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Muzeum Latarnictwa to placówka kulturalna działająca pod opieką Słowińskiego Parku Narodowego. 
Instytucja mieści się w zabytkowej osadzie Latarników – w odbudowanym Domu Latarnika w Czołpinie. 
Ekspozycja stała Muzeum niezwykle obrazowo i multimedialnie prezentuje historię latarnictwa, a także 
bogactwo przyrodniczo-kulturowe Wybrzeża Słowińskiego.

W ramach współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym zrealizowali-
śmy projekt multimedialnej oprawy ekspozycji wraz z opracowaniem 
pełnego contentu. Na potrzeby wystawy wdrożyliśmy także system do 
zarządzania ekspozycją – Toucan Nest oraz system rezerwacji online.
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MUZEUM LATARNICTWA I OCHRONY WARTOŚCI 
PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH WYBRZEŻA SŁOWIŃSKIEGO

ZAKRES PRAC Na potrzeby Muzeum stworzyliśmy pełną multimedialną oprawę ekspozycji wraz z treściami merytorycz-
nymi oraz contentem wizualnym. Opracowaliśmy zestaw 12 aplikacji na kioski informacyjne, filmy 
i projekcje holograficzne oraz projekcje 3D z wykorzystaniem technologii Virtual Reality oraz Oculus. 
Całość powstała w oparciu o przygotowany przez nas content, tj. opisy, grafiki, zdjęcia, filmy oraz 
ćwiczenia sprawdzające wiedzę nabytą na danym stanowisku. 
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•        Aplikacje Unity 3D
 
•        System do zarządzania instalacją AV – Toucan Nest

•        Virtual Reality

•        Oculus

WYKORZYSTANE
TECHNOLOGIE

Opracowane aplikacje interaktywnie prezentują kluczowe zagadnienia oraz przybliżają zwiedzającym 
tematy z obszaru:

•        ochrony przyrody i wartości przyrodniczo-kulturowych w Słowińskim Parku Narodowym,

•        fauny, flory i warunków geomorfologicznych Parku,

•        dziejów nawigacji i rozwoju technologii latarni morskich na przestrzeni wieków,

•        historii Osady Latarników w Czołpinie w latach 1871–1989.

Zakres projektu obejmował dodatkowo następujące rodzaje multimediów: 

•        Aplikacja pogodowa – system prezentujący warunki pogodowe w Czołpinie, a także obraz 
          z kamery zamieszczonej na latarni morskiej znajdującej się w odległości ok. 1 km od 
          Osady Latarników.

•        Aplikacja na stół dotykowy – prezentacja dotykowa dot. geomorfologii Morza Bałtyckiego 
          z animacją pokazującą procesy prowadzące do ukształtowania się obecnego zbiornika Bałtyku.

•        Filmy i projekcje holograficzne – projekcja 3D, cztery projekcje holograficzne, filmy i animacje   
          przedstawiające zagadnienia z tematyki prezentowanej w Muzeum.

•        Virtual Reality – projekcja przedstawiająca widoki panoramiczne polskich latarni morskich –   
          stanowisko w postaci lunet z wizjerami.

•        Projekcja 3D - symulacja lotu mewy nad wybrzeżem morza – stanowisko z goglami VR Oculus.

•         Makieta dla osób niewidzących i niedowidzących – pulpit z przyciskami, który umożliwia 
           odsłuchanie narracji z opisami zagadnień prezentowanych na ekspozycji.

•        Aplikacja na podłogę interaktywną – gra, w której użytkownik porusza się po podłodze 
          interaktywnej i podąża tropami zwierząt charakterystycznych dla Słowińskiego 
          Parku Narodowego.

Opracowany przez nas zestaw treści oraz multimediów powstał w trzech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i niemieckiej. Dodatkowo dostarczyliśmy system Toucan Nest do zarządzania ekspozycją, 
a także system rezerwacji sal na seans 3D.
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