Warsztaty podczas VIII PZAP „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci”
Łódź 7-9 września 2022
Tytuł:
"Mówić, żeby nas słuchali - czyli o tym jak popularyzować, by odnieść sukces"
Celem warsztatów jest pokazanie wachlarza możliwości dotarcia do otoczenia archiwów. Planujemy
wraz z zaproszonymi gośćmi oraz przy udziale publiczności podsumować prowadzone dotychczas
działania z obszaru popularyzacji, wskazać na ich mocne i słabe strony, omówić inicjatywy, które
mocno zapadły nam w pamięć i te, które przeszły bez echa. Chcemy przedstawić narzędzia
internetowe, które warto wykorzystać przygotowując wydarzenia oraz je promując, a także pokazać
w jaki sposób zwiększyć liczbę uczestników i zdobyć pożądany rozgłos. Dalej chcemy wskazać na dobre
praktyki w relacjach z mediami, zasady współpracy z dziennikarzami i redakcjami. I wreszcie
porozmawiać o relacjach archiwów z ich otoczeniem, szansach i zagrożeniach. Na to zagadnienie
spojrzymy bardzo szeroko, w skali całego kraju, ale i lokalnie z perspektywy archiwum zakładowego i
jego pozycji w strukturze urzędu. Zapraszamy na warsztaty Wszystkich, którym bliska jest tematyka
popularyzacji zasobu, relacji z otoczeniem archiwów i zasad ich funkcjonowania we współczesnym
społeczeństwie.
Odpowiedzialni:
Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP, dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK, dr Agnieszka Rosa,
dr Hubert Mazur, dr Marcin Smoczyński oraz zaproszeni goście
Termin: 7 września 2022 r., g. 9.00–13.00
Miejsce: Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, sala 0.33
PROGRAM
g. 9:00-9:10
Wprowadzenie – Marlena Jabłońska
g. 9:10
1. Przegląd i ocena działań z zakresu popularyzacji podejmowanych przez archiwa różnych typów
Moderator: Hubert Mazur
Goście: Agnieszka Filipek, Adriana Kapała
g. 10:00
2. Internet jako przestrzeń promocji i popularyzacji
Moderator: Marcin Smoczyński
Goście: Monika Mossakowska-Biało, Kamil Jędrasiak
10:50-11:10 PRZERWA
g. 11:10
3. Media relations, czyli co jest najważniejszego w relacjach z dziennikarzami
Moderator: Agnieszka Rosa
Goście: Mariusz Olczak, Krzysztof Plewa
g. 12:00
4. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym jako bezpośrednia forma budowania relacji
Moderator: Marlena Jabłońska
Goście: Joanna Chojecka, Katarzyna Jaskółka-Leśniak
g. 12:50-13:00
Podsumowanie– Marlena Jabłońska

