
① Nazwa

Muselfie (nazwa robocza) – aplikacja mobilna 

o charakterze rozrywkowo – edukacyjnym, polegająca 

na tworzeniu kolaży/memów, przy użyciu wybranych 

reprodukcji obiektów z kolekcji MNW, zdjęć własnych

oraz narzędzi graficznych.

② Rodzaj

Aplikacja mobilna

③ Dla kogo?

Młodzież szkolna, urodzeni po 2000 r.

④ Jaki problem rozwiązuje? 

Umożliwia dotarcie do grupy odwiedzających do 

26 roku życia. Wspomaga zmianę wizerunkową Muze-

um jako instytucji przyjaznej, nowoczesnej, otwartej na 

innowację, prowadzącej dialog z publicznością i mówiącej 

również jej językiem (tu: przez technologie cyfrowe).

⑤  Trzy korzyści dla użytkownika, 
 jakie daje to narzędzie

1. Kreatywna zabawa treściami normalnie   

 niedostępnymi dla użytkownika smartfona.

2. Możliwość podzielenia się zabawnym 

 utworem ze znajomymi.

3. Może stworzyć coś użytecznego 

 np. kartkę urodzinową.

MUSELFIE 
(nazwa robocza)

aplikacja mobilna

⑥ Wybrana technologia 
 z uzasadnieniem

Aplikacja mobilna na system Android. Młodzież 

najchętniej do komunikacji używa smartfonów. Android 

to najszerzej używany system przez docelową grupę 

użytkowników. 

⑦ Opis narzędzia/aplikacji
 

Aplikacja mobilna o charakterze rozrywkowo-

edukacyjnym polegająca na tworzeniu kolaży/memów/

e-pocztówek etc, przy użyciu: 

a. wybranych reprodukcji obiektów z kolekcji 

 MNW jako teł, 

b. atrybutów wcześniej przez nas przygotowanych 

 a wyciętych z obiektów (np. kapelusze, zwierzęta,  

 wąsy etc - do uzgodnienia), 

c. zdjęcia własnego oraz 

d. narzędzi graficznych (filtry, „rysowanie” palcem, 

 edycja tekstu etc.).

 

⑧ Jak narzędzie/aplikacja 
 będzie się rozwijać?

•	 Wprowadzenie	grywalizacji	w postaci	licznika	

 (na jego stan będzie miała wpływ ilość ukończonych

 kolaży, poprawne zrealizowanie proponowanych przez

 aplikację zadań edukacyjnych lub zręcznościowych).

•	 Pozwolenie	użytkownikom	na	wgrywanie	własnych

  atrybutów wyciętych ze zdjęć i włączanie ich do kolaży.
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Cześć!

Cześć!

1. Zrób sobie selfie i dostosuj wymiary twarzy 

 do szablonu w aplikacji.

2.  Wklej twarz w dowolnie wybrany obraz. 

 Możesz dostosować parametry zdjęcia tak, 

 by jak najlepiej pasowały do obrazu.

3. Do swojej dyspozycji masz bibliotekę obrazów 

 oraz kolekcję atrybutów. Możesz przeszukiwać 

 je po tagach.

4. Możesz dodać śmieszne atrybuty z innych 

 obrazów – Twoja wyobraźnia to jedyne ograniczenie!

5. Gotowy kolaż udostępnij w mediach 

 społecznościowych lub wyślij znajomym.
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