Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 „Niepodległa dla wszystkich”
Trwają przygotowania do 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa! W 2018 roku świętujemy setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny jubileusz stał się również
motywem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się w dniach w
dniach 8-9 i 15-16 września 2018 r. pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Jak włączyć się w tegoroczne obchody w naszym regionie?

Aby planowane wydarzenie włączyć w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa wystarczy
wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ) i przesłać zdjęcie ilustrujące
planowane wydarzenie wraz z oświadczeniem (OŚWIADCZENIE) na adresy mailowe:
a.bialkowski@ldk.lodz.pl, w.cascarino@ldk.lodz.pl do dnia 15 maja 2018 r.
Informacje podane w formularzu będą podstawą do późniejszej bezpłatnej publikacji zapowiedzi
wydarzeń na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa (http://edd.nid.pl/) i na portalu
RegionKultury.pl, a także, w drukowanym informatorze o wydarzeniach organizowanych w ramach
EDD 2018 w regionie łódzkim.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa mogą być organizowane następujące
wydarzenia:

• wykład / prelekcja;
• seminarium / sesja
naukowa;
• publikacja;
• gawęda / opowieść;
• uroczystość religijna;
• spektakl;
• projekcja / prezentacja;
• wystawa;

• spotkanie (z twórcą, podróżnikiem,
regionalistą);
• rzemiosło / kulinaria;
• festyn / biesiada;
• turniej;
• rekonstrukcja historyczna;
• warsztaty;
• inscenizacja / pokaz;
• zwiedzanie;

• konkurs;
• wycieczka / spacer;
• koncert;
• gra miejska / terenowa /
questing;
• zabawa dla dzieci;
• lekcje muzealne,
biblioteczne;
• zajęcia edukacyjne;
• zajęcia plenerowe.

Jakie są zadania organizatora wydarzenia?
●
●
●

organizacja wydarzenia podczas dwóch wrześniowych weekendów;
zapewnienie uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie;
przygotowanie programu wydarzeń promującego dziedzictwo kulturowe, skierowanego do
różnych grup wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodnego z tematem przewodnim;

●
●

●

stosowanie nowej identyfikacji graficznej (do pobrania poniżej)
nieodpłatne przekazanie 1 zdjęcia dotyczącego wydarzenia wraz z informacją o autorze zdjęcia w
celach niekomercyjnych związanych z promocją i organizacją EDD;
przekazania do koordynatora regionalnego danych statycznych na temat liczby uczestników
biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu.

Jakie są korzyści z organizacji wydarzenia w ramach EDD 2018?
●

●

●
●

udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na
mapie wydarzeń w kraju;
promocja wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet,
kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
bezpłatne materiały promocyjne (plakaty, ulotki, drukowane informatory);
bezpłatne gadżety (np. torby, długopisy).

W 2018 roku zmienia się system identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.
Bardzo prosimy potencjalnych organizatorów o zapoznanie się z R wzorami tegorocznych plakatów
(będą dostępne w postaci otwartych plików), a także z nowym informatorem wojewódzkim (strony
38-56).
Do pobrania:
●

●

REGULAMIN Europejskich Dni Dziedzictwa określający zasady współpracy związane z organizacją
wydarzeń EDD pomiędzy koordynatorem ogólnopolskim a organizatorem wydarzeń
Podręcznik dot. stosowania systemu identyfikacji EDD 2018 - informacje o materiałach
promocyjnych: plakaty, informator (str. 38-56)

Więcej o temacie przewodnim EDD 2018:
Tematem tym chcielibyśmy przypomnieć społeczeństwu historię odzyskania niepodległości. Ukazać
dorobek długotrwałego procesu dziejowego, w który zaangażowało się wiele wybitnych postaci i
całe zastępy zwykłych Polaków, którzy w trudnych czasach zaborów, nie zapomnieli o swojej
polskości, nie szczędzili trudu i ofiary, niejednokrotnie z własnego życia. Poprzez tegor obchody
EDD chcemy nauczyć Polaków odczytywania w zabytkach – niemych świadkach historii – dziejów
tych ludzi i ich spuścizny, uzmysłowić jak wiele obiektów ma związek z procesem odzyskiwania
wolności i suwerenności.
Tegoroczna edycja to również szansa na zbudowanie wspólnoty, lekcję patriotyzmu i pokazanie
złożonych, wielokulturowych dziejów naszego kraju. Okazja do przywołania pamięci i szacunku dla
tych, którzy za Niepodległą oddali życie. Wierzymy, że poznanie i zrozumienie różnorodnego
dziedzictwa w kontekście historycznym i społecznym, to lepsze zrozumienie społeczeństwa, w
którym żyjemy.
Rok 2018 to również Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Jego obchody będą okazją do
podkreślenia znaczenia kultury europejskiej i przypomnienia o wspólnych wartościach.

Koordynacja EDD w województwie łódzkim:

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18; 90-113 Łódź
a.bialkowski@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 176
w.cascarino@ldk.lodz.pl, tel. 797 326
179

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
Pl. Wolności 14; 91-415 Łódź
katarzyna.dudkiewicz@maie.lodz.pl tel. 42/632 84
40, wew. 66

