
 

 

Ogłaszamy nabór referatów na konferencję 

„Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości” 

(Poznań, 21-22 października 2021 roku) 

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa”, 

której celem jest omówienie problematyki publicznego dyskursu dziedzictwa. Tematem 

wiodącym tegorocznego spotkania są wartości. 

Łączenie dziedzictwa ze zbiorem wartości to podstawa klasycznie rozumianej ochrony 

materialnych, przyrodniczych i niematerialnych śladów przeszłości. Poprzez analizę, 

komunikację i edukację zasobom przypisywane są różne wartości: te uniwersalne lub 

kontekstowe, uzależnione od uwarunkowań kulturowych. Te społeczne, funkcjonalne czy 

symboliczne oraz indywidualne i skojarzeniowe. Część z nich można sytuować w dyskursie 

ekonomii, inne przynależą do sfery etyki. Wszystkie jednak ujawniają się w relacji z odbiorcą, 

a tu ważną rolę pośrednika odgrywa interpretacja dziedzictwa. 

W swojej pierwotnej formie, interpretacja rozumiana jest jako metoda mająca na celu 

„odkrycie znaczeń i powiązań pomiędzy poszczególnymi treściami”. Skonceptualizowana 

została przez Freeman Tildena w 1957 roku i od tego czasu pojawia się w praktyce 

edukacyjnej, turystycznej i narracyjnej wielu instytucji na świecie. Głównym obszarem 

rozwoju interpretacji stał się namysł nad sposobami przekazywania treści, które realizować 

będą tildenowski postulat „pobudzania do myślenia” (not instruction but provocation). 

Otwartym i ważnym aspektem pozostaje omówienie wpływu i roli interpretacji 

w kształtowaniu tożsamości zbiorowych. 

Krytyczne studia nad dziedzictwem, powstanie nowych muzeów i atrakcji turystycznych, 

a także społeczne przemiany początków XXI wieku, znacząco wpływają na zakres zadań 

i celów interpretacji. Jej pierwotna, deskrypcyjna funkcja, staje się coraz częściej działaniem 

preformatywnym, kreującym wartości i „możliwości indywidualnej wolności od ciężaru 

dziedzictwa” (Neil Silberman). Jak wygląda współczesne wykorzystanie interpretacji? 

Czy nadal zwraca uwagę na dziedzictwo, jako przestrzeń wartości? W jakich kontekstach 

sytuuje wartości i samo dziedzictwo? 

Zapraszamy profesjonalistów z różnych dziedzin, naukowców i praktyków do zgłaszania 

propozycji 20-minutowych wystąpień, które dotyczyć będą problematyki wartości 

w ochronie i interpretacji dziedzictwa. Wystąpienia mogą obejmować zarówno rozważania 

teoretyczne, jak i refleksje płynące z analizy studiów przypadku z zakresu wystawiennictwa, 

turystyki, edukacji czy animacji społecznej. Proponowane zagadnienia to: 

 etyka i filozofia interpretacji (jak tworzyć interpretację opartą o wartości? czy i jak 

umożliwiać odbiorcom samodzielną interpretację? jak odnosić się do wartości 

społecznych?) 



 

 

 interpretacja w miejscach dziedzictwa (jak identyfikować wartości? narzędzia 

wartościowania krajobrazu, konflikt wartości w przestrzeni dziedzictwa, 

odczytywanie wartości miejsc a rola społeczności lokalnej, genius loci) 

 korzenie interpretacji (jak czerpać inspiracje z przeszłości? dzieła sztuki, strategie 

artystyczne i działalność instytucji, które można analizować przez pryzmat pojęcia 

interpretacji dziedzictwa) 

 współczesne trendy i wyzwania (jak odnosić się do współczesnych przemian? rozwój 

muzealnictwa, edukacja klimatyczna, sytuacja postpandemiczna, interpretacja 

w świecie wirtualnym a doświadczenie, jako podstawa interpretacji) 

 zarządzanie i organizacja interpretacji (kiedy interpretacja odnosi sukces?, wartości 

w praktyce wystawienniczej, edukacyjnej turystycznej, instytucjonalne wykorzystanie 

interpretacji, programy interpretacyjne) 

 interpretacja dziedzictwa Poznania (jak opowiadać o mieście i jego dziedzictwie? 

tożsamość miejsca, dziedzictwo lokalne a dziedzictwo europejskie i ogólnopolskie) 

Propozycje referatów należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 maja 2021 roku. 

Informacja o referatach przyjętych przez Komitet Naukowy zostanie wysłana drogą mailową 

do 30 czerwca 2021 roku. 

Opłata za udział w konferencji wynosi 100 zł. 

Kontakt: konferencja@pcd.poznan.pl 

 

Formularz zgłoszenia: 

https://forms.gle/4X9KrJY8v83gpXwf8 

 

 

W ramach konferencji przewidziane są osobne sesje w języku polskim oraz języku angielskim. 

Konferencja odbywać się będzie w trybie stacjonarnym lub hybrydowym, w zależności od 

aktualnej sytuacji epidemiologiczno-sanitarnej. 

Pełne teksty referatów zostaną wydane w tomie pokonferencyjnym lub w tematycznym 

numerze czasopisma naukowego „Studia Periegetica” (20 pkt. MNiSW) 

 

Organizator: Poznańskie Centrum Dziedzictwa 

Partnerzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Interpret Europe, Wyższa Szkoła 

Bankowa w Poznaniu 
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