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Powiedz mi - zapomnę, 

pokaż - zapamiętam, 

pozwól wziąć udział - zrozumiem.

[Konfucjusz]



[B]yć spadkobiercą nie oznacza być epigonem. Żyć w tradycji, nie 
oznacza ograniczać się do niej. Odziedziczyć dom, oznacza nim 
zarządzać, a nie przekształcać go w muzeum pozostawiając 
rodzicielskie sprzęty na swoich miejscach. […] Stańcie się tymi, 
którymi jesteście; wówczas przyzywać będziecie przyszłość i 
przeszłość w żarze ogniskowej współczesności. […] Wówczas 
pozyskacie rzeczywistą, „żywą” tradycję, a nie tylko rozdygotane 
odbicie.

[Ernst Jünger]



Dziedzictwo    tradycja JA / MY 

interpretacja, dialog

odpowiedzialność

czynność, praktyka

tożsamość

świadomość

przeszłość

teraźniejszość

przyszłość





JA i moje dziedzictwo   
KIM JESTEM?

„Autentyczna tożsamość przypomina matrioszkę: 
jedna zawiera w sobie drugą i sama z kolei mieści 
się w większej.”
[Claudio Magris]



Identyfikacja zasobów 
dziedzictwa lokalnego

materialne

niematerialne

międzykulturowe

naturalne

mniejszościowe



Retrospekcja lokalna
historia & tradycja naszego KGW



Nasze KGW dziś…

 wymiary działalności

 „zasoby” ludzkie  umiejętności, profesje, sieć kontaktów

 identyfikacja otoczenia + interesariusze (partnerzy)  potencjalni i faktyczni

 wyroby / wytwory



Wizerunek naszego KGW



Wizerunek naszego KGW

 nazwa 

 logo  znak reprezentatywny, wizytówka











Co mówi logo o marce i jej organizacji?







































(etno)marka

(etno)marketing

reklama internetowa

logo                                
i identyfikacja 

wizualna

zasoby dziedzictwa

(etno)design

tożsamość marki

wartość/ci marki

filozofia marki

strategia

zaufanie (wewn. i 
zewn.)

grupy docelowe

interesariusze



Misja naszego KGW



realizuje swoje cele poprzez stowarzyszenia członkowskie, poszczególnych 

członków a także sieci organizacji pozarządowych niebędących członkami. Razem 
reprezentujemy ponad 9 milionów kobiet w ponad 80 krajach na całym świecie.

Robimy to poprzez rzecznictwo, partnerstwo, dzielenie się wiedzą i lokalne działania. 
Działania te obejmują wykorzystanie naszego statusu konsultacyjnego w ONZ i jej 
agendach do reprezentowania kobiet z obszarów wiejskich, ułatwiania dostępu do 
lepszych zasobów informacyjnych, finansowania projektów rozwoju społeczności oraz 
programów szkoleniowych.

http://www.acww.org.uk/



ICA jest największym stowarzyszeniem kobiet w Irlandii, zrzeszającym około 8 000 

członkiń oraz ponad 500 gildii w całym kraju. Gotujemy, podróżujemy, tworzymy i 

integrujemy!

Celem ICA jest zapewnienie przyjaznej i przyjemnej organizacji, która oferuje wsparcie, 

przyjaźń, rozwój osobisty, edukację i uczenie się przez całe życie.

MISJA

Celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie kobiet w ramach jednej wspólnoty/drużyny 

poprzez współpracę i rozwój a także poprawa standardu życia na wsi i w mieście, z 

należytym uwzględnieniem naszej kultury irlandzkiej, oraz zachęcanie do używania języka 

irlandzkiego i jego dialektów.

https://www.ica.ie/





The Country Women’s Association of Victoria 

Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Victoria Inc. to organizacja wspierająca kobiety, 
dzieci i rodziny w całej Wiktorii.

To tętniąca życiem, finansowana z własnej inicjatywy, charytatywna organizacja 
filantropijna, która koncentruje się na przyjaźni, rozwoju osobistym i 
rzecznictwie. Mamy oddziały dzienne, wieczorne i weekendowe służące 
zaspokojeniu Twoich potrzeb.

Zachęcamy członków do wzajemnego wspierania się, dokonywania zmian w 
swoich społecznościach, aktywnego włączania się w kwestie społeczne a także 
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i dziedzictwa 
oraz problemów społecznych.



https://cwaofvic.org.au/



https://www.bohinj.si/en/providers/bohinj-rural-womens-

association/?_eucla=1&fbclid=IwAR0EhcUWakKYtrpmw5RGBEK

rbk59mp-v3aMAlUWjo5RnBvevp0VA5o7W8Uw



Proces transformacji zasobów dziedzictwa w dobra 
rynkowe





Interesariusze dziedzictwa, M. 
Murzyn-Kupisz



Proces transformacji zasobów dziedzictwa w dobra 
rynkowe







Dziedzictwo marketing

 marketing dziedzictwa  produkt a nie „pośrednik” – obiekt działań

 marketing przez dziedzictwo  instrument/narzędzie

 marketing wraz z dziedzictwem  promocja/sprzedaż jego samego + 
czegoś więcej (miejsca, regionu, kraju, instytucji, organizacji, osoby, 
projektu)

Dziedzictwo = inspiracja do tworzenia wysokiej jakości produktów/usług 
kompleksowych w ramach przemysłu kreatywnego oraz 
odpowiedzialnego i zrównoważonego



Tożsamość marki

 charakter

 zbiór cech, składających się na jej idealny obraz

 odzwierciedla najbardziej pożądany sposób postrzegania marki

 obraz, wizja (nasza) w głowie potencjalnego odbiorcy

 zgodna z misją organizacji



Wizerunek marki

 jak odbiorcy/klienci postrzegają naszą markę

 odczucia i odbiór konsumentów





postulat

tożsamość marki  = wizerunek marki



Tożsamość marki

 charakter

 zbiór cech, składających się na jej idealny obraz

 odzwierciedla najbardziej pożądany sposób postrzegania marki

 obraz, wizja (nasza) w głowie potencjalnego odbiorcy

 zgodna z misją organizacji

 definicja wiarygodności 

 baza dla spójności, indywidualności, trwałości









symulacja

Wojewódzki konkurs na 

etnomarkę Małopolska



Dziękuję uprzejmie za uwagę 
i zapraszam serdecznie do kontaktu!

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

joanna.dziadowiec@gmail.com

https://uj-pl.academia.edu/JoannaDziadowiecGreganić

https://arts-fun.pl/
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