


Projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa realizowany wspólnie z Centrum  
Archiwistyki Społecznej ma na celu dokumentację, archiwizację i udostępnienie 
zbiorów będących w posiadaniu depozytariuszy wpisanych na Krajową listę  
niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Działania podjęte wspólnie z depozytariuszami i lokalnymi partnerami pozwolą 
na zachowanie i szersze zaprezentowanie unikalnych tradycji oraz zwyczajów,  
co wpłynie na ich lepsze zrozumienie i zachowanie dla kolejnych pokoleń.

Życie przeżyte, ale nieopisane staje się częścią niewidocznej przeszłości.
Vanessa May, fragment apelu do fińskich kobiet o spisanie historii życia, 1995



Program szkolenia:

Czwartek, 7.04.2022

9.00 – 10.45 Blok I – Poznajmy się
• Otwarcie szkolenia i przywitanie uczestników (Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa)
• Archiwistyka społeczna i działalność Centrum Archiwistyki Społecznej (Adriana Kapała, Małgorzata Pankowska-Dowgiało,

Centrum Archiwistyki Społecznej)
• Prezentacja lokalnych partnerów (Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, Gminny Ośrodek Kultury w  Stryszawie, Fundacja 9sił,

Asysta Żywiecka, Wojewoda wołoski)

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.45 Blok II – O projekcie i digitalizacji
• Założenia i cele projektu ,,Zapis tradycji” (Agata Mucha, NID)
• Narzędzia, dokumentacja i realizacja działań w ramach projektu – wsparcie NID i CAS
• Digitalizacja na skanerze płaskim (Małgorzata Pankowska-Dowgiało, CAS)

12.45 – 13.45 Przerwa obiadowa (Rynek 19 Bistro)

13.45 – 16.00 Blok III – Zapis i archiwizacja zbiorów 
• Wprowadzenie do nagrywania wywiadów (Adriana Kapała, CAS)
• Otwarty System Archiwizacji – założenia i główne funkcjonalności (Ewa Majdecka, CAS)

16.00 – 16.30 Podsumowanie i otwarta sesja pytań

Warsztaty dla lokalnych partnerów



Program szkolenia:

	 Piątek,	8.04.2022

9.00	–	10.45	Blok	I	–	Poznajmy	się	
• Otwarcie szkolenia i przywitanie uczestników (Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa 
  Kulturowego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa)
• Archiwistyka społeczna i działalność Centrum Archiwistyki Społecznej (Adriana Kapała, Małgorzata Pankowska-Dowgiało, CAS) 
• Prezentacja depozytariuszy (zabawkarstwo żywiecko-suskie, kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie, 
  umiejętność gry na dudach żywieckich i ich wytwarzanie, tradycja noszenia mieszczańskiego stroju żywieckiego, bacowanie) 

10.45	–	11.00 Przerwa kawowa

11.00	–	12.45	Blok	II –	O	projekcie	i	Otwartym	Systemie	Archiwizacji
• Założenia i cele projektu ,,Zapis tradycji” (Agata Mucha, NID)
• Jak i co dokumentować i archiwizować (Adriana Kapała, Małgorzata Pankowska-Dowgiało, CAS)
• OSA – założenia systemu i główne funkcjonalności (Ewa Majdecka, CAS)

12.45	–	13.25	Przerwa	obiadowa

13.25	–	15.00	Blok	III –	Podstawy	bezpiecznego	przechowywania	zbiorów	
(Agata Barczyńska, Główna Konserwator Muzeum Etnograficznego w Krakowie)

15.00	–	16.00	–	Otwarta	sesja	pytań

	 Sobota,	9.04.2022

9.00	–	10.45	–	Blok	I	–	Schemat	pracy	i	nagrywanie
• Ogólny schemat dokumentowania i archiwizacji – narzędzia 
• Nagrywanie wywiadów (Adriana Kapała, CAS)

10.45	–	11.00	Przerwa	kawowa

11.00	–	13.45	Blok	II –	Nagrywanie	i	digitalizacja	
• Nagrywanie oraz opis wywiadu (Adriana Kapała, CAS)
• Digitalizacja zdjęć i dokumentów (Małgorzata Pankowska-Dowgiało, CAS)

13.45	–	14.45	Przerwa	obiadowa (Rynek Bistro 19)

14.45	–	15.45	Blok	III	–	Podstawowy	opis	zbiorów
• Opis zbiorów depozytariuszy – zdjęcia, dokumenty, wywiady (Adriana Kapała, Małgorzata Pankowska-Dowgiało, CAS)

15.45	–	16.30	Podsumowanie	i	otwarta	sesja	pytań

Dwudniowe	warsztaty	dla	depozytariuszy	–	8–9.04.2022	r.



Agata	Mucha – koordynator regionalny ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Od początku pracy w Narodowym  
Instytucie Dziedzictwa nastawiona na pracę z człowiekiem, koordynuje Europejskie Dni Dziedzictwa w woj. śląskim, a od kilku 
lat współpracuje z depozytariuszami w terenie. Inicjatorka i koordynatorka projektu ,,Zapis tradycji”; fototechniczka, która  
rozumie, że aby zachować, trzeba utrwalić.

Chciałabym, żeby każdy z nas miał możliwość opowiedzieć swoją historię, dlatego mam nadzieję, że nasz projekt pozwoli 
ukazać prawdziwe piękno tradycji, które skrywa w sobie człowiek.

Małgorzata	Pankowska-Dowgiało – historyczka i archiwistka. Kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych 
w CAS. Uczy archiwistów społecznych i przygotowuje dla nich różne materiały edukacyjne. 

W archiwistyce społecznej fascynuje mnie przede wszystkim chęć do działania, oraz to, jak archiwa społeczne potrafią zmienić 
otoczenie, w którym funkcjonują.

Adriana	 Kapała – członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, archiwistka i historyczka. W CAS edukuje i szkoli,  
w latach 2018-2020 kierowała projektami dokumentacyjnymi w nurcie historii mówionej w Fundacji Ośrodka KARTA. 

Nagrywanie opowieści może być wspaniałą przygoda – chcę uczyć archiwistów społecznych, jak się do niej przygotować.

Ewa	Majdecka – socjolożka, badaczka i menadżerka projektów cyfrowych. W CAS kieruje działem rozwoju narzędzi cyfrowych, 
gdzie rozwija Otwarty System Archiwizacji. 

Staramy się wspierać i ułatwiać pracę archiwistów społecznych, a wszystkim innym ułatwiać dostęp do tych fascynujących 
zbiorów.

Prowadzenie

     
Gościnnie:

Agata	 Barczyńska – Główna Konserwator Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Absolwentka Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; specjalność konserwacja i restauracja malarstwa.

Konserwacja jest piękną pracą, która przedłuża życie obiektu, dając tym samym świadectwo życia ludzi, ich pracy i talentu. 
Praca z zespołem jest rozwijająca i sprawia, że każdy może stać się najlepszą wersją siebie.



Spotykamy się w Muzeum Miejskim w Żywcu – Stary Zamek przy ul. Zamkowej 2 

Kontakt w sprawie warsztatów: Agata Mucha, e-mail: amucha@nid.pl

www.niematerialne.nid.pl  | www.cas.org.pl 

Lokalni partnerzy

WspółorganizatorOrganizatorzy
Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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