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Ludzie postrzegają i definiują dziedzictwo bardzo często na podstawie kryteriów 
wynikających ze swoich osobistych doświadczeń i historii społeczności, w których 
żyją. 

Dzięki osobistemu czynnemu włączeniu się w działania na rzecz dziedzictwa 
mamy możliwość:

 poznać historie oraz tradycje lokalne z tzw. pierwszej ręki

 uświadomić sobie, że mają one różne oblicza, nie są pojedyncze  prezentują 
np. różnorodne punkty widzenia i wersje tych samych wydarzeń

 zrozumieć i uniknąć niebezpieczeństwa stereotypizacji

 dotrzeć do obrazów przeszłości spoza tzw. głównego nurtu (książki, muzea, 
archiwa, uniwersytety, szkoły)



Harmonogram warsztatów 
– metody i techniki ochrony dziedzictwa lokalnego

1. Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa – tego co już mamy – co?, jak?

2. Pozyskiwanie (nowego-starego) materiału/zbiorów

 badania terenowe

 archiwizacja i digitalizacja

3. Promocja/marketing dziedzictwa

 digital storytelling

4. Warsztaty praktyczne na kompleksowym narzędziu – EtnoStoria



INWENTARYZACJA, ARCHIWIZACJA I 
DIGITALIZACJA



ARCHIWIZACJA – proces tworzenia zbioru
 gromadzenie, zabezpieczanie

 klasyfikowanie i opracowanie

 przechowywanie

 udostępnianie 

ARCHIWALIA

 dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej „A”

 powstają i znajdują się w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się 
pod nadzorem archiwów państwowych

materiały o istotnym znaczeniu, szczególnej wartości i randze np. państwowej, narodowej, 
zaliczane do zabytków

pot. MATERIAŁY ARCHIWALNE



Archiwistyka społeczna
 ocala historię życia codziennego

materiał audiowizualny (fotografie, filmy, dokumenty, kroniki)

 wspomnienia, relacje, historie mówione, historie i tradycje lokalne

 obszary pomijane przez archiwa państwowe

dziedzina archiwistyki, zajmująca się teoretycznymi i praktycznymi aspektami 
gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów 
archiwalnych w archiwach społecznych, prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe lub powstałych przy jednostkach samorządu terytorialnego jako efekt 
celowej, oddolnej działalności obywatelskiej opartej najczęściej na pasji. Archiwa te 
gromadzą niepaństwowy zasób archiwalny. 

[Centrum Archiwistyki Społecznej]



Archiwistyka cyfrowa – digitalizacja 

 przekształcanie treści analogowej na cyfrową w celu 
zabezpieczenia cennych zbiorów archiwalnych

 udostępnianie dokumentów online

 trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego



Digitalizacja oddolna historia publiczna
 obywatelska, partycypacyjna

 partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa

(…) zaangażowanie w proces digitalizacji dziedzictwa kulturowego osób i 
instytucji spoza kręgu podmiotów tradycyjnie zajmujących się digitalizacją: 
instytucji kultury takich jak biblioteki, archiwa i muzea, czy wyspecjalizowanych 
firm komercyjnych z nimi współpracujących. Oddolna digitalizacja w przypadku 
treści zrodzonych cyfrowo wiąże się z szerszym procesem demokratyzacji 
procesu współtworzenia kultury, który (…) powoduje uzupełnianie 
zinstytucjonalizowanych projektów przez działania bardziej nieformalne, rodzaj 
ruchu społecznego na rzecz digitalizacji kultury.

[Marcin Wilkowski]



https://osa.archiwa.org/

https://cas.org.pl/baza-
archiwow/

http://samouczek.archiwa.o
rg/story_html5.html

https://osa.archiwa.org/sam
ouczki

https://osa.archiwa.org/
https://cas.org.pl/baza-archiwow/
http://samouczek.archiwa.org/story_html5.html
https://osa.archiwa.org/samouczki


OSA
 archiwizacja społeczna, 
oddolna, obywatelska

 digitalizacja 

 wedle wyznaczonych zasad 

 standardy 
Międzynarodowej Rady 

Archiwów

ETNOSTORIA
 archiwizacja społeczna, oddolna, 
obywatelska

 digitalizacja 

 na własnych zasadach

 regulamin aplikacji 
zgodny z polityką Google Play



Digitalizacja

INSTYTUCJONALNA ODDOLNA

https://muzea.malopolska.pl/

https://muzea.malopolska.pl/


Inwentaryzacja



Odkrywanie lokalnych kolekcji



Kategoryzacja zasobu

 alfabetyczna

 chronologiczna

 tematyczna

 geograficzna – geolokalizacja

 ze względu na rodzaj zbioru 



Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych

 archiwum fotograficzne

 wideoteka i taśmoteka

 tematyczne zbiory archiwaliów

 zbiory biblioteczne

 teczki osobowe członków

 internetowa baza twórców ludowych

 galeria sztuki ludowej 

(eksponaty z zakresu ponad 20 dyscyplin)



Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Archiwum fotograficzne  - 10 DZIAŁÓW TEMATYCZNYCH:

 wystawy imprezy

 zabytki

 budownictwo wiejskie

 budownictwo sakralne

 budownictwo przemysłowe i 
rzemieślnicze

 środowisko, człowiek (twórcy 
ludowi i członkowie STL)

 obrzędy

 życie społeczne

 sztuka i rzemiosło artystyczne

 inne placówki kultury organizujące 
festiwale, wystawy, imprezy



Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Wideoteka i taśmoteka:

 sylwetki twórców

 tańce polskie

 zwyczaje i obrzędy

 ginące umiejętności

 kapele i zespoły śpiewacze

 imprezy

 festiwale

 seminaria naukowe

 regiony

 działalność statutowa STL

 filmy rejestrowane podczas emisji

https://kulturaludowa.pl/audio/boze-narodzenie-na-kurpiach-
czeslawa-kaczynska-z-archiwum-stl/

https://kulturaludowa.pl/audio/boze-narodzenie-na-kurpiach-czeslawa-kaczynska-z-archiwum-stl/


Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Tematyczne zbiory „archiwaliów”:

 scenariusze widowisk obrzędowych

 życiorysy twórców ludowych

materiały dotyczące programu 
„ginące zawody”

 dokumentacje wystaw i imprez 
folklorystycznych

 kserokopie i oryginały utworów 
literackich

 regulaminy i protokoły z konkursów

 wycinki prasowe (50 kategorii 
tematycznych)



Archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Zbiory biblioteczne:

 pozycje książkowe

 czasopisma

 katalogi

 własne wydawnictwa



Archiwum Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych

Zbiór eksponatów (28 dyscyplin 
sztuki ludowej)



Archiwum Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych

Archiwum osobowe członków
- teczki
 ankiety personalne

 zdjęcia

 rękopisy

materiały potwierdzające 
aktywność i dorobek artystyczny



Archiwum Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych
Internetowa baza twórców 
ludowych STL

https://zgstl.pl/

https://zgstl.pl/


https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1072_003_019_002 https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1072_002_003_001

https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1072_003_019_002
https://osa.archiwa.org/jednostki/PL_1072_002_003_001


https://www.nac.gov.pl/

https://www.nac.gov.pl/


Przykładowe archiwa tematyczne

Bronowickie Archiwum Społeczne: https://www.archiwumbronowickie.pl/

Archiwum Stare Maniowy: https://staremaniowy.pl/

Sieć Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej: https://catl.archiwa.org , 
https://osa.archiwa.org/archiwa?q=Cyfrowe%20Archiwa%20Tradycji%20Lokalnej

Archiwum Muzyki Tradycyjnej: https://muzykatradycyjna.pl/wiedza/archiwa/, https://muzykatradycyjna.pl/do-
sluchania/miejsca-opowiadane-na-nowo/

Archiwum Historii Kobiet: http://www.herstorie.pl/, https://herstorie.wordpress.com/

Powerbank Siła kobiet MEK: https://etnomuzeum.eu/aktualnosci/powerbank-sila-kobiet

https://www.archiwumbronowickie.pl/
https://staremaniowy.pl/
https://catl.archiwa.org/
https://osa.archiwa.org/archiwa?q=Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej
https://muzykatradycyjna.pl/wiedza/archiwa/
https://muzykatradycyjna.pl/do-sluchania/miejsca-opowiadane-na-nowo/
http://www.herstorie.pl/
https://herstorie.wordpress.com/
https://etnomuzeum.eu/aktualnosci/powerbank-sila-kobiet


Propozycje tematyczne archiwów cyfrowych KGW

 archiwum organizacji – dokumentacja statutowa KGW, kronika, działalność 
społeczno-kulturalna

 archiwum lokalnej izby regionalnej, izby tradycji, izby pamięci

 archiwum kobiet (członkiń KGW + społeczniczek, działaczek, artystek, 
twórczyń, regionalistek)

 archiwum dziedzictwa kulinarnego (m.in. zeszyty z przepisami)

 archiwum muzykaliów, pieśni (m.in. zeszyty z (przy)śpiewkami)

 archiwum twórczości lokalnej (np. archiwum wieńców dożynkowych, 
rękodzieła, pisarstwa i poezji)

 archiwum obrzędów, świąt lokalnych (np. archiwum dożynek, odpustów)

 archiwum lokalnych wydarzeń (np. Dzień Kobiet )



Pozyskiwanie (nowego-starego) 
materiału/zbiorów



WYWIAD ETNOGRAFICZNY 

metoda badawcza (badań jakościowych)

 stosowana do uzyskania potrzebnych 
informacji w ramach prowadzonych badań

mniej lub bardziej ustrukturyzowana i 
ukierunkowana rozmowa badacza z 
rozmówcą, badanym (insiderem) 

 od ogólnej listy zagadnień do listy 
szczegółowych pytań

 wywiad tematyczny, wokół konkretnego 
problemu badawczego

 badany powinien odpowiadać według 
własnych doświadczeń, badacz powinien 
unikać pytań sugerujących 

HISTORIA MÓWIONA

metoda historycznej dokumentacji

 stosowana do utrwalenia relacji żyjących 
uczestników (świadków historii) zdarzeń, kt się bada 
oraz do wykorzystywania owych relacji do własnych 
badań, interpretacji

 słuchanie i rejestrowanie opowieści

uzupełnia luki w historii

 historia oparta na indywidualnym doświadczeniu, 
osobistych przeżyciach i opiniach mówiącego, zapis 
pamięci

może zawierać elementy folkloru, mitów, pieśni i 
opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie

 uzyskanie obrazu z wielu punktów widzenia, szukanie 
punktów stycznych, ukazuje złożoność zagadnienia



WYWIAD ETNOGRAFICZNY 

 dostosowanie się do rozmówcy

 relacja oparta na szacunku i porozumieniu

 etyka

HISTORIA MÓWIONA



Archiwum Historii Mówionej: https://audiohistoria.pl/

Archiwum Historii Mówionej Górnego Śląska: http://e-historie.pl/

Relacje Biograficzne: https://relacjebiograficzne.pl/

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej: http://pthm.pl/

https://audiohistoria.pl/
http://e-historie.pl/
https://relacjebiograficzne.pl/
http://pthm.pl/


Promocja/marketing dziedzictwa





Storytelling

1. interaktywna sztuka opowiadania historii (pobudzanie wyobraźni słuchacza)

2. rodzaj marketingu narracyjnego – technika marketingowa (promocja za 
pomocą snucia intrygującej dla odbiorcy opowieści, kt przykuwa uwagę i 
zapada w pamięć – wzbudza zaufanie

3. metoda badawcza z zakresu badań jakościowych opierająca się na analizie 
narracji tworzonych przez członków danej społeczności (wywiady ze 
szczególnym naciskiem na historie z życia badanego, analizie powtarzanych 
mitów



Storytelling

 wzbudza zainteresowanie odbiorcy

 poczucie wiarygodności

 autentyzm

 nostalgia

 oddziaływanie na emocje odbiorcy

 silna identyfikacja kulturowa 

 zapadanie w pamięć

 przyczynia się do zdobycia zaufania

 budowanie więzi za pomocą 
angażujących opowieści

 inspiruje do działania, aktywizacja

 komunikacja, treść, historia

 doświadczenie

 dzielenie się

 kreatywność



Digital storytelling – cyfrowe opowieści

 kreowanie opowieści z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i 
multimediów

 oryginalny i ciekawy sposób prezentacji oraz promocji 

 kreatywne narzędzie edukacyjne i animacyjne



Digital storytelling – formy 

 strona www, blog, fanpage

 publikacja cyfrowa

 interaktywna, nielinearna prezentacja

 film wideo (również interaktywny)

 fotokast, podkast, animacja, wirtualny kolaż

 wirtualna (cyfrowa) wystawa np. z rozszerzoną rzeczywistością

 wycieczka w wirtualnej rzeczywistości (VR 360)

 aplikacja, gra mobilna lub webowa



Digital storytelling dziedzictwa

https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/

https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/przedmioty/-/journal_content/56_INSTANCE_VwlIGYqFZeQH/36523360/147128566

https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/zwyczaje/-/journal_content/56_INSTANCE_PHiM0ufet3m2/36523360/147130122

https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/miejsca/-/journal_content/56_INSTANCE_Wu62fyHzAvdW/36523360/136039499

https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/
https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/przedmioty/-/journal_content/56_INSTANCE_VwlIGYqFZeQH/36523360/147128566
https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/zwyczaje/-/journal_content/56_INSTANCE_PHiM0ufet3m2/36523360/147130122
https://mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl/miejsca/-/journal_content/56_INSTANCE_Wu62fyHzAvdW/36523360/136039499


Digital storytelling dziedzictwa

„SUCHY” OPIS
 dokumentacja

 fachowy język

 naukowość

 eksperckość

 „obiektywność”

EMOCJONALNY OPIS
 opowieść

 subiektywność

 nurt antropologii rzeczy

https://muzea.malopolska.pl/pl/lista-obiektow/594
https://muzea.malopolska.pl/pl/lista-obiektow/724
https://www.archiwumbronowickie.pl/gorset/gorset-bronowickii/

http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl/katalog-gorsetow/

https://muzea.malopolska.pl/pl/lista-obiektow/594
https://muzea.malopolska.pl/pl/lista-obiektow/724
https://www.archiwumbronowickie.pl/gorset/gorset-bronowickii/
http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl/katalog-gorsetow/


Digital storytelling dziedzictwa

„SUCHY” OPIS EMOCJONALNY OPIS

https://zbiory.etnomuzeum.eu/pl/mikrohistorie/43https://mnwr.pl/artefakty-filmowe-opowiesci-
13/?fbclid=IwAR2V0XCOkumfZIkbs0nJj8qVspewz1U1-N4GuVVl-
rI2JYemrRDdiwRVjLc

https://zbiory.etnomuzeum.eu/pl/mikrohistorie/43
https://mnwr.pl/artefakty-filmowe-opowiesci-13/?fbclid=IwAR2V0XCOkumfZIkbs0nJj8qVspewz1U1-N4GuVVl-rI2JYemrRDdiwRVjLc


Digital storytelling dziedzictwa

https://muzea.malopolska.pl/pl/edukacja/37

https://muzea.malopolska.pl/pl/edukacja/37


https://youtu.be/SX7u25arxMY

https://youtu.be/BTWGL8cl0Cw

https://youtu.be/aj1yXyPpbdE

https://youtu.be/3ZDuQHeO1Ak

https://youtu.be/SX7u25arxMY
https://youtu.be/BTWGL8cl0Cw
https://youtu.be/aj1yXyPpbdE
https://youtu.be/3ZDuQHeO1Ak


https://cas.org.pl/tej-trzebini-juz-nie-ma-czyli-historia-pewnego-domu-2/

https://cas.org.pl/tej-trzebini-juz-nie-ma-czyli-historia-pewnego-domu-2/


https://www.ursus.com/pl/historia-firmy
https://www.youtube.com/watch?v=Mz7H1ejF2i0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcLPkkbV
iLCYACECMzbSb7luNt7p0_Xmz
https://youtu.be/TxkZQSs5zAU
https://youtu.be/3pMejCBIjS8

https://www.ursus.com/pl/historia-firmy
https://www.youtube.com/watch?v=Mz7H1ejF2i0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcLPkkbViLCYACECMzbSb7luNt7p0_Xmz
https://youtu.be/TxkZQSs5zAU
https://youtu.be/3pMejCBIjS8




Wspomnienia FamilySearch



Wokół naszych etnostorii
część warsztatowa



pobranie aplikacji

 zarejestrowanie się i utworzenie profilu

1). Założenie swoich profili indywidualnych 

2). Założenie profilu Koła

 dokonanie wpisów 

https://drive.google.com/file/d/1COfQ-
36wQbwWaWC3d7mHVDxk_JBCeUna/view?us
p=sharing

https://play.google.com/apps/internaltest/4699139384878703408

v 2.4.2

https://drive.google.com/file/d/1COfQ-36wQbwWaWC3d7mHVDxk_JBCeUna/view?usp=sharing
https://play.google.com/apps/internaltest/4699139384878703408


pobranie aplikacji



rejestracja oraz utworzenie profili

 profil indywidualny

 profil KGW



Archiwizuj+
dokonanie wpisów

 szkice

 opublikowane

 publikacja

 wydarzenie 



* kompletny wpis – powinien zostać zaznaczony na mapie (dodana geolokalizacja), posiadać 
tytuł, treść, chociaż jeden z materiałów audiowizualnych (zdjęcia, filmy, pliki audio), zostać 
opatrzony etykietami; w przypadku kategorii „wydarzenie” powinna zostać też dodana jego 
data;

* publikacja – wpis przedstawiający element dziedzictwa 
rodzinnego/prywatnego/osobistego (np. pamiątki, memorabilia, dokumenty, prywatne 
kolekcje, wspomnienia, opowieści rodzinne, tradycje rodzinne, biografie, pamiętniki, dzienniki 
etc.) oraz/lub lokalnego, regionalnego, etnicznego, ogólnokrajowego, międzykulturowego
etc. (np. zabytek, tradycja, święto, legendy, historie lokalne, wspomnienia, biografie, historie 
lokalnych organizacji, lokalna twórczość: rękodzieło, rzemieślnictwo, lokalne dzieła, utwory, 
pieśni, melodie, receptury, przepisy, miejsca kulturowe etc.); może przedstawiać zarówno 
elementy dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego), jak i naturalnego;

* wydarzenie – wpis przedstawiający zorganizowane publiczne wydarzenie (stacjonarne lub 
online; jednorazowe lub cykliczne) dotyczące szeroko pojętego dziedzictwa rodzinnego, 
lokalnego, regionalnego, etnicznego, ogólnokrajowego, międzykulturowego etc. (np. święto, 
koncert, przedstawienie, wystawa, festiwal, przegląd, parada, marsz, konferencja, debata, 
wykład, warsztat, szkolenie, kampania, performans, akcja uliczna, webinar etc.).



 ETNO, czyli nasze najbliższe, lokalne, rodzime dziedzictwo

 rodzinne i lokalne, regionalne razem

 dla indywidualnych użytkowników, grup nieformalnych i dla organizacji, 
instytucji 

 współpraca na równych zasadach depozytariuszy, społeczności lokalnej z 
ekspertami i instytucjami 

 środek/narzędzie do tego by społeczności mogły w sposób kompleksowy zebrać 
swoje tematyczne archiwalia w jednym miejscu 



 odkrywanie 

 digitalizacja

 archiwizacja (zbiór prywatny/ukryty  i/lub  publiczny)

 promocja, udostępnianie

 sieciowanie się – grupy tematyczne

 współtworzenie tematycznych archiwów – open source, Creative Commons

EBOOK

INFOGRAFIKA

KOLAŻ

PREZENTACJA

SOCIAL MEDIA

po swojemu, na własnych zasadach



Dziękuję uprzejmie za uwagę 
i zapraszam serdecznie do kontaktu!

dr Joanna Dziadowiec-Greganić

joanna.dziadowiec@gmail.com

https://independentresearcher.academia.edu/JoannaDziadowiecGreganic 

http://etnostoria.com/, https://arts-fun.pl/

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Zdjęcia oraz fragmenty filmów zamieszczone w prezentacji zostały użyte za zgodą twórców oraz 
na zasadach cytatu, egzemplifikacji, omówienia i analizy studiów przypadku


