skierowane na adres sekretariat@nmm.pl.  

Przekazanie uwag na wskazany powyżej adres, zapewnia, że trafią do właściwych 
pracowników. W przypadku potrzeby kontaktu z poszczególnymi działami Muzeum, należy 
wyszukać dane kontaktowe na stronie głównej Muzeum w zakładce: O muzeum > działy 
muzeum (http://www.nmm.pl/o-muzeum/dzialy-muzeum). 

7.2.1.3. Obraźliwe i napastliwe wpisy 
Wpisy obraźliwe bądź napastliwe względem innych autorów komentarzy nie będą 

publikowane. 

7.2.1.4. Wpisy niezwiązane z tematem 
Wpisy w żaden sposób nie odnoszące się do komentowanego zabytku nie będą 

publikowane. 

7.2.1.5. Cytowanie 
Należy unikać cytowania długich wpisów zamieszczonych wcześniej komentarzy. Należy 

cytować jedynie krótkie fragmenty, mające wskazać, do którego wpisu odnosi się 

komentarz. 

7.2.1.6. „Avatary” i animacje 
W komentarzach nie ma możliwości dodawania animowanych „avatarów” (obrazków pod 

loginem), a także animowanych obrazków w podpisach (sygnaturach). 

7.2.1.7. Podpisy i sygnatury 

mailto:sekretariat@nmm.pl
http://www.nmm.pl/o-muzeum/dzialy-muzeum
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Jest zabronione umieszczanie rozbudowanych sygnatur (podpisów). Miejscem na 

stosowanie sygnatur są fora internetowe. Przesadnie rozbudowane podpisy będą 

usuwane. 

7.2.1.8. Zastrzeżone podpisy/nazwy 
Zabronione jest podszywanie się pod administratorów bądź pracowników Muzeum, w 

szczególności używanie takich podpisów/nazw, jak "Administrator", "Moderator", 

„Redakcja NMM”, „NMM”, „Dyrektor Muzeum” itp. 

7.2.1.9. Reklamy 
W komentarzach nie wolno zamieszczać reklam komercyjnych. Dozwolone jest jedynie 

reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych. Strony prywatne, na których widnieją 

reklamy Google AdSense, są również uznawane za komercyjne. Wpisy z odnośnikami do 

stron komercyjnych nie będą publikowane. Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie 

forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są wyświetlane reklamy. Osoby 

zainteresowane reklamą we współpracy z Muzeum są proszone o kontakt z działem 

marketingu marketing@nmm.pl  

7.2.1.10. Treść merytoryczna komentarzy 
Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wpisów użytkowników w 

Komentarzach z zastrzeżeniem wymienionych powyżej w punktach 5.2.1.1 – 5.2.1.9. 

7.2.1.11. Pole nazwa 
Podanie danych w polu nazwa jest dobrowolne i nie jest wymagane do zamieszczenia 

komentarza. W przypadku nie wprowadzenia żadnego wpisu w tym polu, wyświetlona 

zostanie wartość domyślna: „Anonim”. Podane dane nie są w żaden sposób przetwarzane 

i są prezentowane w sposób jaki je podano, z wyjątkiem pseudonimów mających formę 

wulgaryzmów, określeń obscenicznych bądź nie mieszczących się w ramach dobrych 

obyczajów. W takim przypadku administrator zwróci się do Użytkownika za 

pośrednictwem podanego adresu e-mail z wnioskiem o zmianę treści wpisu w polu nazwa. 

W przypadku braku reakcji w ciągu 24h, komentarz zostanie opublikowany jako 

anonimowy.  

7.2.1.12. Rejestracja 
Zamieszczenie komentarza nie wymaga rejestracji. 

 
7.2.1.13. Adres e-mail 

Użytkownik może podać swój adres e-mail, jednak nie jest to wymagane. Przekazany adres 

e-mail nie jest publikowany na stronie i służy jedynie do ewentualnych kontaktów Muzeum 

z użytkownikiem, w celu np. pozyskania bardziej szczegółowych informacji w stosunku do 

tych zamieszczonych w komentarzu. 

7.2.1.14. Wykorzystanie komentarzy 
Użytkownik publikujący komentarz upoważnia nieodpłatnie Muzeum do: 

- zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, 

mailto:marketing@nmm.pl
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- publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi na 

zasadzie Creative Commons 3.0 (CC-BY 3.0) w sieci Internet, nośnikach audiowizualnych 

jak i drukiem, włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i opracowań, 

- umieszczania wypowiedzi w wewnętrznych bazach danych Muzeum do 

ewidencjonowania i zarządzania zbiorami. 

7.2.2. Zmiany  
Zmiany w zasadach korzystania z Komentarzy w ramach zbiorów online Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

O zmianach zasad korzystania z Komentarzy Muzeum będzie informować w niniejszym 

dokumencie. 

7.2.3. Dodawanie nowego komentarza 
W celu dodania nowego komentarza należy wprowadzić dane do pól obowiązkowych, a 

następnie kliknąć zapisz. Wymagane są tylko dwa pola: treść komentarza i pole do 

weryfikacji autentyczności użytkownika CAPTCHA. Pola nazwa (patrz powyżej 7.2.1.11) i e-

mail (patrz powyżej 7.2.1.12) nie są polami obowiązkowymi.  

 

Po zatwierdzeniu komentarza przez administratora serwisu, komentarz pojawi się pod 

rekordem zabytku. 

 

Zrzut ekranu nr 34. Podgląd rekordu w formacie PDF. 
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Weryfikacja autentyczności użytkownika 

W celu wyeliminowania wykorzystania programów wykonujących czynności w zastępstwie 

człowieka (tzw. botów), niezbędna jest weryfikacja użytkownika przy użyciu techniki 

CAPTCHA (akronim angielskiej nazwy: Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart) polegająca na przepisania znaków widocznych na 

wyświetlonej grafice do okna pod nią. Poprawne przepisanie znaków zapewnia pozytywna 

weryfikację i możliwość dodania komentarza.  
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8. Logowanie użytkowników 

Użytkownik może utworzyć własne konto użytkownika, w celu tworzenia i zapisywania 

tworzonych przez siebie albumów.  

Logowanie do systemu wymaga kliknięcia na przycisk „Zaloguj” i wprowadzenia w 

wyświetlonym oknie (zrzut ekranu nr 28) nazwy użytkownika i przypisanego mu aktualnego 

hasła. W przypadku tworzenia nowego konta należy kliknąć na „Utwórz nowe konto”, 

natomiast w przypadku problemów z podaniem wymaganego hasła należy wybrać „Prześlij 

nowe hasło”.  

 

 Zrzut ekranu nr 35. Podgląd okna logowania użytkownika. 

Na zrzucie ekranu nr 36 zaprezentowano stronę służącą do tworzenia nowego konta 

użytkownika. W tym celu niezbędne jest wypełnienie następujących pól: „Nazwa 

użytkownika”, „Adres e-mail”, pole weryfikacji CAPTCHA. Po wypełnieniu pól należy 

potwierdzić utworzenie konta przyciskiem „Utwórz nowe konto”. 
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Zrzut ekranu nr 36. Podgląd strony logowania nowego użytkownika. 

Po kliknięciu na „Utwórz nowe konto” użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na wskazane w 

trakcie rejestracji konto, z linkiem do strony (widoczna na zrzucie ekranu nr 37), na której 

należy ustawić hasła użytkownika. Wprowadzone hasło należy potwierdzić. Dodatkowo, 

użytkownik otrzymuje informacje o sile hasła i wskazówki o tym jak je wzmocnić. W opcjach 

dostępnych w ramach strony „Edytuj” możliwe jest również ustawienie języka menu i strefy 

czasowej. Kliknięcie na przycisk „Zachowaj” powoduje zapisanie ustawień.  

 

Zrzut ekranu nr 37. Podgląd strony edycji ustawień konta użytkownika. 
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Na zrzucie ekranu nr 38 poniżej przedstawiono prawy górny fragment strony z informacjami o 

zalogowanym użytkowniku marcin123. 

 

Zrzut ekranu nr 38. Informacja o zalogowaniu. 
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9. Wyszukiwanie zaawansowane 

Serwis zapewnia dwie metody przeszukiwania udostępnionych zasobów, tak zwane 

wyszukiwanie proste i wyszukiwanie złożone.  Wyszukiwanie proste widoczne jest w prawym 

górnym rogu strony głównej na pasku Menu Operacyjnego Strony (zrzut ekranu nr 39) i jest 

dostępne na większości podstron zbiorów online. W celu przeprowadzenia wyszukiwania 

prostego należy wprowadzić wyszukiwany termin do okna wyszukiwania prostego i następnie 

kliknąć na przycisk „Szukaj”.    

 
Zrzut ekranu nr 39. Podgląd menu operacyjnego strony z opisem.  

W przypadku wyszukiwania złożonego należy kliknąć na przycisk „Wyszukiwanie 

zaawansowane” w celu przeniesienia na stronę z rozszerzonymi opcjami wyszukiwania, 

prezentowaną poniżej na zrzucie ekranu nr 40. Możliwe jest wyszukiwanie po następujących 

jednostkach informacji (elementach metadanych): tytuł, autor, opis, rodzaj, miejsce 

powstania, materiał, technika, materiał i technika, epoki historyczne, czas powstania – od, czas 

powstania – do, numer inwentarzowy. Możliwe jest wyszukiwanie przez kilka kategorii 

jednocześnie. W celu przeprowadzenia wyszukiwania należy wprowadzić poszukiwaną treść 

do jednego (lub więcej) z dostępnych pól i kliknąć przycisk „szukaj”. 

 
Zrzut ekranu nr 40. Podgląd strony wyszukiwania zaawansowanego.  
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10. Album 

Użytkownik może tworzyć własne zestawienie rekordów zabytków określane jako „Album”. 

Albumy służą do gromadzenia rekordów w grupach, dzięki czemu nie ma potrzeby 

każdorazowo przeprowadzać wyszukiwania tych samych obiektów. Album może np. zostać 

przygotowany na potrzeby zajęć edukacyjnych, gdzie edukator prezentuje uprzednio 

przygotowana grupę obiektów, dzięki czemu nie musi poświęcać czasu na wynajdywanie 

rekordów.  Zastosowanie albumów jest również przydatne w pracy naukowej, gdy możliwe jest 

grupowanie zbiorów według kryteriów ustalonych przez użytkownika. 

Użytkownik może stworzyć dowolną liczbę albumów. Albumy tworzone przez 

niezalogowanych użytkowników nie są zapisywane, co oznacza, że po zamknięciu strony 

zbiory.cmm.pl nie da się do nich powrócić. Natomiast albumy tworzone przez zalogowanych 

użytkowników (tzn. takich, którzy posiadających aktywne konto użytkownika) zostają zapisane 

i użytkownik może do nich powrócić przy kolejnym logowaniu. 

Albumy można udostępniać poprzez przesyłanie ich innym użytkownikom za pośrednictwem 

e-mail (przy użyciu ikony: „wyślij mail znajomemu z albumem”).   

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku nie prowadzi statystyk tworzonych albumów ani nie 

ma do nich dostępu.  

Przypisywanie rekordów do albumu odbywa się każdorazowo przez kliknięcie na ikonę „dodaj 

do albumu” (na zrzucie ekranu nr 41 poniżej – zielona ikona ze znakiem „+” na dwóch 

rekordach od prawej). Usunięcie z listy możliwe jest przez kliknięcie na ikonę „usuń z albumu” 

(na tym samym zrzucie – szara ikona ze znakiem „x” na trzech rekordach od lewej). 

 
Zrzut ekranu nr 41. Widok fragmentu listy wyników.  

Rekordy dodane do albumu zamieszczane są (miniatura wraz z tytułem) pod Menu Głównym 

Pionowym (po lewej stronie strony). Wraz z przyrostem liczby obiektów dodanych do albumu 

tworzy się pod nimi lista strona (numerowano kolejno począwszy od cyfry 1), analogiczna jak 

lista stron wyników.  
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 Zrzut ekranu nr 42.   Rekord przypisany do albumu. 

Funkcje odnoszące się do „Albumu” w ramach Menu Głównego Pionowego to: „wyślij mail 

znajomemu z albumem”, „wersja do druku”, „usuń wszystko”, „zarządzaj albumami”, „dodaj 

album”. Ponadto lista rozwijana zawiera nazwy dostępnych albumów. Ikony poszczególnych 

funkcji wskazano na zrzucie ekranu nr 43. 

 
Zrzut ekranu nr 43.   Funkcje Menu Głównego Pionowego. 
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Wybór ikony „zarządzaj albumami” spowoduje przekierowanie użytkownika na stronę z listą albumów 

oraz pozwala na podjęcie trzech działań: wyświetlenie zawartości albumu (przez wybór nazwy albumu), 

zmianę nazwy albumu (edytuj) i usunięcie albumu (usuń). 

 

Zrzut ekranu nr 44.   Widok fragmentu strony „zarządzaj albumami” wraz z odniesieniem do kolejnych stron (w ramkach).  
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