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Od czterech lat celem projektu TuEuropeana jest zwiększenie widoczności  
i przedstawienie potencjału polskich i europejskich cyfrowych kolekcji archi-
walnych, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej platformy Europeana. 
Tegoroczna edycja projektu skupiła się wokół tematu kreatywnego wykorzysta-
nia zasobów archiwalnych przez twórców  i edukatorów. Projekt poruszył także 
zagadnienia związane z przybliżeniem potencjału cyfrowych archiwów w nauce,  
budowaniem zaangażowanych grup odbiorców cyfrowych treści i tym jak świa-
domie na nie oddziaływać, również poprzez umiejętnie stworzone narzędzia  
i projekty cyfrowe.  Pokazał także jak archiwa mogą w kreatywny i innowacyjny 
sposób zabrać głos w społecznie istotnej debacie. 

Analiza trzech minionych edycji projektu  nadała główny kierunek działaniom 
realizowanym w 2019 roku. 

Warsztaty skierowane w ubiegłych latach do przedstawicieli instytucji 
kultury oraz bibliotek pokazały, że fundacja Europeana i jej wirtualne 
archiwa są rozpoznawalne i wykorzystywane do udostępniania  
zdigitalizowanych zasobów. Europeana jest także punktem odniesienia  
w kontekście archiwalnych procesów i standardów. Nie jest jednak  
odbierana jako narzędzie do promocji współpracujących z nią instytucji  
i powstających w nich udostępnionych cyfrowo treści (w tym, na przykład 
prac naukowych).  

By wzmocnić wizerunek platformy Europeana oraz pokazać możliwe 
obszary współpracy polskich instytucji dziedzictwa z fundacją, działania 
skierowane w 2019 roku  do partnerów instytucjonalnych miały charak-
ter warsztatów szeroko prezentujących Europeanę wśród środowiska 
bibliotekarzy naukowych. Europeana to bogate źródło materiałów 
archiwalnych, potencjalne miejsce publikacji własnych i instytucjonalnych 
dokonań, a także szansa na poszerzenie usług bibliotecznych z zakresu 
wyszukiwania i wykorzystania obiektów cyfrowych.

Działania skierowane w minionych edycjach projektu do nauczycieli  
i edukatorów pokazały, że edukatorzy chętnie poznają  polskie i europej-
skie archiwa cyfrowe oraz sposoby ich wykorzystania  w połączeniu  

z nowoczesnymi narzędziami TIK. Praca z archiwami jest postrzegana 
jako jedna z metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Czwarta edycja projektu ponownie wykorzystała udoskonalony format 
cyklu warsztatów.  Celem tegorocznych warsztatów dla edukatorów było 
zapoznanie ich uczestników z wyszukiwaniem i możliwościami korzysta-
nia z cyfrowych zasobów archiwalnych jako źródła inspiracji oraz ilustracji 
omawianych edukacyjnych zagadnień. W czasie dwóch dwudniowych 
spotkań warsztatowych, uczestnicy mogli podnieść swoje kompetencje  
w zakresie stosowania metod aktywizujących, metodyki pracy z TIK,  
wyszukiwania i twórczego przetwarzania danych oraz krytycznego  
weryfikowania treści. Jeden blok zajęć poświęcony był prawu  
autorskiemu,  które wciąż jest “piętą achillesową” części nauczycieli.

W tegorocznej odsłonie projektu kontynuowane również były (po rocznej 
przerwie) działania skierowane do twórców. Poprzednie dwa spotkania 
w ramach projektu TuEuropeana z twórcami reprezentującymi prze-
mysły kreatywne pokazały, że sztuka i archiwa idą w parze, i że istnieje 
przestrzeń do wspólnych, kreatywnych działań. Archiwa to  nośniki, które 
mogą zabrać głos w ważnych społecznie kwestiach, chociażby ekologii. 

Celem projektu było zwrócenie uwagi twórców na potencjał archiwów - 
widzianych jako cenne materiały źródłowe oraz źródło inspiracji.  
W ramach projektu zrealizowano  konkurs na plakat wykorzystujący 
materiały archiwalne oraz przekazujący treści pro-ekologiczne.  
Konkursowi towarzyszyły warsztaty z tworzenia kolaży oraz wykłady  
z prawa autorskiego, ukazujące z jednej strony legalne sposoby korzy-
stania z archiwalnych zasobów, z drugiej zaś zasady dzielenia się swoją 
twórczością z szerokim gronem odbiorców.

Łącznie około 300 osób wzięło udział w inicjatywach realizowanych w ramach 
projektu TuEuropeana 2019, których koordynatorem była Filmoteka Narodo-
wa - Instytut Audiowizualny (działająca wspólnie z partnerami poszczególnych 
wydarzeń: Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Centrum  
Cyfrowym, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Akademiami Sztuk  
Pięknych w Gdańsku i Warszawie oraz platformą Wall-Being; patrz część 3).

Poniższy raport omawia i podsumowuje poszczególne elementy czwartej  
edycji projektu TuEuropeana.
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Projekt TuEuropeana został podzielony na obszary działań dopasowane  
do potrzeb kluczowych grup odbiorców – instytucji kultury i nauki zaintereso-
wanych korzystaniem z zasobów oraz współpracą z Europeaną, edukatorów  
i twórców. Program, stworzony na podstawie doświadczeń poprzednich edycji 
projektu, wychodził naprzeciw potrzebom poszczególnych grup, dostosowując 
zarówno tematykę, jak i formę działań do głównych obszarów zainteresowań 
odbiorców. 

Portret uczestników kongresu bibliotekarzy we Florencji,  
Biblioteka Narodowa, domena publiczna
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Tegoroczne działania skierowane do instytucji kultury i nauki posiadających zdigi- 
talizowane materiały i udostępniających je na platformach internetowych miały 
charakter serii spotkań warsztatowych. Prowadzący i ich goście skupili się głównie 
na relacyjności, na świadomym oddziaływaniu, współpracy i wymianie między 
naukowcami, bibliotekarzami, użytkownikami zbiorów a instytucjami kultury.

„EUROPEANA DLA NAUKI”  

WARSZTAT DLA BIBLIOTEKARZY 
AKADEMICKICH 

Warsztaty skierowane były do bibliotekarzy akademickich pracujących w biblio-
tekach o profilu humanistycznym (biblioteki ogólnouczelniane lub wydziałowe) 
oraz instytutach na uczelniach wyższych technicznych/medycznych, które 
zajmują się nauką z pogranicza humanistyki.

Podczas  spotkań zorganizowanych w trzech różnych ośrodkach akademickich 
można było dowiedzieć się czym jest Europeana, jakie informacje agreguje,  
jak korzystać z platformy i jak wykorzystywać znalezione tam dane. Ponadto 
celem serii 3-godzinnych warsztatów “Europeana dla nauki” była:

• promocja i rozpowszechnienie Europeany w środowisku akademickim, 
efektem której ma być wykorzystywanie przez bibliotekarzy wiedzy zdoby-
tej podczas warsztatów do pracy ze studentami i doktorantami (podczas 
zajęć takich jak przysposobienie biblioteczne czy szkolenia dla studentów 
ostatniego roku, np. „Umiejętności informacyjne”). 

• przedstawienie możliwości wykorzystania portalu Europeana w pracy 
bibliotekarza, poszerzenie usług bibliotecznych z zakresu wyszukiwania  
i wykorzystania obiektów cyfrowych zastanych na portalu. 

• ukazanie możliwości promocji biblioteki poza granicami Polski. Możliwość 
“wykorzystania” Europeany jako portalu międzynarodowego, promocja 
poprzez artykuły i wpisy na Blogu Europeany, tworzenie wystaw własnych 
obiektów (cyfrowe obiekty bibliotek), tworzenie galerii.

•  przedstawienie możliwości promocji dorobku naukowego wyższych 
uczelni, ze szczególnym naciskiem na promocję humanistycznych zaso-
bów typu doktoraty, artykuły pracowników naukowych.

• przekazanie informacji na temat tworzenia jakościowo wartościowych 
opisów obiektów cyfrowych, wytycznych dotyczących jakości skanów i ich 
miniatur widocznych w portalach wyszukiwawczych typu FBC i Europeana. 

Terminy i instytucje partnerskie poszczególnych warsztatów:

Warsztaty zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. 

W części teoretycznej zostały zawarte informacje związane z promocją swojej 
pracy a co za tym idzie reprezentowanej instytucji (tworzenie artykułów  
dla Europeany, wystaw, galerii, możliwość promocji w social mediach).  
W szeroko rozumianej promocji omówiono przesyłanie artykułów pracowników 
naukowych i widoczność zasobów w skali międzynarodowej. Część teoretycz-
na obejmowała również informacje związane z tworzeniem opisów obiektów 
cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem pól dotyczących nadawania praw 
i licencji oraz z wykorzystaniem wytycznych i standardów takich jak Europeana 
Data Model oraz Europeana Publishing Framework.

W części praktycznej uczestnicy mieli okazję przećwiczyć przykładowe wyszu-
kiwania, dotyczące tematów: migracji, filmu, prac naukowych, starodruków. 
Omówiono techniczne problemy wyszukiwania obiektów oraz poruszono temat 
dotyczący różnorodności językowej w wyszukiwarce Europeany1.   

LOKALIZACJA DATA  PARTNER LOKALNY

   
GDAŃSK   10.10.2019 Biblioteka Politechniki  
     Gdańskiej

WROCŁAW   08.11.2019 Uniwersytet Wrocławski,  
     Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

WARSZAWA  02.12.2019 Biblioteka Uniwersytecka  
     w Warszawie

1 Dane z raportu podsumowującego działania skierowane do instytucji w ramach Projektu  
  TuEuropeana 2019 opracowanego przez PCSS.
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Uzupełnieniem informacji o potencjale Europeany, zarówno jako źródła 
materiałów archiwalnych, jak i platformie do prezentowania swojego dorobku 
naukowego było przedstawienie przewodnika “Jak ułatwić współpracę między 
badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kul-
turowego”, opracowanego w ramach projektu Facilitating Cooperation Between 
Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions, przygotowanego 
wspólnie przez Instytut Badań Literackich PAN, Trinity College Dublin i Creative 
Commons Polska.

Celem poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie 
nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) 
oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomo-
ści w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa 
w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa 
dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytu-
cjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom know-how, przykładów dobrych 
praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymu-
lowanie obiegu i ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w sektorze 
akademickim.

Przewodnik dostępny jest na stronie www.tueuropeana.pl 

W warsztatach wzięło udział 41 uczestników, w tym koordynatorzy repozy-
toriów z różnych wydziałów, redaktorzy i pracownicy Oddziałów Informacji 
Naukowej. Spotkania przygotowali i prowadzili eksperci Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowego oraz eksperci europejskiego projektu Faci-
litating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage 
Institutions.

Warsztaty zaowocowały licznymi dyskusjami na temat repozytoriów i koniecz-
nych do wprowadzenia modyfikacji technicznych, a także bardziej konkretnymi 
postanowieniami opracowania polityki otwartości oraz wdrożenia rekomendacji 
na licencjonowanie publikacji naukowych. 

25 września 2019 w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego 
odbył się jednodniowy warsztat przybliżający metody świadomego oddzia-
ływania na otoczenie i odbiorców instytucji kultury, także poprzez umiejętne 
tworzenie projektów cyfrowych. Celem warsztatu było zachęcenie uczestników 
- przedstawicieli instytucji dziedzictwa oraz nauki - do przemyślanego plano-
wania i kreowania swoich działań i próby odpowiedzi na strategiczne pytania: 
dla kogo i z kim tworzymy projekty? Jak dobieramy metody i narzędzia (także 
cyfrowe), które mają pomóc nam osiągnąć nasze cele i odpowiadać potrzebom 
naszej grupy docelowej? Jaki wpływ chcemy osiągnąć?

Warsztat zaprezentował dwie dostępne metodologie stworzone na potrzeby 
instytucji kultury:

• METODOLOGIA IMPACT PLAYBOOK  
(„MYŚLENIE EFEKTAMI”) 
stworzona przez Fundację Europeana zachęcająca instytucje  
do projektowego i długofalowego planowania swoich działań  
pod kątem kreowanego wpływu. 

• METODOLOGIA TRANSFORMACJI  
CYFROWEJ  
przygotowana przez Pracownię Otwierania Kultury, która pokazuje  
jak efektywnie wykorzystywać innowacyjne metody i narzędzia cyfrowe  
w relacji instytucji z odbiorcą.

Warsztat zakładał pracę w grupach i bazował na konkretnych projektach zwią-
zanych z działalnością instytucji w środowisku cyfrowym. W oparciu o wybrane 
metodologie uczestnicy warsztatu przeszli przez serię angażujących ćwiczeń 
(mapa empatii, ścieżka zmian, manifest, mapa kompetencji), które pokazały im 
możliwe sposoby myślenia o wpływie i zarządzania procesem projektowym, 
także w kontekście potrzeb różnych grup odbiorców.

Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w odniesieniu do porusza-
nej  tematyki oraz interaktywnego formatu spotkania.

Warsztaty poprowadziły ekspertki FINA oraz Centrum Cyfrowego.

WARSZTAT „INSTYTUCJA 
A ODBIORCY. ŚWIADOME 
ODDZIAŁYWANIE ORAZ  
NOWE TECHNOLOGIE”

http://nina.gov.pl/media/979805/europeana_impact_playbook_ver3.pdf
http://nina.gov.pl/media/979805/europeana_impact_playbook_ver3.pdf
https://otwartakultura.org/warsztaty/
https://otwartakultura.org/warsztaty/
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Dzieci i nauczyciel w sali lekcyjnej, NAC, 

domena publiczna
Warsztat: Instytucje a odbiorcy. Świadome oddziaływanie oraz nowe 

technologie: kolaż, fot. Bartłomiej Zborowski; CC BY-SA 4.0.
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Warsztaty dla edukatorów łączące archiwalne zasoby cyfrowe z coraz bardziej 
dostępnymi i niezbędnymi w pracy współczesnego nauczyciela narzędziami 
cyfrowymi to pomysł, który towarzyszy projektowi TuEuropeana od samego  
początku jego istnienia. Zważywszy na wyraźne zainteresowanie kontynuacją 
tego typu działań nie mogło ich zabraknąć w tegorocznej odsłonie projektu. 

Warsztaty edukacyjne TuEuropeana 2019 to kontynuacja zaprogramowanego 
w 2018 roku wspólnie z EduLab PCSS w Poznaniu cyklu spotkań dla nauczycieli 
otwartych na wykorzystanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów 
archiwalnych. Wzorem ubiegłorocznej edycji program warsztatów obejmował 
kompleksowe przybliżenie uczestnikom bogactwa archiwalnych repozytoriów 
cyfrowych (w tym Europeany, ale także polskich zasobów) oraz edukację na te-
mat prawa autorskiego. W czasie czterech spotkań warsztatowych, nauczyciele 
mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie: 

• stosowania metod aktywizujących, 

• metodyki pracy z TIK, 

• wyszukiwania i twórczego przetwarzania danych, 

• krytycznego weryfikowania treści, 

• korzystania z wybranych narzędzi cyfrowych. 

Na koniec uczestnicy warsztatów stworzyli zestaw nowych materiałów eduka-
cyjnych wykorzystujących zasoby archiwalne i opartych o metody aktywizujące 
uczniów. 

Tegoroczne warsztaty odbyły się w siedzibie Filmoteki Narodowej - Instytutu 
Audiowizualnego, dając również możliwość uczestnikom poznania instytucji  
na co dzień związanej z pozyskiwaniem, restaurowaniem i digitalizowanie  
archiwalnych materiałów.

Warsztaty adresowane były do nauczycieli szkół podstawowych oraz nieformal-
nych edukatorów. 

Program każdego ze spotkań odbywał się według tego samego schematu: 

SPOTKANIE EKSPERCKIE

Każde z czterech warsztatowych spotkań rozpoczynało się wprowadzeniem  
w przebogaty świat materiałów archiwalnych. Eksperci i specjaliści z Filmoteki 
Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (www.repozytorium.fn.org.pl, www.
gapla.fn.org.pl, www.fototeka.fn.org.pl), Biblioteki Narodowej (www.polona.pl), 
Federacji Bibliotek Cyfrowych (https://fbc.pionier.net.pl) czy Narodowego Archi-
wum Cyfrowego (www.szukajwarchiwach.pl) zapoznawali nauczycieli  
z poszczególnymi portalami internetowymi, dzielili się swoimi doświadczeniami, 
sposobami korzystania z archiwów, pokazywali najciekawsze materiały archiwal-
ne, inspirowali do korzy-
stania z zasobów. Eksperci 
dzielili się także swoimi 
pomysłami na wykorzysta-
nie archiwów w zajęciach 
szkolnych. Analogiczna 
sesja poświęcona była 
platformie Europeana.eu 
(www.europeana.eu).

Nauczyciele aktywnie 
uczestniczyli w spotka-
niach, zadając wiele pytań, 
testując narzędzia oraz 
wyszukując przykładowe 
zasoby archiwalne.

NAUCZYCIEL XXI WIEKU  
I NOWE TECHNOLOGIE  
W EDUKACJI  
WARSZTATY EDUKACYJNE 

Fot. Bartek Syta, CC BY-SA 4.0.

WARSZTATY

W drugiej części dnia nauczyciele dzielili się na dwie grupy. Każda z grup 
realizowała inną ścieżkę tematyczną. Wśród tematów do wyboru znalazły się: 
Studio Gier z Historią w Tle oraz Interaktywne Studio Filmowe. 

W czasie wspólnych spotkań warsztatowych nauczyciele mieli okazję do dzie-
lenia się doświadczeniami, zbierania pomysłów, dobrych praktyk, czy informa-
cji niezbędnych do przygotowania własnych scenariuszy edukacyjnych. Cykl 
czterech spotkań wieńczyło opracowanie wstępu do filmu interaktywnego oraz 
elementów gry terenowej. 
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STUDIO GIER Z HISTORIĄ W TLE 

to spotkania, podczas których uczestnicy poznali pomysły, dobre praktyki, 
przykładowe scenariusze oraz narzędzia TIK pomocne w stworzeniu  
angażującej  gry terenowej w budynku i poza budynkiem szkolnym.  
Poruszone zostały następujące tematy:

• gry a gamifikacja,

• tworzenie fabuły bazującej na archiwach,

• opowiadanie historii – 3 sposoby tworzenia fabuły,

• 52 elementy dobrej gamifikacji,

• narzędzia cyfrowe do tworzenia i zarządzania grą,

• skąd czerpać źródła dźwięków,

• skąd czerpać grafiki, 

• wykorzystanie narzędzi TIK w grze (wykorzystanie filmu, dźwięku),

• archiwa jako źródła treści i inspiracji.

INTERAKTYWNE STUDIO FILMOWE

to warsztaty, które podpowiadały jak zorganizować studio telewizyjne  
lub opracować materiały filmowe. Prowadzący podzielili się technikami  
i pomysłami, ale przede wszystkim metodyką pracy. Poruszono  
następujące zagadnienia: 

• podstawy gatunków dziennikarskich,

• jak tworzyć zwiastun filmowy,

• podstawy montażu (DaVinci, iMovie),

• narzędzia do tworzenia interaktywnych filmów,

• narzędzia TIK,

• archiwa jako źródła treści i inspiracji1.

1 Dane z raportu podsumowującego działania edukacyjne w ramach Projektu TuEuropeana  
  2019 opracowanego przez trenerów PCSS.

Fot. Bartek Syta, CC BY-SA 4.0.

Fot. Bartek Syta, CC BY-SA 4.0.

Oba warsztaty prowadzone były przez trenerów Poznańskiego Centrum Super-
komputerowo - Sieciowego afiliowanego przy ICHB Polskiej Akademii Nauk  
na podstawie stworzonego autorskiego programu. 
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PRAWO AUTORSKIE

Uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas spotkań z ekspertami poszczególnych 
polskich i europejskich repozytoriów cyfrowych był wykład z prawa autorskiego. 
Sesja poświęcona prawnym zagadnieniom korzystania z archiwów kładła szcze-
gólny nacisk na legalne wykorzystywanie znalezionych w sieci materiałów, co to 
są licencje Creative Commons, jak z nich korzystać i jak zgodnie z prawem  
zamieszczać w sieci prace uczniów. Nauczyciele dowiedzieli się również  
o wyjątku jakim jest dozwolony użytek i jak wiele możliwości daje on w pracy  
z młodzieżą i archiwaliami.

WIRTUALNE SPOTKANIA NA PLATFORMIE

Spotkania eksperckie oraz warsztaty uzupełnione zostały o zajęcia on-line, 
realizowane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Akademii PCSS.   
Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do grup tematycznych 
online, gdzie mogli znaleźć dodatkowe informacje, jak również samouczki  
do samodzielnego opracowania gry lub filmu. Na platformie nauczyciele mogli 
powtórzyć realizowane ćwiczenia, zapoznać się z materiałami audiowizualnymi 
udostępnianymi przez trenerów, plikami audio, checklistami, prezentacjami oraz  
dodatkowymi ćwiczeniami. Mogli także dołączyć do wybranej grupy dysku-
syjnej komentując zajęcia, ćwiczenia, narzędzia jak również dzieląc się swoimi 
doświadczeniami.

W ramach warsztatów wykorzystano szereg cyfrowych i analogowych narzędzi 
służących do tworzenia nowych narracji bazujących na archiwalnych zasobach. 
Wszystkie narzędzia zostały zebrane i umieszczone na oszyfrowanej platfor-
mie komunikacyjnej: https://akademia.pcss.pl, wciąż dostępnej dla nauczycieli 
biorących udział w warsztatach.

IMOVIE
Aplikacja do podstawowej edycji materiałów filmowych. 
Umożliwia nagrania filmów  w postaci krótkich zwiastunów.
https://www.apple.com/imovie/

DAVINCI RESOLVE
Profesjonalne narzędzie do edycji, obróbki materiałów filmowych,  
które umożliwia pracę osobno nad dźwiękiem oraz obrazem.
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/

MORFO
Aplikacja, którą można wykorzystać do stworzenia przewodnika  
w grze terenowej czy escape room’ie.
https://apps.apple.com/us/app/morfo/id418900007

GENERATOR KODÓW QR
Narzędzie umożliwiające zastąpienie adresów www, testów, itp.  
kodem QR. Świetnie sprawdza się podczas gier.
https://www.qr-online.pl/

FREESOUND
Umożliwia darmowe wykorzystanie ścieżek dźwiękowych.  
Podobną funkcję pełni też Studio Twórców na YouTube.
https://freesound.org/

PIXABAY
Umożliwia darmowe wykorzystywanie obrazów, zdjęć, grafik 
wektorowych i filmów.
https://pixabay.com/pl/

TYPO POLONA
Narzędzie umożliwiające tworzenie m.in. tytułów gier, filmów, 
nawiązujących czcionką do wybranej epoki.
http://typo.polona.pl/pl/

Narzędzia wykorzystane podczas warsztatów:
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W dwóch dwudniowych sesjach warsztatowych wzięło udział 20 osób.  
Fotorelację z EDULABU można znaleźć na stronie www.tueuropeana.pl.

Fot. Bartek Syta, CC BY-SA 4.0.

Bardzo proszę  
o ciąg dalszy najlepiej  
w Poznaniu.

Bardzo 
proszę  
o cd:-)

Chcemy 
dłużej  
i więcej

Szkolenie zdecydowa-
nie rozbudziło apetyt 
na więcej.

Kiedy spotkanie 
kolejne w realu 
lub online?

Jan Brueghel the Younger, Paradise with the Fall of Man, Mauritshuis, 
Holandia, domena publiczna
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Świadomość dostępnych na platformach internetowych materiałów archiwal-
nych i możliwości legalnego z nich korzystania jest coraz większa. W sieci  
z łatwością znaleźć można przykłady wykorzystania zdigitalizowanych obiek-
tów. O ponownym wykorzystywaniu materiałów (reuse) przeczytać można  
w publikacjach (“Reuse, Remix, Recycle. Ponowne wykorzystanie materiałów 
filmowych i audiowizualnych”; Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, 
Warszawa, 2017), usłyszeć na konferencjach (np. Reuse w edukacji | Semina-
rium dla nauczycieli i bibliotekarzy. Od cyfrowych podręczników po wycieczki 
do odległych muzeów organizowanej w FINA w maju 2019 r.) czy bardziej  
bezpośrednio zobaczyć na stołecznych muralach (Chopin-Forever Young,  
ul. Tamka 37a, stworzony przez Good Looking Studio i Beata “Barrakuz” Śliwiń-
ska). W 2019 roku TuEuropeana stworzyła serię działań mających na celu pro-
mocję przekonania, iż archiwa cyfrowe są powszechnie dostępnym, otwartym 
źródłem motywów i inspiracji, które za sprawą artystów mogą zostać twórczo 
przetworzone i zyskać nową formę i znaczenia. 

W październiku 2019 roku FINA oraz sklep internetowy dedykowany sprzedaży 
starannie wyselekcjonowanych plakatów polskich twórców -  Wall-being ogłosi-
ły konkurs na plakat o tematyce ekologicznej, wykorzystujący i kreatywnie prze-
twarzający zasoby archiwalne. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie 
plakatu wykorzystującego lub inspirowanego cyfrowymi archiwalnymi zasobami 
dostępnymi za pośrednictwem europejskiej platformy Europeana oraz polskich 
repozytoriów cyfrowych. Ideą konkursu było pokazanie potencjału ponowne-
go, kreatywnego wykorzystania pochodzących z różnych kolekcji cyfrowych 
archiwów w różnych twórczych kontekstach. Tematyka konkursu nawiązywała 
do zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zadaniem  
twórców było stworzenie plakatu popularyzującego temat ekologii w świado-
mości społecznej.

Konkurs skierowany był do twórców: studentów ASP, młodych profesjonalistów 
(do 30 roku życia) i amatorów zajmujących się malarstwem, grafiką  
lub wzornictwem. Każdy z uczestników konkursu mógł zgłosić 2 projekty. 
Nagrodą dla zwycięzców (nagroda główna oraz 3 wyróżnienia) były nagrody 

(RE)ZASOBY.  
ZIELONE ARCHIWA CYFROWE  
 
KONKURS NA EKOLOGICZNY PLAKAT 
ARTYSTYCZNY WYKORZYSTUJĄCY  
ZASOBY ARCHIWALNE

pieniężne (nagroda główna 5 tys. zł) oraz możliwość umieszczenia pracy  
na platformie sprzedażowej Wall-being.

Konkurs promowany między innymi na antenie radiostacji (Radio Kampus),  
na portalach internetowych (min. kanag.pl, pisarze.pl, signs.pl) i za pomocą  
plakatów w przestrzeni publicznej spotkał się z bardzo dużym zainteresowa-
niem artystów,   które przełożyło się na ilość nadesłanych prac - prac o bardzo 
wysokim walorze artystycznym, przemyślanych, twórczych i w znakomitej więk-
szości prawidłowo wykorzystujących dostępne zasoby archiwalne.

Jury w składzie: Agata Królak (graficzka), Beata Śliwińska (graficzka), Katarzyna 
Głogowska (Wall-Being), Małgorzata Szynkielewicz (Fundacja Europeana),  
Agata Nowotny (badaczka dizajnu, kuratorka wystaw), Sebastian Durbacz 
(FINA) z ponad 160 nadesłanych prac wyłoniło 4 zwycięzców. W ocenie pod 
uwagę brany był walor artystyczny, kreatywne wykorzystanie zasobów  
archiwalnych oraz nawiązanie do ekologicznej tematyki konkursu.

27 listopada 2019 jury konkursu (RE):Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe postano-
wiło przyznać: 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ   za wielowątkowość pomysłu i kreatywne podejście  
i mocny, aczkolwiek nienarzucający się przekaz. Za syntezę, myślenie graficzne, 
oraz formę dla  Martyny Berger za plakat FolioFish.

WYRÓŻNIENIE  za inteligentny przekaz z przenośnią mówiący o temacie,  
a do tego bardzo ciekawy wizualnie, z nutą nostalgii. Za wartość artystyczną 
plakatu dla  Honoraty Bialic za plakat Wymieranie - Rozdział VI.

WYRÓŻNIENIE   za syntezę, kreatywność, wyczucie, poziom wykonania.  
Za prosty a jednocześnie bardzo efektowny zabieg. Za kreatywne wykorzysta-
nie archiwalnych zasobów cyfrowych dla  Julii Rogóż.

WYRÓŻNIENIE   za bardzo prosty i jasny przekaz, jednocześnie fajnie  
zgrany z ilustracją i za sprawne wykonanie graficzne całości. Plakat  
o dużej reklamowej wartości. Za nawiązanie do ekologicznej tematyki  
konkursu dla  Aleksandry Humeniuk za plakat Jeden na osiem.
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MARTYNA BERGER
FolioFish

Akwarium w Szklarni Parku Wilsona/wydawca nieznany/,  
Biblioteka Narodowa w Warszawie, domena publiczna; Siatka plastikowa z Peweksu,  
Europeana 1989 - Gdańsk, 21-22.06.2013, Europeana Collections, domena publiczna

HONORATA BIALIC
Wymieranie – rozdział VI

Frog by a Dandelion with Flies, Kikker bij een paardenbloem met vliegen, 
Rijksmuseum via Europeana Collections, domena publiczna; Swan from  

BL Royal 12 C XIX f.39V, British Library via Europeana Collections, domena 
publiczna; Gazelle/Antelope/Gazela, Rijksmuseum via Europeana  

Collections, domena publiczna; Man cutting down a tree from  
BL Stowe 955 f15 Pierre Sala, British Library via Europeana Collections, 

domena publiczna
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JULIA ROGÓŻ 
bez tytułu

ŻYDÓWKA Z POMARAŃCZAMI, Aleksander Gierymski (1850-1901),  
Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

ALEKSANDRA HUMENIUK
 Jeden na osiem

Cod. Min. 52, vol. 1, fol. 37r: Recueil d'oiseaux de la Menagerie Royale  
du Parc de Versailles: Parrot (macaw), Österreichische Nationalbibliothek 

via Europeana Collections, domena publiczna
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Dodatkowo, w ramach projektu, na trzech wybranych polskich uczelniach  
artystycznych w Warszawie, Gdańsku i  Poznaniu odbyły się spotkania  
ze studentami poświęcone  kreatywnemu  przetwarzaniu cyfrowych kolekcji 
oraz prawu autorskiemu dla twórców.
 

Warsztaty poprowadziły ekspertki prawa autorskiego  
FINA i Centrum Cyfrowego oraz artystki Agata Królak  
i Beata Śliwińska aka Barrakuz.

W spotkaniach łącznie wzięło udział około 40 osób. Warsztaty cieszyły się  
zainteresowaniem zarówno studentów uczelni artystycznych, jak również  
ich absolwentów i młodych amatorów, adeptów sztuk pięknych. Pokazały także 
dużą potrzebę na kontynuację działań dla twórców dedykowanych kwestiom 
związanym z prawem autorskim, w tym legalnym korzystaniem z archiwów.

POST SCRIPTUM!
WYSTAWA PRAC POKONKURSOWYCH  
W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA  
DOMENY PUBLICZNEJ.

Już od kilkunastu lat wraz z nastaniem nowego roku kraje z różnych zakątków 
świata obchodzą Dzień Domeny Publicznej. Celem tych obchodów jest zwróce-
nie uwagi szerokiej grupy odbiorców na rolę domeny publicznej w budowaniu 
kultury i otwieraniu dostępu do wiedzy oraz promowanie informacji na temat 
prawa autorskiego. W Polsce obchody koordynowało  Centrum Cyfrowe 
we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym oraz Koali-
cją Otwartej Edukacji. 3 lutego 2020 roku, w ramach Dnia Domeny Publicznej 
w kinie Iluzjon zaprezentowane zostały prace nagrodzone oraz zauważone 
i wyróżnione podczas konkursu (RE):Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe.

Na wystawie pokazano cztery nagrodzone prace. Ponadto, w przestrzeni kina 
wyświetlono (pokaz multumedialny) 20 wybranych plakatów. 

Materiały promocyjne Dnia Domeny Publicznej, Centrum Cyfrowe

AGATA KRÓLAK
projektuje i ilustruje dla dzieci w każdym wieku. Jest laureatką plebiscytu 
MUST HAVE Festiwalu Łódź Design, nagrody KTR, wyróżnień IBBY  
i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jej ilustracje były prezento-
wane na festiwalach i wystawach m.in. w Nowym Jorku, Tokyo, Londynie, 
Brukseli i Paryżu.
 
BEATA ŚLIWIŃSKA
zajmuje się postprodukcją graficzną sesji modowych, projektowaniem  
okładek płyt muzycznych, okładek książek, ilustracji, oprawy graficznej  
wydarzeń kulturalnych, koncertów, a także identyfikacji wizualnych.  
Tworzyła m.in. dla: Facebooka, Orange Polska, Levisa i Adidasa.

LOKALIZACJA DATA  PARTNER LOKALNY

   
POZNAŃ  25.10.2019 Uniwersytet Artstyczny 
     w Poznaniu 

GDAŃSK  04.11.2019 Akademia Sztuk Pięknych 
     w Gdańsku/ Patio

WARSZAWA  07.11.2019 Akademia Sztuk Pięknych 
     w Warszawie

WARSZTATY 
DLA STUDENTÓW
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KAROLINA PIOTROWSKA
Toksyczna woda

A woman bathing, Rembrandt, Biblioteka 
Narodowa, domena publiczna

Vitulus marinus=Ein See-Kalb, Biblioteka 
Narodowa, domena publiczna

KATARZYNA BRĄGIEL
There was plenty of fish in the see

Fish. Watercolour, Bhawani Das,  
Wellcome Collection via Europeana  
Collections, CC BY; Älvsjö friluftsbad  
Exteriör. Hopptorn, bassäng, kvinna  

som skall hoppa, Arkitektur-och  
designcentrum, domena publiczna

Fjord, Kanstad, Nordlandsmuseet via 
Europeana Collections, CC BY-SA 

EWELINA KOTRA
Bee with us

Cod. Min. 53, vol. 9, fol. 413r: Florilegium 
of Prince Eugene of Savoy: Rosa centifolia 

batanica – rose, Osterreichische  
Nationalbibliothek, domena publiczna
A Bouquet, Henriëtte Geertruida Knip, 

Rijksmuseum via Europeana Collections, 
domena publiczna

NATALIA POLASIK
Plastik do żółtego

The Buildings of the Asiatic Company 
seen from St.Anna Street, Copenhagen, 
Vilhelm Hammershoi, Statens Museum  

for Kunst via Europeana Collections, 
domena publiczna; Zwei Turner am Bock, 

Heinrich Hamann, Museum Fur Kunst 
und Gewerbe Hamburg via Europeana 

Collections, domena publiczna;
Handstand, Heinrich Hamann, Museum 

Fur Kunst und Gewerbe Hamburg  
via Europeana Collections, domena  

publiczna; Girls Pushing a Boat, Pekka 
Halonen, Finish National Gallery  

via Europeana Collections,  
domena publiczna
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ADA KRENZ 
Why so selfish?

A Patagonian penguin standing on a floe, 
Eastgate, Europeana Collections, CC BY

Gärleutställninger Modell an hand, Sune 
Sundahl, Arkitektur- och designcentrum 
via Europeana Collections, domena pu-

bliczna;Träsnitt, Bildkonst, Print,  
Woodcut, Ostasiatiska Museet  

via Europeana Collections, CC BY

KAROLINA PIOTROWSKA 
Rybka lubi pływać

H.N. Zoologie Poissons par Mr Geoffacy 
de St. Hilaire, Boquet Luis., Biblioteka 

Narodowa, domena publiczna
Portret młodej kobiety, autor nieznany, 

Biblioteka Narodowa, domena publiczna
Wiek XVI: Pan w żółtej czapce […] obok 
niego młodzian w szafirowej czapce […] 

Juliusz Kossak, Biblioteka Narodowa, 
domena publiczna

ALEKSJEJ CECOCHO
Wykopki i żniwa

Żniwa na Sądecczyźnie, Narodowe  
Archiwum Cyfrowe, domena publiczna

Żniwa nad Bałtykiem, Narodowe  
Archiwum Cyfrowe, domena publiczna

Wykopki na Górnym Śląsku, kobiety 
zbierają do koszy wykopane ziemniaki, 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena 
publiczna; Rolnicy układają kopy, snopy 

owsa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
domena publiczna

MARTYNA BERGER
Nie (i)graj z planetą

Globus uniwersalny, Dostawa Szkolna  
„Pestalozzi” Wydawca, Biblioteka  

Narodowa, domena publiczna
Dolina Pięciu Stawów Spiskich, Józef 
Oppenheim (1887-1946) Fotografie,  

Biblioteka Narodowa, domena publiczna
Stadion, Oslo Museum via Europeana 

Collections, CC-BY SA; Guhrau Bez. 
Breslau: Horst-Wessel-Schule, Stadtische 

Oberschule, Verlag Geyer &Co, Biblioteka 
Narodowa, domena publiczna
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Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)  
to nowoczesna instytucja kultury zajmująca się digitali-
zacją, udostępnianiem i promocją polskiego dziedzictwa 
audiowizualnego. Misją statutową FINA  jest gromadze-
nie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbar-
dziej wartościowych przejawów kultury audiowizualnej. 
FINA kształci świadomego odbiorcę i twórcę kultury 
audiowizualnej, prowadzi działania z zakresu edukacji 
filmowej i medialnej a także współpracuje z ekspertami  
w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, archiwi-
zacji i rekonstrukcji cyfrowej.

www.fina.gov.pl

Misją Fundacji Europeana jest zmiana świata poprzez 
sztukę. Opierając się na bogatym dziedzictwie kulturo-
wym Europy, ułatwia ludziom dotarcie do archiwalnych 
zasobów i wykorzystanie ich w pracy, nauce i życiu co-
dziennym. Działania fundacji przyczyniają się do rozwoju 
otwartego, kreatywnego i kompetentnego społeczeń-
stwa. Europeana to nie tylko platforma cyfrowa, lecz tak-
że sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej 
Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana, 
w ramach „Europeana Network", współpracują na rzecz 
rozwoju cyfrowego dziedzictwa Europy.

http://www.europeana.eu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 
– afiliowane przy IChB PAN działa od 1993 roku z misją: 
„Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej  
nauki”. Działalność PCSS obejmuje funkcje dostawcy mocy 
obliczeniowej, systemów archiwizacji, internetu i usług sie-
ciowych oraz centrum badawczo-rozwojowego w zakresie 
wykorzystania technologii informatycznych i telekomuni-
kacyjnych w nauce, administracji publicznej, medycynie, 
oświacie, kulturze oraz sferze społecznej i w biznesie. 
PCSS jest również operatorem Federacji Bibliotek Cyfro-
wych oraz wieloletnim partnerem fundacji Europeana.

http://www.man.poznan.pl/

ORGANIZATOR
PROJEKTU:

PARTNERZY
PROJEKTU:

Centrum Cyfrowe/Pracownia Otwierania Kultury  
(www.otwartakultura.org) to inicjatywa Centrum Cyfrowe-
go (www.centrumcyfrowe.pl), która ma na celu wspieranie 
instytucji kultury w umiejętnym wykorzystywaniu i tworze-
niu narzędzi i projektów cyfrowych. Jest to ważny element 
misji Centrum Cyfrowego jako organizacji działającej  
na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania 
obywatelskiego, wykorzystując narzędzia cyfrowe i modele 
współpracy oparte na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

www.centrumcyfrowe.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (UAP) jest wiodącą 
uczelnią artystyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, 
na którą co roku stara się o przyjęcie coraz większa liczba 
kandydatów z całego świata. Założona w czynie spo-
łecznym przez mieszkańców Poznania, początkowo jako 
Szkoła Zdobnicza, w 1921 roku została upaństwowiona  
i nazwana Państwową Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego. Studia na UAP to doświadczenie naj-
lepszych tradycji sztuki, ujętych w nieustannie ewoluujące 
kanony estetyczne, projektowe oraz teoretyczne Uniwer-
sytet Artystyczny w Poznaniu, dzięki wytężonej pracy całej 
społeczności akademickiej, jest jedynym uniwersytetem 
spośród wyższych szkół plastycznych w kraju oraz prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem kulturalnym o znaczeniu  
ponadregionalnym.

www.uap.edu.pl
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Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsk została założona  
w 1945 w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk  
Plastycznych, w późniejszym okresie przemianowana  
na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych  
w Gdańsku (PWSSP). W 1954 siedzibę PWSSP przenie-
siono z Sopotu do Gdańska, do odbudowanej Wielkiej 
Zbrojowni. W 1968 uczelnia zyskała nowe, modernistycz-
ne skrzydło według projektu profesora uczelni Ryszarda 
Semki. Od 1996 posiada status Akademii Sztuk Pięknych.

PATIO to przestrzeń pro-kulturalna w Gdańsku, dedyko-
wana bezpłatnym, otwartym wydarzeniom z dziedziny 
sztuki, designu i kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Otwarte i bezpieczne miejsce dla szerokiej grupy odbior-
ców, którzy pragną obcować ze sztuką na co dzień.

https://www.asp.gda.pl/

Wall-being to sklep internetowy z oryginalnymi,  
starannie wyselekcjonowanymi plakatami polskich arty-
stów. W kolekcji znajduje się ponad 700 niepowtarzalnych 
wzorów, które łączy kreatywność i wyrazisty styl.  
Z Wall-being współpracuje kilkudziesięciu nagradzanych  
i utytułowanych twórców plakatów, ilustracji książkowych  
i prasowych m.in. Beata Śliwińska ‘Barrakuz’, Agata Królak, 
Aleksandra Morawiak, Magdalena Pankiewicz, Anna 
Rudak czy Jan Kallwejt.

www.wallbeing.com
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Do oprawy graficznej raportu zostały wykorzystane:

• Three Butterflies, Herman Henstenburgh, Rijksmuseum,  
domena publiczna

• Frame, Anoniem (Noordelijke Nederlanden), Mauritshuis,  
domena publiczna

• The Butterflies, August Allebé Rijksmuseum, domena publiczna

• Vase of Flowers in a Window, Ambrosius Bosschaert de Oude,  
Mauritshuis, domena publiczna

• Insects and Fruit, Jan van Kessel, Rijksmuseum, domena publiczna
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http://www.europeana.eu

Misją Fundacji Europeana jest zmiana świata poprzez sztukę. Opierając się  
na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy, ułatwia ludziom dotarcie  
do archiwalnych zasobów i wykorzystanie ich w pracy, nauce i życiu codzien-
nym. Działania fundacji przyczyniają się do rozwoju otwartego, kreatywnego  
i kompetentnego społeczeństwa. Europeana to nie tylko platforma cyfrowa, 
lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które 
pod przewodnictwem Fundacji Europeana, w ramach „Europeana Network", 
współpracują na rzecz rozwoju cyfrowego dziedzictwa Europy.

Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Projektu TuEuropeana 2018 
zostały objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.


