MUZEUM OTWARTE
Badania rozpoznające sieciowe otoczenie i potrzeby
odbiorców Muzeum Historii Polski
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Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal
dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte
modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach
programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we
wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami.
Współpraca z Muzeum Historii Polski wyrosła z wyrażonej przez
instytucję potrzeby zbadania swojego otoczenia sieciowego
oraz przyjrzenia się potrzebom odbiorców. Jej efektem jest nie
tylko nowy zasób wiedzy, który pomaga wyjść im naprzeciw, ale
także konkretne działania Muzeum – w tym Deklaracja Polityki
Otwartości, która znalazła się na nowej stronie MHP.
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JAK
BADALIŚMY?
N

asz zespół badawczy we współpracy z badaczami z Millward Brown przygotował badanie jakościowe, składające się z dwóch modułów. Moduł wydobywczy zakładał poznanie wiedzy i stosunku

pracowników MHP do działalności Muzeum w sieci oraz sformułowanie wstępnych hipotez na temat
możliwych grup odbiorców i obszarów tematycznych stron internetowych.
Wywiady posłużyły za podstawę do stworzenia scenariusza bloga badawczego skierowanego do użytkowników stron MHP w formie kwestionariusza z elementami forum internetowego oraz kwestionariusza ankiet, których wyniki pozwoliły nam poznać sieciowe otoczenie, zwyczaje i potrzeby użytkowników obecnych stron Muzeum Historii Polski.

Flickr, CC BY MHP, Mariusz Szachowski, Wojciech Paduch, Natalia Horak,
www.bit.ly/1CDYf2g
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SIECIOWE
OTOCZENIE
MUZEUM
HISTORII
POLSKI I JEGO
ODBIORCY
/ przełączamy społeczeństwo na cyfrowe

W efekcie, w ramach pierwszego modułu :
•

przeanalizowaliśmy to, w jaki sposób działalność sieciową Muzeum postrzegają jego pracownicy, w jaki sposób tworzone są
treści oraz w jaki sposób funkcjonuje system udostępniania
i dzielenia się treściami w internecie,

•

omówiliśmy i przeanalizowaliśmy istniejące strony i serwisy
Muzeum, przypisane im cele i zadania oraz sposób działania
i efektywność z pespektywy założonych celów,

•

zdefiniowaliśmy kluczowe obszary tematyczne i ich relację do
praktyki działań sieciowych instytucji,

•

zbadaliśmy, w jaki sposób pracownicy Muzeum myślą o swoich
odbiorcach, jak ich definiują i w jaki sposób postrzegają ich potrzeby.

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią ważny punkt
odniesienia dla myślenia o strukturze sieciowej działalności Muzeum Historii Polski w procesie budowania
świadomych relacji z odbiorcami oraz w kontekście cyfryzacji zasobów instytucji.
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Czerpiąc z tych ustaleń, w ramach modułu drugiego zbadaliśmy

Ostatecznym rezultatem badania był zestaw rekomendacji, przed-

sposób postrzegania sieciowej działalności Muzeum Historii Polski

stawionych w formie kilku kroków, proponujących określony proces

z perspektywy użytkowników, w tym:

wdrażania ewentualnych zmian oraz konkretnych rozwiązań.

•

Rekomendacje te objęły:

pozyskaliśmy dane ilościowo-jakościowe, które dostarczyły
nam informacji na temat typu użytkowników oraz pogłębioną

•

wiedzę na temat nawyków, preferencji oraz oceny stron i ser-

•

model wprowadzania zmian w ramach instytucji,

wisów MHP,

•

wykorzystanie istniejących zasobów,

dokonaliśmy charakterystyki użytkowników, przypisaliśmy ich

•

aplikowanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań.

do określonych kategorii,
•

przeanalizowaliśmy ich motywacje stojące za korzystaniem
z serwisów MHP,

•

określiliśmy warunki, które decydują o tym, jakie materiały
i treści zostają wyselekcjonowane przez odbiorców,

•

zidentyfikowaliśmy ewentualne bariery utrudniające pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez sieciowe otoczenie

Flickr, CC BY MHP, Mariusz Szachowski, www.bit.ly/1e0KYVk

MHP.
Na podstawie obu modułów:
•

określiliśmy zestaw pożądanych i dobrych praktyk, który może
być punktem odniesienia dla sieciowej aktywności Muzeum,

•

zlokalizowaliśmy obszary, w których jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany,

•

wskazaliśmy konkretne rozwiązania, które mogłyby odpowiedzieć na wyrażone przez odbiorców potrzeby.
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MUZEUM OTWARTE NA
ODBIORCĘ. DEKLARACJA
POLITYKI OTWARTOŚCI
MHP

W

ażnym krokiem w procesie budowania relacji z odbiorcami
w środowisku cyfrowym (i nie tylko) jest opublikowana przez

Muzeum Deklaracja Polityki Otwartości.
Jest ona świadectwem tego, że ambicją Muzeum Historii Polski jest
nie tylko prezentowanie i zabezpieczanie tradycji, ale także wprowadzanie jej świadomie we współczesny świat. Nowa strona Muzeum,
stworzona z myślą o potrzebach odbiorców, wyraźnie informuje ich
o tym, że MHP oferuje wszystkim otwarty dostęp do posiadanych
cyfrowych zasobów.
Sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców zasady otwartego udostępniania cyfrowych zasobów Muzeum stanowią ważny krok wspierający popularyzację historii, poprzez ułatwienie dostępu do źródeł wiedzy i materiałów wspierających edukację
i rozwijanie indywidualnych pasji.

Deklaracja ta to wyraz otwartej postawy, gotowości i chęci dzielenia się
ze swoimi odbiorcami zasobami, które wytwarza i przechowuje Muzeum.
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Deklaracja Polityki Otwartości
czyni z MHP pioniera wśród
polskich muzeów historycznych
i włącza je do elitarnego grona
otwartych instytucji kultury.
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