
Ponad 75 000 eksponatów 
zgromadzonych w Wirtualnym Muzeum

W serwisie  www.MyViMu.com  -  Moje  Wirtualne  Muzeum zgromadzono  już  ponad  75  000 

eksponatów z całego świata. Wśród nich znajdują się takie skarby jak: licząca 3000 elementów 

kolekcja guzików cywilnych i wojskowych, 1000 etykiet piwnych z całego świata, 500 odznak 

górniczych, ponad 300 etykiet zapałczanych z okresu PRL, 290 pocztówek z pracami artysty 

Piotra Stachiewicza, 135 glinianych gwizdków, ponad 130 miniaturowych figurek Matki Boskiej, 

a  także  setki  klamer  wojskowych,  starych  monet  i  banknotów  z  całego  świata,  znaczki, 

flakoniki, czapki, kordziki i wiele innych niesamowitych zbiorów.

„Przez ponad rok działania portalu udało nam się zgromadzić pokaźną liczbę różnych kolekcji” - 

mówią „kustosze” wirtualnego muzeum - „Wiele z tych zbiorów jest pokazywanych szerszemu 

gronu odbiorców dopiero po raz pierwszy. Cieszymy się, że kolekcjonerzy wybrali do tego celu 

właśnie MyViMu.com”.

Swoje  wirtualne  muzea  zakładają  nie  tylko  kolekcjonerzy  indywidualni,  ale  i  społeczności 

zgromadzone  wokół  miast  i  instytucji.  Swoją  Wirtualną  Salę  Tradycji  prowadzą  żołnierze 

związani z Wojskową Służbą Geograficzną, a materiały promujące swoje miasto prezentują 

członkowie  Forum  Miłośników  Gostynina.  W  wirtualnych  muzeach  można  oglądać  również 

pamiątki  z  innych  miast:  Gdańska,  Krakowa,  Warszawy,  Leszna,  Krotoszyna,  Legnicy  czy 

Raciborza.  Wśród  nich  dziesiątki  pocztówek,  bilety  czy  pamiątkowe  kufle.  Takie  wirtualne 

muzea są świetnym sposobem zaktywizowania lokalnych społeczności i promocji miast.

Informacje o serwisie MyViMu.com
MyViMu.com  umożliwia  kolekcjonerom  utworzenie  w  prosty  i  szybki  sposób  własnego 

"wirtualnego muzeum", w którym mogą zaprezentować swoje niesamowite zbiory.

Moje  Wirtualne  Muzeum  powstało  z  myślą  o  zjednoczeniu  miłośników  kolekcjonowania, 

poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Stworzyliśmy wirtualny świat,  

w  którym ożywają  wspomnienia,  a  kolekcje  otrzepane  z  kurzu  zaczynają  znów błyszczeć. 

Odkrywane są długo strzeżone tajemnice, a poustawiane na wirtualnych półkach eksponaty 

okazują się być prawdziwymi skarbami.

Serwis  MyViMu.com  składa  się  z  wielu  muzeów  tworzonych  przez  użytkowników.  Każdy 

kolekcjoner ma możliwość założenia własnego muzeum, dodania zdjęć eksponatów, opisania 

i pogrupowania ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.



Więcej informacji udziela:

p. Damian Czerniewicz

damian.czerniewicz  @myvimu.com  

http://www.myvimu.com 

Serwis www.MyViMu.com tworzy MyViMu Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3/618, 81-212 Gdynia
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