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Konferencja DZIEDZICTWO: interpretacja w działaniu to spotkanie osób zaangażowanych w ochronę 

i opiekę nad dziedzictwem poprzez jego interpretację. Ideą organizatorów konferencji jest inicjowanie  

i prowadzenie dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z klasycznym pojęciem interpretacji 

dziedzictwa i jego rolą w ochronie dóbr kultury i natury. Do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń  

i przemyśleń zapraszamy badaczy przeszłości, autorów refleksji teoretycznej oraz praktyków związa-

nych z instytucjami publicznymi i obszarem społeczeństwa obywatelskiego.

Główną okolicznością organizacji konferencji jest opracowanie i wydanie przez Centrum Turystyki Kul-

turowej TRAKT pierwszego polskiego tłumaczenia dzieła Freemana Tildena Interpretacja dziedzictwa 

(1957). To wnikliwa, choć jednocześnie bardzo lekka i utrzymana w gawędziarskim tonie, analiza, któ-

ra powstała w środowisku National Park Service, amerykańskiej instytucji federalnej odpowiedzialnej  

za zarządzanie parkami narodowymi i miejscami pamięci. Tilden przedstawił w niej istotne elementy 

procesu interpretacji, takie jak postawa interpretatora, potrzeby i możliwości odbiorcy oraz charakter 

prezentowanego zasobu. Książka od lat jest uznanym podręcznikiem dla przewodników, edukatorów 

i muzealników na całym świecie. Dzisiaj dzieło Tildena to „fundament heritologii również w Europie”, 

które przypomina, że „aby opowiedzieć dziedzictwo trzeba je najpierw odkryć, przemyśleć i zrozu-

mieć” (Jacek Purchla).

Od pierwszego wydania książki Freemana Tildena mija ponad sześćdziesiąt lat, dlatego poprzez 

konferencję pragniemy postawić pytanie o współczesne wykorzystanie teorii interpretacji w Polsce.  

W czasie spotkania chcemy rozmawiać o różnorodnych praktykach związanych z odkrywaniem i oswa-

janiem dziedzictwa, które definiujemy holistycznie, włączając w ten zakres obszar dziedzictwa natu-

ralnego i kulturowego, miejskiego i wiejskiego, przyrodniczego i postindustrialnego.

• Poprzez odkrywanie rozumiemy działania związane z takim obszarem dziedzictwa, który mimo 

obecności w otaczającej nas przestrzeni (fizycznej czy społecznej), nie zawsze jest znany, doceniany 

czy dostatecznie dobrze zrozumiały.

• Mówiąc o oswajaniu mamy na myśli budowanie relacji między społecznością a dziedzictwem.

Szczególny nacisk kładziemy na refleksję związaną z pojęciem interpretacji. Pragniemy zachęcić do po-

szukiwania nowej definicji, dopasowanej do współczesnego pojmowania przeszłości. Czym powinna 

być interpretacja dziedzictwa dzisiaj? Jak powinniśmy stawiać jej wyzwania? Jakich możliwości szukać  

w tej metodzie?

Zespół programowy: Monika Herkt, Bartosz Skaldawski, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski

Organizator: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Partner: Narodowy Instytut Dziedzictwa



ABSTRAKTY

dr Krzysztof Kowalski | Uniwersytet Jagielloński

Dziedzictwo i jego interpretacje na początku XXI wieku

Na początku XXI wieku daje się odczuć potrzeba opowiedzenia i interpretowania przeszłości w nowy, 

intrygujący sposób. Istotną rolę w tych poszukiwaniach odgrywa pojęcie dziedzictwa, które pozwala 

redefiniować przeszłość i proponować nową jej interpretację. Dzieje się to w relacji do zmieniających 

się ram odniesienia, które są różnorodne (lokalne, narodowe, europejskie etc.). Dziedzictwo nie jest 

jednak pojęciem neutralnym, a jego relacje z dotychczas stosowanymi pojęciami służącymi opisowi 

przeszłości (dobra kultury, zabytek, miejsca pamięci, historia, pamięć i tradycja etc.) są intrygujące. 

Pytać więc można zasadnie, jakie są konsekwencje przesunięcia akcentu z tych właśnie pojęć na dzie-

dzictwo, za którym postępują nowe strategie wykorzystania przeszłości.

dr Krzysztof Kowalski – ukończył etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1993), a następnie obronił 

doktorat na Wydziale Historycznym UJ (2000). Pracuje w Katedrze Dziedzictwa Europejskiego In-

stytutu Europeistyki UJ. Jest autorem monografii O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania 

(Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2013) i współredaktorem wielu prac zbiorowych poświę-

conych dziedzictwu, m. in. The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden 

(red. z Łucja Piekarska-Duraj i Barbara Törnquist-Plewa, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2016). 

Aleksandra Chabiera | Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ludzie i ich dziedzictwo. Co interesuje Polaków

Działania edukacyjne i promocyjne związane z dziedzictwem warto opierać o dane dotyczące świa-

domości, wiedzy, zainteresowań i aktywności Polaków związane z dziedzictwem. Z jednej strony,  

aby dostosować ofertę edukacyjną do ich potrzeb, a z drugiej, być może ważniejszej – aby wiedzieć, 

w jakich obszarach edukacja jest potrzebna, czy w jakim zakresie potrzeby Polaków warto kształto-

wać. Badania społeczne, przeprowadzone na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na staty-

stycznej grupie Polaków, podjęły między innymi tematy rozumienia dziedzictwa i zainteresowania 

nim. W wystąpieniu skupiam się na wynikach badań związanych z tymi zagadnieniami.

Aleksandra Chabiera – główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Narodowym Instytucie 

Dziedzictwa. Koordynatorka projektów międzynarodowych, redaktor publikacji i autorka artykułów  

z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza 

badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej 

„Dziedzictwo kulturowe w badaniach” oraz poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Tre-

nerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju 

lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne, takie jak: nowe funkcje zabytków, 

produkty regionalne, produkty kreatywne. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale 

dziedzictwa i jego praktycznym wykorzystaniu w gminach i politykach lokalnych.



Michał Kępski | Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Freeman Tilden i filozofia interpretacji dziedzictwa

Interpretacja dziedzictwa to aktywność poprzez którą przekazywane/mediowane są informacje o dzie-

dzictwie. Dotychczasowa praktyka interpretacyjna w tym obszarze główny nacisk kładzie na kwestie 

związane z komunikacją i edukacją. W ramach wystąpienia pragnę poddać refleksji filozofię interpreta-

cji dziedzictwa, której podstawy nakreślił Freeman Tilden w swojej słynnej książce Interpretacja dzie-

dzictwa (1957 rok). Tilden podsumowuje tu doświadczenie zebrane w czasie licznych podróży po amery-

kańskich parkach narodowych i stanowych, co stanowi punkt wyjścia do refleksji o charakterze ogólnym. 

Zaproponowane sześć zasad interpretacji jest nie tylko zbiorem praktycznych wskazówek, ale także 

obrazem specyficznego tildenowskiego podejścia do dziedzictwa, które można nazwać holistycznym.

Michał Kępski – historyk, autor i kurator wystaw m.in. „Z rzeką w tle. Biografia Śluzy Katedralnej” 

(2014/2015), „Z rodzinnego albumu” (2015), „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny” (2017). 

Współautor i koordynator projektów historycznych m.in. Archiwum Społecznego Śródki w Bramie  

Poznania, związanego z badaniem mikropamięci oraz Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci,  

poświęconej makropamięci i tożsamości regionalnej.

dr hab. Ewa Rajewska | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tyldy Tildena 

W klasycznym już dziś wykładzie tannerowskim z 1990 roku Umberto Eco, poczyniwszy rozróżnie-

nie między intencją autora, intencją tekstu oraz intencją czytelnika, stawiał przed interpretatorem 

zadanie zrekonstruowania intencji – sensotwórczego mechanizmu – samego tekstu. Eco przestrzegał 

zarazem przed błędem intencjonalności (piętnowanym, a przecież tak ciekawym i przez pokolenia 

czytelników ponawianym pytaniem „co autor miał na myśli?”) oraz uzurpacją w postaci przypisywa-

niu tekstowi własnych potrzeb i celów. Wydaje się, że Freeman Tilden, zbrojąc swojego czytelnika  

do interpretowania dziedzictwa narodowego, które z pewną dozą dobrej woli można uznać za zbiór 

tekstów, doradza mu zrobić właśnie to ostatnie: skupić się na intencji własnej i przekonująco przed-

stawić przedmiot interpretacji w takim świetle, aby zdołał przemówić do odbiorcy. Według Eco byłby  

to błąd, uzurpacja, nadinterpretacja. Tildenowską koncepcję można jednak z powodzeniem oświetlić 

wykładnią interpretacyjną Richarda Rorty’ego (Kariera pragmatysty, 1990), który twierdził, iż dany 

tekst tylko dostarcza bodźców, dzięki którym czytelnik z większą lub mniejszą trudnością potrafi 

przekonać siebie lub innych do tego, co od samego początku miał ochotę na jego temat powiedzieć.  

I właśnie ta jednostkowa perspektywa jest najciekawsza.

Interpretacja to przekazywanie, „jak piękne, zdumiewające, inspirujące i ważne duchowo jest to, 

czego w danym miejscu doświadcza się zmysłami”, pisał Tilden. To pamięć szczególnego doświadcze-

nia osobistego, którym interpretator chce się dzielić. Pragmatystyczną i nakierowaną na odbiorcę 

praktykę interpretacyjną według Tildena chciałabym widzieć dwustopniowo: 1. jako szczególny akt 

czytania (być może zagrałyby tu tryby lekturowe wg Rity Felski z Literatury w użyciu: rozpoznanie, 

oczarowanie, wiedza i szok); i 2. jako akt tworzenia informatywnej i stymulującej interpretacji, prze-

znaczonej dla obcującego z przedmiotem interpretacji odbiorcy.



Zastanawiam się także, czy nazywając interpretatora „dystrybutorem szczęścia”, który pomoże  

odbiorcy poczuć się częścią historii, „odkryć swoją zdolność do odczuwania szczęścia”, odnaleźć swoje 

miejsce „w świecie przyrody i pośród ludzi, nawet jeśli dzieli go od nich czas i przestrzeń”, Tilden nie 

stawia przy okazji pytań o intencję samego Autora. Przechodząc od muzealnictwa do metafizyki.

dr hab. Ewa Rajewska – literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka. Kierowniczka specjalności 

przekładowej, prowadzonej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 

opiekunka „Przekładni” – Naukowego Koła Przekładowego UAM.

Joanna Hajduk | Małopolski Instytut Kultury

Interpretator – kto to taki?

Przyjęcie podejścia interpretacyjnego w pracy z dziedzictwem kulturowym przynosi wiele satysfakcji, 

lecz stanowi również pewne wyzwanie. Nie tylko dlatego, że oznacza ono zasadniczą zmianę w ilości 

oraz sposobie przekazywania treści odbiorcom, czyli stawia osoby udostępniające dziedzictwo przed 

poważnymi dylematami dotyczącymi selekcji informacji. Także i dlatego, że wymaga całej gamy 

innych kompetencji, takich jak postawa dialogiczna, odwoływanie się do wartości uniwersalnych czy 

umiejętność stawiania pytań i… słuchania odpowiedzi. Podczas krótkiego wystąpienia zastanowimy się 

kim i jaki jest dobry interpretator i zaprezentujemy możliwości rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

Joanna Hajduk – absolwentka kursu trenerskiego Certified Interpretive Writer (CIWT) oraz kursu 

Certified Interpretive Guide (CIG). W ramach programu Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu 

Kultury od 2002 roku organizuje i prowadzi warsztaty z zakresu interpretacji dziedzictwa oraz współ-

pracuje z muzeami przy opracowywaniu koncepcji wystaw i ścieżek edukacyjnych oraz tworzeniu 

misji i wizji instytucji. Obecnie studiuje także w Instytucie Psychologii Procesu.

Alicja Fischer | Ojcowski Park Narodowy

Interpretacja – (za)działanie w przyrodzie

Wrażliwe, czasem trudne do zaakceptowania – to właśnie dziedzictwo przyrodnicze. Idea jego 

ochrony i interpretacja zrodziły się niemal w tym samym czasie w pierwszych amerykańskich parkach 

narodowych, na długo przed przybyciem do nich Freemana Tildena. Dziś odkrywamy ją na nowo w 

polskich parkach narodowych i poza nimi, wszędzie tam, gdzie bezpośrednie doświadczanie jest pod-

stawą budowania relacji, zrozumienia i krzewienia szacunku. Programy edukacji przyrodniczej dla 

dzieci i młodzieży są realizowane z powodzeniem w parkach narodowych od lat. Interpretacja jako 

metoda przybliżania dziedzictwa osobom dorosłym, często niewyspecjalizowanym, powinna znaleźć 

swoje równorzędne miejsce w naszej pracy. I to już się dzieje.

Alicja Fischer – pracuje w Zespole ds. Edukacji Ojcowskiego Parku Narodowego. Biolog, mediatorka, 

przewodniczka. Certyfikowana trenerka przewodników Interpret Europe (Certified Interpretive Guide 

Trainer) i absolwentka kursu Certified Interpretive Writer. Członek grupy szkoleniowej Interpret Europe 

i oddziału Interpret Europe Poland. 



Katarzyna Zarzycka, Barbara Łepkowska | Fundacja „Plenerownia”

Interpretacja lokalnie

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy wsi i miasteczka wydaje się sprawiać mnóstwo kłopotów. Bo co 

ciekawego można o nim opowiedzieć, gdy „historia przez duże H” toczyła się gdzieś obok, a w okolicy 

nie ma zabytków, na tle których dobrze się sfotografować? Podobne narzekania często można usły-

szeć w małych miejscowościach, dlatego interpretacja dziedzictwa takich miejsc to przede wszystkim 

sposób na to, by docenili je miejscowi. Ale najpierw odkryli i zrozumieli, a w rezultacie zaangażowali się 

na jego rzecz. Opowiemy o naszych spotkaniach z Polską lokalną, jej mieszkańcami oraz dziedzictwem, 

które staramy się odmieniać przez wszystkie przypadki.

Katarzyna Zarzycka – historyczka sztuki, animatorka kultury. Autorka wielu wydawnictw i materia-

łów upowszechniających dziedzictwo kulturowe, w tym szeregu publikacji dla dzieci oraz projektów  

i programów edukacyjno-kulturalnych. Kuratorka wystaw nagradzanych w kolejnych edycjach konkursu 

na wydarzenie muzealne roku Sybilla.

Barbara Łepkowska – historyczka sztuki, absolwentka edukacji artystycznej ASP w Krakowie, foto-

grafka, graficzka, animatorka kultury. Od wielu lat współpracuje z Sekcją Edukacji Muzeum Narodowego 

w Krakowie. Współorganizatorka i autorka projektów i materiałów edukacyjnych, opracowań graficz-

nych książek i publikacji internetowych.

Prowadzimy Fundację Plenerownia (www.plenerownia.pl). Od lat realizujemy projekt „Sztuka na kół-

kach”, wyróżniony m.in. przez jury konkursu Europa Nostra, za który przyznano nam odznakę „Zasłu-

żony dla Kultury Polskiej”.

Barbara Kazior | Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Interpretacja dziedzictwa przez społeczność lokalną – ekomuzeum i questing 

Podstawą interpretacji dziedzictwa jest jego znajomość i umiejętność docenienia przez społeczności 

lokalne, kompleksowe podejście do dziedzictwa jako zjawiska zmiennego w czasie oraz dostrzeżenie 

różnych wartości dziedzictwa, w tym jego potencjału gospodarczego w szczególności do rozwoju tury-

styki. Prezentacja będzie się opierała na blisko 20-letnim doświadczeniu w pracy ze społecznościami 

lokalnymi (głównie małych miast i obszarów wiejskich) nad zastosowaniem mechanizmów dialogu 

społecznego i narzędzi interpretacji dziedzictwa przy tworzeniu/rozwijaniu ekomuzeów i questów, 

których przykłady będą stanowiły ilustrację i ważną część prezentacji.

Barbara Kazior – z wykształcenia archeolog, trener, moderator, koordynator programów i projek-

tów. Od roku 2000 wspiera budowanie partnerstwa trójsektorowego jako skutecznej metody współ-

pracy dla rozwoju lokalnego a od ponad 10 lat propaguje w Polsce koncepcję ekomuzeum, jako me-

chanizm oddolnej ochrony dziedzictwa i tworzenia w oparciu o nie oferty turystyczno-edukacyjnej. 

Fundator i Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.



Joanna Zętar | Brama Grodzka – Teatr NN

Dziedzictwo Miejsca. Wybrane działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”  
w obszarze historii i pamięci żydowskiego Lublina.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest instytucją kultury działającą w Lublinie. W realizowanych 

programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, 

zwanej też Bramą Żydowską. Była ona dawniej miejscem spotkania, przejściem pomiędzy miastem 

chrześcijańskim i żydowskim.

W 1939 roku mieszkało w Lublinie prawie 120 tysięcy mieszkańców w tym około 43 tysiące Żydów.  

W czasie wojny naziści wymordowali żydowskich mieszkańców miasta, a dzielnica żydowska została 

zniszczona. Zmiany, jakie przyniósł upadek komunizmu w roku 1989, rozpoczęły proces odzyskiwania 

przez polskie społeczeństwo pamięci. Lublin był jednym z miast, które musiało zmierzyć się z zapo-

mnianą przez lata przeszłością. Zaczynając na początku lat 90. XX wieku działalność w Bramie Grodz-

kiej, twórcy Ośrodka odkryli, że pusta przestrzeń po jednej stronie Bramy ukrywa pamięć po mieście 

żydowskim, i że bez tych pustych miejsc nie da się zrozumieć historii Lublina.

Przestrzeń Bramy i nieistniejącej dzielnicy żydowskiej stały się dla Ośrodka, będącego swoistym miej-

scem pamięci, naturalnym miejscem realizowania działań dokumentacyjnych, artystycznych i eduka-

cyjnych. Są to m.in. wystawa stała „Pamięć Miejsca” oparta o historie mówione i fotografie, działania 

w przestrzeni publicznej mające na celu symboliczne upamiętnienie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej 

oraz działania w internecie polegające na tworzeniu multimedialnych narracji związanych z pamięcią.

Joanna Zętar – historyk sztuki, dziennikarz, animator kultury, PR-owiec. Absolwentka Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. 

Od 2001 roku pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Koordynatorka projektów: „Zapomniana 

przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”, „Archiwum Fotografii”, „Opowieści o dzielnicach 

Lublina”. Od 2009 roku redaktor naczelna i content menager portalu www.leksykon.teatrnn.pl działają-

cego w ramach Laboratorium Teatru NN – Nowe Narracje. Redaktor prowadząca publikacji: Lublin 1940. 

Fotografie getta, Opowieści z Bramy. Alex Dancyg, Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy 

przyszłość, Ida Gliksztejn Pamiętnik z czasów wojny. Autorka prezentacji i artykułów dotyczących Ośrod-

ka „Brama Grodzka – Teatr NN”, m.in. na łamach kwartalnika „Konteksty” i rocznika „Zagłada Żydów. 

Studia i materiały”. Wykładowca Politechniki Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dokto-

rantka kierunku nauki o mediach Wydziału Politologii UMCS. W swoich zainteresowaniach skupia się 

na problematyce fotografii, przestrzeni miast, pamięci i wizualizacji dziedzictwa kulturowego.

Zbigniew Semik | Muzeum Nowej Huty

Podziemna Nowa Huta, czyli trudne dziedzictwo Zimnej Wojny

Pod powierzchnią Nowej Huty, dzielnicy Krakowa której budowa rozpoczęła się w okresie stalinizmu, 

kryje się ok. 250 schronów przeciwlotniczych. Powstawały w latach pięćdziesiątych, w okresie wyjątko-

wego nasilenia tzw. zimnej wojny. W Muzeum PRL-u (obecnie Muzeum Nowej Huty) pojawił się pomysł 

wykorzystania schronów jako atrakcji turystycznej. Podczas wystąpienia przybliżona zostanie tematyka 

wystawy „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” oraz założenia projektu „Podziemna Nowa Huta”.



Zbigniew Semik – adiunkt w Muzeum Nowej Huty i doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kurator wystaw „Atomowa groza. Schrony w Nowej  

Hucie” i „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy? Komunizm(y) w Europie Środkowo-Wschodniej”.

dr Adam Hajduga | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, European Route of Industrial Heritage

Szlak Zabytków Techniki, czyli industrialny organizm. Wykorzystywane sposoby 
opowiadania o dziedzictwie przemysłowym województwa śląskiego

Dziedzictwo kultury przemysłowej nadal nie jest w naszym kraju powszechnie doceniane. Stoi za tym 

wiele przyczyn: ekonomicznych, historycznych, kulturowych, czy estetycznych. Interpretacja tego 

zasobu wymaga szczególnych starań. Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego stanowić 

może interesujący przykład interpretacji dziedzictwa i pozyskania szerokiego grona odbiorców dla 

„niechcianej” spuścizny industrializacji. W prezentacji dokonany zostanie przegląd form i narzędzi 

wykorzystywanych w tym zakresie.

dr Adam Hajduga – wiceprezydent European Route of Industrial Heritage (ERIH), od 2019 r. będą-

cego Europejskim Szlakiem Kulturowym Rady Europy. Kierownik referatu promocji dziedzictwa prze-

mysłowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Posiada tytuł doktora w zakresie 

socjologii. Współtwórca najpopularniejszej trasy turystyki industrialnej w Polsce – Szlaku Zabytków 

Techniki województwa śląskiego i jego święta INDUSTRIADY. Wykładowca na uniwersytetach w kraju 

i za granicą. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Uczestnik międzynarodowych projektów, 

prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach.



W czasie konferencji możliwe będzie zakupienie w promocyjnej cenie książki Freemana 

Tildena „Interpretacja dziedzictwa”, wydanej przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

10.00–10.15 Monika Herkt (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT) – przywitanie i prowadzenie

10.15–10.45 Krzysztof Kowalski (Uniwersytet Jagielloński), Dziedzictwo i jego interpretacje  

na początku XXI wieku

10.45–11.15 Aleksandra Chabiera (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Ludzie i ich dziedzictwo.  

Co interesuje Polaków

11.30–12.00 przerwa kawowa

12.00–12.30 Michał Kępski (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT), Freeman Tilden i filozofia 

interpretacji dziedzictwa

12.30–13.00 Ewa Rajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tyldy Tildena

13.00–13.30 Joanna Hajduk (Małopolski Instytut Kultury), Interpretator – kto to taki?

13.30–14:00 przerwa kanapkowa

14.00–14.15 Alicja Fischer (Ojcowski Park Narodowy), Interpretacja – (za)działanie w przyrodzie

14.15–14.30 Katarzyna Zarzycka, Barbara Łepkowska (Fundacja „Plenerownia”), Interpretacja lokalnie

14.30–14.45 Barbara Kazior (Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych), Interpretacja dziedzictwa 

przez społeczność lokalną – ekomuzeum i questing

14.45–15.00 Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”), Dziedzictwo Miejsca. Wybrane 

działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w obszarze historii i pamięci  

żydowskiego Lublina

15.00–15.15 Zbigniew Semik (Muzeum Nowej Huty), Podziemna Nowa Huta, czyli trudne 

dziedzictwo Zimnej Wojny

15.15–15.30 Adam Hajduga (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, European Route 

of Industrial Heritage – ERIH), Szlak Zabytków Techniki, czyli industrialny 

organizm. Wykorzystywane sposoby opowiadania o dziedzictwie przemysłowym 

województwa śląskiego

15.30–16.00 Bartosz Skaldawski (Narodowy Instytut Dziedzictwa) – podsumowanie konferencji

16.30 zwiedzanie ekspozycji głównej Bramy Poznania

16.30 zwiedzanie wystawy czasowej „Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny i Władysława 

Czarneckich”

PROGRAM KONFERENCJI


