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INFORMACJA PRASOWA

CYKL SPOTKAŃ Z MODERATORAMI FORUM E-KONGRES.
Forum e-Kongres to najlepsza przestrzeń na dyskusje o kulturze. Ciekawi
moderatorzy, liczne tematy oraz wystarczająco duŜo miejsca na wyraŜenie
własnego zdania. Od czerwca do września moderatorzy e-Kongresu pojawiać się
będą na spotkaniach z publicznością, które odbędą się podczas letnich festiwali w
Polsce.

Oficjalny serwis internetowy Kongresu Kultury Polskiej inaugurowany został 7 maja 2009
roku, podczas konferencji prasowej ministra Bogdana Zdrojewskiego w kinie Rejs w
Warszawie.

W ramach serwisu istniejącego pod adresem www.kongreskultury.pl, po stworzeniu
własnego konta uŜytkownik moŜne nie tylko zagłębić się w ciekawych artykułach
dotyczących roŜnych dziedzin kultury (m.in. literatura, sztuki wizualne, film), lecz takŜe
uczestniczyć w dyskusjach oraz pozostawiać swoje komentarze. Ponadto w zakładce
Aktualności uzyska wiele interesujących informacji (np.: o bibliotekach cyfrowych lub
blogach kulturalnych), a wśród Ikon kultury odnajdzie reprodukcje najwaŜniejszych dzieł
współczesnej sztuki polskiej. Nie wspominając juŜ o tym, Ŝe jedyną drogą do rzeczywistego
uczestnictwa w krakowskim Kongresie Kultury Polskiej 2009 jest rejestracja poprzez stronę
właśnie.

Obecnie od czerwca do września odbywać się będą otwarte spotkania z moderatorami eKongresu. Miejscem

wydarzeń będą: Warszawa (spotkanie inauguracyjne) i

cztery

dodatkowe miasta - Poznań, Bytom, Gdynia, Wrocław - gdzie odbywają się letnie festiwale
artystyczne, odnoszące się do innej dziedziny sztuki (teatr, taniec, wzornictwo, film).

W kaŜdym spotkaniu wezmą udział wybrani przedstawiciele forum dyskusyjnego e-Kongres,
moderator prowadzący dyskusję oraz zaproszeni goście, reprezentujący dane środowisko
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lokalne jak równieŜ przedstawiciele organizatora festiwalu. Tematyka spotkań powiązana
będzie z jednym wątkiem e-Kongresu, tematyką festiwalu i specyfiką środowiska lokalnego.

Harmonogram przewiduje dwa pierwsze spotkania, które będą miały miejsce w:
•

Warszawie
Temat spotkania: Kultura w Internecie
Miejsce: Klubokawiarnia Chłodna 25, Warszawa, ul. Chłodna 25 (róg ul. śelaznej).
Czas: 22 czerwca 2009 r. (poniedziałek), godzina 18.00.
Prowadzenie: Marta Klimowicz (Blogosfera).
Zaproszeni goście: Joanna Erbel (Duopolis), Paweł Szlachta (UNISONO), Magdalena
Sroka (Krakowskie Biuro Festiwalowe), Marta Białek-Graczyk (Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych "ę"), Tomasz Targosz (Instytut Prawa Własności Intelektualnej), Monika
Dzięgielewska-Geitz (Międzynarodowy Instytut PAN-ERCE), Magdalena KopczyńskaZych (Narodowe Centrum Kultury).

Spotkanie będzie oficjalną inauguracją forum. KaŜdy z prowadzących internetowe
wątki na forum e-Kongres przedstawi główne obszary problemowe swojej dziedziny.
Dyskusja będzie prowadzona przez zewnętrznego specjalistę o wysokim stopniu
znajomości społeczeństwa informacyjnego i konsekwencjach wykorzystania narzędzi
IT w sektorze kultury.
•

Poznaniu
Temat spotkania: Miejskie powidoki. Projekty kulturalne i artystyczne w przestrzeni
publicznej.
Miejsce: Galeria Miejska Arsenał. Stary Rynek 3, Poznań.
Czas: 26 czerwca 2009 r. (piątek), godzina 11.00.
Prowadzenie: Joanna Erbel i Marcin Maćkiewicz.
Zaproszeni goście: Michał Merczyński (Dyrektor Festiwalu MALTA), Maciej Kurak
(laureat Paszportu Polityki), Adam Ziajski (Teatr Strefa Ciszy), Dorota Grobelna
(kuratorka akcji “Minaret” Joanny Rajkowskiej i Festiwalu “Urban Legend”) oraz
Agata Siwiak (Festiwal Dialogu Czterech Kultur).
Spotkanie odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA.
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Ponadto spotkania odbędą się w:
•

Bytomiu
XVI Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej

•

Gdyni
Festiwal Gdynia Design Days

•

Wrocławiu
Festiwal Era Nowe Horyzonty

•

Łodzi
Festiwal Dialogu Czterech Kultur

Szczegóły dotyczące niniejszych wydarzeń, w miarę zbliŜania się terminu, dostępne będą na
stronie
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