
Dziedzictwo kulturowe to jedno z naj-
istotniejszych dóbr społecznych, element 
obrazu regionu oraz wyróżnik gwaran-
tujący przypływ turystów i pasjonatów 
danej tematyki. Nie dziwi wobec tego 
fakt, że promocja historii, sztuki oraz 
dóbr kulturowych jest ważnym celem 
samorządów, chcących zainteresować 
swoją ofertą mieszkańców oraz przyby-
wających zewsząd podróżnych. 

Projekt wdrożenia nowoczesnego narzędzia komunikacji e-Kultura realizo-
wanego w ramach e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych 
dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Nowoczesne multimedia w służbie e-Kultury

Kultura 
na wyciągnięcie 
ręki

Ekran zewnętrzny LED



Projekt e-Kultura

Promocja i integracja ośrodków kultury w całym wojewódz-
twie to cel projektu e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań 
informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa 
kujawsko-pomorskiego - moduł e-Kultura. Nowoczensa forma, 
nietypowy sposób komunikacji, postęp technologiczny 
zawitał do przestrzeni publicznej  – tak można określić sieć 
Digital Signage stworzoną na zlecenie Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Interaktywne narzędzia dostarczone w ramach projektu stano-
wią skuteczne źródło informacji dla szerokiej grupy odbiorców.  
Czytelna informacja dostępna na ulicy, w muzeum, teatrze, czy 
operze jest odpowiedzią na założone cele.

Interaktywny INFOMAT wewnętrzny z 42” ekranem dotykowym Totem zewnętrzny 46” 



Technologia Digital Signage oraz 
technologia dotyku to jedne z najnowo-
cześniejszych oraz najskuteczniejszych 
narzędzi komunikacji w przestrzeni 
miejskiej oraz ośrodkach kultury. Po-
zwalają w bardzo przejrzysty i ciekawy 
sposób przekazać informacje oraz dzięki 
obrazowi przyciągają uwagę odbiorcy 
zdecydowanie mocniej niż statyczne 
narzędzia takie jak billboard czy tablica.  
W ramach modułu e-Kultura stworzo-
no sieć ekranów wielkoformatowych 
pasywnych jak i dotykowych służących 
upowszechnianiu i promowaniu imprez 
kulturalnych, promocji ośrodków kultury 
czy muzeów. 

System stworzony na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego tworzy 71 ekranów 
zamieszczonych w 23 lokalizacjach na 
terenie całego województwa. W regio-
nalnych placówkach kultury zainsta-
lowano różnego rodzaju monitory: od 
ekranów LCD  42” po zewnętrzny ekran 
diodowy o wymiarach 7x1,8 metry. 

Sieć tworzą różne monitory: ekrany 
typu wokanda, pasywne 46’’ wyświe-
tlacze zewnętrzne, infomaty dotykowe 
wewnętrzne o wielkości 42” i 46”, jak 
również nowoczesny system wideo 
ściany zbudowany z ciągu 3 ekranów 
55”. Wszystkie wyświetlacze gwarantują 
możliwość prezentacji oferty kulturalnej, 
promocji turystyki i zakresu działalności 
każdej z 18 instytucji. 

Wyświetlane treści pozwalają mieszkań-
com i turystom na bieżąco monitorować 
życie kulturalne  całego regionu poprzez 
udostępnienie cyfrowych informacji 
w paśmie wspólnym.  Firma DDS Poland 
odpowiedzialna była za kompleksowe 
wdrożenie całego systemu. Dostarczono 
kompletne rozwiązanie sprzętowe, insta-
lacje i integracje oraz przygotowanie 
aplikacji Digital Signage we wszystkich 
18 lokalizacjach województwa kujawsko-
-pomorskiego.  Cały system działa pod 
kontrolą oprogramowania SCALA i poz- 
wala na centralne zarządzanie wyświe-
tlaną treścią od prostych, statycznych 
obrazów po zaawansowane interaktyw-
ne aplikacje i video.  

Stworzone przez zespół grafi ków ele- 
ktroniczne plakaty i animacje, w ciekawy  
i przejrzysty sposób prezentują działal-
ność instytucji. 

Sieć Digital Signage w województwie 
kujawsko-pomorskim



Promocja kultury z wykorzystaniem 
Digital Signage 

Rosnąca popularność mediów cyfrowych zapewnia dotarcie 
do odbiorców zupełnie nowymi kanałami. Wykorzystując ruch 
i dotyk można w innowacyjny sposób zaprezentować histo-
rię, która zainteresuje każdego. Technologia Digital Signage 
to cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści, która kreuje 
nowy potencjał oraz jest doskonałą alternatywą dla statycz-
nych nośników.

Obecność w przestrzeni publicznej nowoczesnej technolo-
gii oraz połączenie ich dzięki stworzeniu pasma wspólnego 
dla jednostek kultury sprawi, że systemy tego typu będą się 
rozwijały  i w przyszłości jeszcze bardziej uatrakcyjnią odbiór 
przekazywanych treści
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