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Game Jam z Historią i warsztaty TuEuropeana, ruszają zapisy! 

 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza na bezpłatne spotkania 
skierowane do twórców, nauczycieli i edukatorów oraz posiadaczy kolekcji – w ramach 
drugiej edycji projektu TuEuropeana poświęconej propagowaniu i wykorzystywaniu 
materiałów archiwalnych zgromadzonych na platformie Europeana. Częścią projektu jest 
Game Jam z Historią, do udziału w którym zapraszamy projektantów oraz developerów 
gier video. 
 

 
 
Podczas spotkao uczestnicy dowiedzą się jak skorzystad z potencjału polskich i europejskich kolekcji 
cyfrowych, jak zwiększyd ich widocznośd w sieci – a także jak twórczo je wykorzystad. Zapraszamy do 
udziału w serii edukacyjno-informacyjnych działao poświęconych tym zagadnieniom. 

 
EDULAB 2017 

(Poznao 24 -25 listopada 2017) 

  

EDULAB to dwudniowe warsztaty poświęcone wykorzystaniu cyfrowych zasobów Europeany oraz 

polskich serwisów z cyfrowymi kolekcjami w innowacyjnych działaniach edukacyjnych. W ich ramach 

wykorzystanych zostanie szereg cyfrowych i analogowych narzędzi służących do tworzenia nowych 

narracji bazujących na archiwalnych zasobach. Podczas spotkao uczestnicy zdecydują o wyborze 

dwóch propozycji tematycznych. Będą nimi: 

  

Gra terenowa w wirtualnym terenie  

 

Zadaniem nauczycieli będzie zaprojektowanie, wykorzystując dostępne archiwalia, gry terenowej, 

której motywem przewodnim będzie okres literacki, postad, zawód, epoka oraz występujące między 

nimi powiązania. Uczestnicy ponadto przygotują szereg interdyscyplinarnych zadao wymagających 

dodatkowo zwiedzania i poruszania się po całym świecie. Tylko najbardziej spostrzegawczy uczniowie 

mogą zwyciężyd.   

  

Escape room dla odważnych  

 

Uczestnicy warsztatów będą musieli opracowad szereg historycznych lub interdyscyplinarnych 

zagadek, których rozwiązanie pozwoli wyjaśnid, co stało się z niezwykle cennym eksponatem z Pałacu 

Lipskich w Czerniejowie. Chcąc dodatkowo utrudnid zadanie, stworzą aktywne QR kody oraz sięgną 
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po generatory do budowania aplikacji wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistośd.  

  

W rezultacie warsztatów powstaną multimedialne materiały szkoleniowe wspierające samodzielną 

realizację scenariuszy działao edukacyjnych wykorzystywanych w trakcie warsztatów. 

Warsztaty odbędą się w dniach 24-25.11.2017 w Poznaoskim Centrum Superkomputerowo-

Sieciowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (ul. Zwierzyniecka 20). 

  

Warsztaty skierowane są do aktywnych zawodowo nauczycieli przedmiotów humanistycznych klas 4-

8. Rejestracja uczestników potrwa od 06.11.2017 do 21.11.2017. Formularz rejestracyjny znajduje 

się tutaj. 

  

Współorganizatorem Warsztatów Edukacyjnych jest Poznaoskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe (IChB PAN), a warsztaty odbędą się w Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS. 

 
 

Zbiory regionalnych instytucji kultury w sieci. Platformy, wyzwania, strategie |SEMINARIUM 

(Katowice 28.11.2017) 

  

Seminarium jest skierowane do regionalnych instytucji kultury zainteresowanych szerokim 

udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. Celem seminarium jest zaprezentowanie sposobów w 

jakie instytucje te mogą udostępniad swoje zbiory on-line, z naciskiem na udostępnianie zbiorów 

poza własnym serwisem internetowym. Wyzwania i strategie tego typu działao zostaną 

przedstawione na przykładzie platform o różnym zasięgu działania i charakterystyce - od poziomu 

regionalnego, poprzez krajowy i Europejski, aż do poziomu ogólnoświatowego. Seminarium 

podsumowane zostanie panelem dyskusyjnym. 

  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

 

Partnerami wydarzenia są: Biblioteka Śląska, Fundacja Wikimedia oraz Poznaoskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN) 

  

GAME JAM Z HISTORIĄ 

(Warszawa, 1-3 grudnia 2017) 

Game Jam z Historią to weekendowa sesja dla amatorskich i profesjonalnych projektantów oraz 

developerów gier video wykorzystująca archiwa cyfrowe do tworzenia nowych rozgrywek. 

Grudniowe spotkanie będzie okazją do zademonstrowania oraz doskonalenia umiejętności w 

zespołowym tworzeniu gier. Uczestnicy będą bazowali na otwartych zasobach archiwalnych 

(fotografie, materiały tekstowe, AV) dotyczących I wojny światowej oraz okresu XX-lecia 

międzywojennego. Swoje zasoby przed graczami otworzą między innymi Europeana udostępniając 

kolekcję 1914-1918, dzięki której prywatne zasoby archiwalne dotyczące burzliwego początku wieku 

ujrzały światło dzienne. Wspierad ją będą kolekcje Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki 

Narodowej oraz Filmoteki Narodowej. 

 

http://mail.sofresh-email.pl/ct/tmnkify9ws/a98xvxyafv
http://mail.sofresh-email.pl/ct/ypwsc5s5gm/a98xvxyafv
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Game Jam z Historią to przestrzeo, gdzie ludzie mogą dzielid się doświadczeniami, wyrażad siebie przy 

pomocy gier video i zwyczajnie dobrze się bawid, jednocześnie odkrywając, tropiąc i podążając 

archiwalnymi ścieżkami przeszłości. Game Jam z Historią zakooczy wyłonienie przez jury zwycięzców 

oraz wręczenie nagród. Sesja odbędzie się w dniach 1-3.12. 2017, w siedzibie FINA przy ul. 

Wałbrzyskiej 3/5. 

  

Rejestracja uczestników trwad będzie do 28.11.2017. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. 

Przeczytaj regulamin konkursu.  

  

Współorganizatorem Game Jam z Historią jest Fundacja Indie Games Polska wspierająca twórców 

gier video w procesie edukacji, tworzenia gier, ich promocji oraz sprzedaży. Partnerami projektu 

zostali: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa oraz Fundacja Europeana. 

 
TRANSCRIBATHON 

(1-2.12.2017 Warszawa) 

 

Europeana Transcribathon 1914-1918 to inicjatywa crowdsourcingowa stworzona przez Fundację 

Europeana, służąca do transkrypcji i adnotacji unikalnego, dotychczas niepublikowanego materiału 

archiwalnego, zgromadzonego podczas zbiórek od osób prywatnych w różnych miejscach w Europie. 

Celem inicjatywy jest stworzenie obszernego i w pełni cyfrowego zapisu pisanych tekstów 

znajdujących się w kolekcji Europeana 1914-1918. 

 

TuEuropeana – Transcribathon to dwudniowe wydarzenie polegające na wyszukiwaniu i 

digitalizowaniu prawdziwych, opisanych na kartkach pocztowych lub w listach historii z lat 1914-

1918. To odkrywanie emocji oraz  śledzenie losów ludzi żyjących w niespokojnych czasach początku 

XX wieku. 

Warsztat odbędzie się z wykorzystaniem internetowego narzędzia Transcribathon, które pozwala na 

transkrypcję, opisywanie i oznaczanie geograficzne ukrytych  skarbów kolekcji Europeana 1914-1918. 

 

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych – uczniów, studentów, seniorów, osób 

czynnych zawodowo. 

 

Formularz rejestracyjny pojawi się na stronie www.tueuropeana.pl już niebawem 

Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Europeana, Facts and Files, Poznaoskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN) 

 

 

WEBINARIA 

  

Webinarium to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą 

narzędzi, które umożliwiają obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami. 

  

Celem webinariów będzie przybliżenie uczestnikom portalu Europeana oraz zasad przekazywania 

http://mail.sofresh-email.pl/ct/umkwbh3wbb/a98xvxyafv
http://mail.sofresh-email.pl/ct/lcziabpsy3/a98xvxyafv
http://www.tueuropeana.pl/
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danych do tego portalu. Omówione zostaną również podstawowe kwestie związane z prawem 

autorskim w kontekście udostępniania zbiorów on-line, a także przedstawiony zostanie szereg 

narzędzi pozwalających na mierzenie wpływu i oglądalności udostępnianych w sieci zbiorów. 

  

Webinaria realizowane będą na platformie YouTube. Udział jest bezpłatny i nie wymaga 

wcześniejszej rejestracji, jednak do zadawania pytao i komentowania przebiegu webinarium 

niezbędne będzie konto Google. Webinaria oglądad będzie można poprzez kanał YouTube 

prowadzony przez Federację Bibliotek Cyfrowych. 

  

Szczegółowy harmonogram i zarys programu webinariów dostępny jest poniżej. 

Webinaria poprowadzi Marcin Werla z Poznaoskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, 

operatora Federacji Bibliotek Cyfrowych. 

 

Harmonogram: 

 

TuEuropeana 2017 #1 - Wprowadzenie do Europeany 

15.11.2017, godz. 12:00 

  

Celem webinarium będzie kompleksowe przedstawienie uczestnikom portalu Europeana. Omówiona 

zostanie historia powstania i rozwoju tego portalu, możliwości jakie daje on użytkownikom 

koocowym, a także sposoby współpracy instytucji kultury z tym portalem i z międzynarodową siecią 

Europeana. Czas trwania: 90 min 

  

TuEuropeana 2017 #2 - Prawo autorskie w udostępnianiu zbiorów i Europeana Publishing 

Framework 

29.11.2017, godz. 12:00 

  

Celem webinarium będzie zasygnalizowanie najważniejszych wyzwao związanych z prawem 

autorskim w kontekście udostępniania zbiorów on-line. Tę częśd poprowadzi gościnnie prawniczka 

specjalizująca się w prawie autorskim.  Drugim elementem webinarium będzie omówienie 

dokumentu Europeana Publishing Framework, który określa prawne i techniczne wymagania 

związane z przekazywaniem danych o zbiorach do Europeany. Czas trwania: 120 min 

  

TuEuropeana 2017 #3 - Mierzenie siły oddziaływania instytucji kultury - Europeana Impact 

Playbook 

13.12.2017, godz. 12:00 

  

Celem webinarium będzie przedstawienie narzędzia opracowanego przez Fundację Europeana 

(Europeana Impact Playbook), które ma wspierad instytucje kultury w mierzeniu szeroko 

rozumianego wpływu podejmowanych przez nie działao, w szczególności tych związanych z 

udostępnianiem zbiorów on-line. Czas trwania: 90 min 
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TuEuropeana 2017 #4 - Mierzenie oglądalności zbiorów on-line (cz. 1) 

10.01.2018, godz. 12:00 

  

Celem webinarium będzie wprowadzenie uczestników do tematyki mierzenia oglądalności zbiorów 

on-line oraz omówienie podstawowych możliwości narzędzi do analityki webowej, takich jak Google 

Analytics. Czas trwania: 90 min 

  

TuEuropeana 2017 #5 - Mierzenie oglądalności zbiorów on-line (cz. 2) 

24.01.2018, godz. 12:00 

  

Celem webinarium będzie omówienie zaawansowanych możliwości narzędzia Google Analytics i 

Google Search Console w kontekście monitorowania oglądalności zbiorów on-line. Przedstawione 

zostanie również dodatkowe narzędzie do analizy zachowania użytkowników na stronach WWW o 

nazwie HotJar. Czas trwania: 90 min 

 
 

O Europeanie 

 

Europeana umożliwia dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z 

najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych. Na portalu można znaleźd przeszło pięddziesiąt milionów 

zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to 

ponad dwa miliony książek i manuskryptów, zdjęd i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, 

pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Biblioteki Narodowej, Federacji 

Bibliotek Cyfrowych (Poznaoskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), Muzeum Historii Fotografii im. 

Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu 

Historycznego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 

  

Celem projektu Tu Europeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału tej bogatej kolekcji 

zbiorów, ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Przygotowaliśmy serię 

działao edukacyjno-informacyjnych, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach 

kreatywnych i instytucjach – właścicielach cyfrowych kolekcji archiwalnych. Wszystko zgodnie z misją 

Europeany: Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budowad na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwid 

do niego dostęp, aby każdy miał szansę wykorzystad je w pracy, do nauki lub po prostu dla zabawy. 

  

  

 Polska Grupa Robocza w Europeana Network 

  

Europeana to nie tylko portal, lecz także sied współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które 

pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network". W ramach tej sieci 

przedstawiciele instytucji działają w różnorodnych grupach roboczych, prowadzą wspólne inicjatywy i dyskutują 

o bieżących problemach, co umożliwia im aktywne współtworzenie międzynarodowego projektu. 

  

Aby przeciwdziaład rozproszeniu prac związanych z Europeaną w Polsce oraz braku współpracy poszczególnych 

polskich instytucji przekazujących zasoby do portalu, wzorując się na europejskiej „Europeana Network", w 
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2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowało działalnośd lokalnej, polskiej grupy 

roboczej, która zrzesza instytucje kultury aktywnie zaangażowane we współpracę z europejskim portalem. 

Celem prac grupy roboczej jest wzmocnienie krajowego systemu komunikacji, wymiana informacji i 

doświadczeo dotyczących współpracy z Europeaną oraz diagnozowanie (i próba rozwiązywania) problemów 

polskich instytucji kultury związanych ze współpracą z portalem, a wreszcie usprawnianie kontaktów z Fundacją 

Europeana. 

  

Kontakt dla mediów: 
T. +48 22 380 49 76 

e-mail: media@nina.gov.pl 
 
---------------------------------------------- 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 
2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest 
digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz 
upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA jest też koproducentem nowych materiałów 
audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych). 
 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5 | 02-739 Warszawa 

 

www.fina.gov.pl  

 

mailto:media@nina.gov.pl
http://mail.sofresh-email.pl/ct/7fysxao0us/okpiee1jgc

