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Stwórz Katalog Dziedzictwa Kulturowego Twojego Regionu

 

Każdy region, powiat, gmina, miasto, miasteczko a nawet wieś posiadają swoją 

niepowtarzalną historię i bogatą tradycję. Często jednak ważne informacje nie są 

archiwizowane, mają formę ustnych przekazów lub osobistych zapisków. Aby ocalić historię 

i tradycję regionu od zapomnienia powstało rozwiązanie Documaster History. 

 

Documaster History to rozwiązanie 

chmurowe, które pozwala na cyfryzację 

informacji związanych z regionem  

i  utworzenie Katalogu Dziedzictwa 

Kulturowego Regionu. Katalog jest dostępny 

online i zawiera szczegółowe i niedostępne 

nigdzie indziej informacje związane  

z wybranym regionem, powiatem, gminą czy 

miejscowością, które dotyczą  między 

innymi: historii, tradycji, folkloru, turystyki, 

sztuki, architektury, geografii, literatury. 

Katalogi powstają z inicjatywy 

samorządowców, którzy pragną ocalić od 

zapomnienia historię i przekazać wiedzę na 

temat dziedzictwa kulturowego swojej małej 

ojczyzny. 

Zawartość katalogu 

Documaster History to skalowalne rozwiązanie chmurowe, służące do archiwizowania                                

i powszechnego udostępniania materiałów cyfrowych. Mogą to być: pliki tekstowe, zdjęcia i grafiki, 

ucyfrowione książki, pliki multimedialne (wideo i audio), e-booki, e-podręczniki i e-encyklopedie. 

 

Powszechny dostęp do informacji  
Rozwiązanie wyrównuje szanse społeczne i zmniejsza efekt wykluczenia cyfrowego. Wszyscy 

użytkownicy Documaster History mają równy dostęp do informacji i wiedzy, a interfejsy zastosowane 

w systemie oraz na zintegrowanych urządzeniach wielofunkcyjnych są zaprojektowane ze 
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szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących, dzieci 6+ oraz osób w wieku 70+ 

(standard WCAG 2.1 AA). 

 

Struktura systemu i dodawanie materiałów 

Strukturę Documaster History tworzą foldery i podfoldery odpowiadające zakresom tematycznym 

zamieszczanych materiałów. Ilość oraz zawartość folderów jest skalowalna i elastycznie 

dostosowywana przez administratorów. Administratorami zostają użytkownicy posiadający odpowiednią 

wiedzę i kompetencje (np. regionaliści, samorządowcy, historycy, dziennikarze), a  ich uprawnienia  

związane z dodawaniem/usuwaniem materiałów są zabezpieczone za pomocą loginu oraz hasła.

Korzyści dla użytkowników 

 łatwy, bezpłatny dostęp do informacji obejmujących wiele dziedzin, w jednym miejscu, 

 efektywna edukacja i pogłębianie wiedzy na temat regionu i jego dziedzictwa kulturowego, 

 budowanie tożsamości oraz poczucia przynależności do regionu oraz grupy społecznej, 

 podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników ze wszystkich grup wiekowych. 

 

Korzyści dla zlecającego wdrożenie 

 zyskuje innowacyjne i jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzie do cyfryzacji wiedzy i do 

nowoczesnej promocji własnego regionu, 

 może wykorzystywać Documaster History podczas targów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, 

wydarzeń edukacyjnych, negocjacji gospodarczych,  

 może udostępnić rozwiązanie w placówkach takich jak: szkoły, biblioteki, domy kultury, muzea 

regionalne, świetlice miejskie / osiedlowe / wiejskie, 

 rozwiązanie wspiera edukację w regionie i może być wykorzystywane do nauki zdalnej, 

hybrydowej i stacjonarnej przez placówki edukacyjne, 

 edukacja na temat regionu pomoże umocnić postawy obywateli związane z patriotyzmem 

lokalnym.

 
 
Producentem oprogramowania jest: 

 
 
 
 

 
 
Euroimpex S.A., firma  z 30-letnim 
doświadczeniem w produkcji oprogramowania 
oraz we wdrażaniu systemów i urządzeń. 
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