
 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna ogłasza rekrutację uczestników projektu „Etno-projekt 

2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie”! 

„Etno-projekt.2.0” to nowa odsłona warsztatów w terenie, będących próbą odpowiedzi na pytanie, 

czym może być dla nas kultura ludowa. Wraz z uczestnikami będziemy podróżować przez różne 

regiony Polski w poszukiwaniu inspiracji. Zajrzymy do skansenów i muzealnych magazynów, 

będziemy przymierzać ludowe stroje, próbować swoich sił w tradycyjnych technikach 

rękodzielniczych, dyskutować z antropologami i osobami wdrażającymi nowe technologie w obszarze 

kultury. Wreszcie – jako zwieńczenie dziesięciodniowych warsztatów – powstaną interaktywne 

aplikacje promujące etnograficzną wiedzę, zachęcające do refleksji lub pokazujące poruszany temat z 

nowej strony. Chcemy, żeby udział w programie dawał możliwość wymiany myśli i łączenia 

kompetencji ludzi z różnych dziedzin - zapraszamy grafików, etnologów oraz informatyków. 

Wierzymy, że powstanie w ten sposób kreatywna energia i  pomysły, które będą mogły być 

kontynuowane na różne sposoby, także po zakończeniu projektu.  

Zachęcamy do podjęcia wyzwania! 

Kto? 

Zapraszamy młodych (po drugim roku studiów, przed 35 rokiem życia) przedstawicieli trzech 

dyscyplin: 

- etnologia/etnografia/antropologia kulturowa, 

-  informatyka/programowanie/techniki komputerowe, 

- projektowanie graficzne. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 15 uczestników – po 5 z każdej dyscypliny. 

Szukamy osób, które są otwarte i twórcze, chcących pracować wspólnie nad stworzeniem 

wyjątkowych  projektów –  w interesujący sposób wykorzystujących cyfrowe technologie, 

posiadających intrygującą grafikę oraz przemyślanych merytorycznie. 

Gdzie? 

Rozpoczniemy w Warszawie, następnie udamy się na Podlasie, odwiedzimy Lublin i okolice, 

zatrzymamy się na chwilę w Zakopanem, a podróż zakończymy w Krakowie. 

Kiedy ? 

Warsztaty odbędą się w dniach 1-10 września 2014. 

Finał projektu – 4 października 2014 w Warszawie. 



 

 

 

 

Jak się zgłosić? 

Do dnia 28 lipca należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.etnoprojekt.pl. 

Udział w projekcie jest bezpłatny! 

Partnerzy: 

Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli  w Krakowie, Muzeum 

Tatrzańskie w Zakopanem, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Moiseum 

Patronaty medialne: 

Designteka, Purpose, Ładnie naprawię, Geek Girls Carrots, Creative Poland, CHI Polska, 
Technologie.org.pl 

 

Kontakt: 

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna 
Ul. Koszykowa 24/12 
00-553 Warszawa 
https://www.facebook.com/etnoprojekt/ 
www.etnoprojekt.pl 
etnoprojekt2014@gmail.com 
 

Animacja promująca projekt: https://www.youtube.com/watch?v=oiE8c8yaH9k 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 

2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”. 
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