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Informacja prasowa
Moderatorzy forum e-Kongres spotykają się z publicznością.
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 w rzeczywistej przestrzeni na spotkaniach z publicznością, które odbędą się
podczas letnich festiwali w Polsce.

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

W ramach serwisu funkcjonującego pod adresem www.kongreskultury.pl, po utworzeniu
własnego konta uŜytkownik moŜe nie tylko zagłębić się lekturze ciekawych artykułów
dotyczących roŜnych dziedzin kultury (m.in. literatury, sztuk wizualnych, filmu), lecz takŜe
uczestniczyć w dyskusjach na forach oraz pozostawiać własne komentarze. 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 Rejestracja poprzez tę stronę
właśnie jest jedyną drogą do rzeczywistego uczestnictwa w krakowskim Kongresie Kultury
Polskiej 2009. Zapraszamy do rejestracji!

Obecnie od czerwca do września odbywać się będą otwarte spotkania z moderatorami
e-Kongresu. 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
lokalne jak równieŜ przedstawiciele organizatora festiwalu. Tematyka spotkań powiązana
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będzie z jednym wątkiem e-Kongresu, tematyką festiwalu i specyfiką środowiska lokalnego.

Z cyklu pięciu spotkań obyły się dotychczas dwa (Warszawa, Poznań), pozostałe, które będą
miały miejsce w lipcu i we wrześniu to:
•

Bytom
Temat spotkania: Publiczna, prywatna, nieformalna, wirtualna – wieloaspektowość
edukacji artystycznej.

Miejsce: Bytom, CSW Kronika, Rynek 26
Czas: 10 lipca 2009 r., godzina 17.30
Prowadzenie: Stanisław Ruksza (CSW Kronika)
Zaproszeni goście: Jadwiga Majewska (Raport o stanie tańca), prof. Marian Oslislo
(Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), Wenancjusz Ochmann (Veno’s Studio
Przemysły Qultury w Zabrzu), Agnieszka Osman-Tura (Państwowa WyŜsza Szkoła
Teatralna, Śląski Teatr Tańca) i Marek Zieliński (Ars Cameralis Silesiae Superioris).

Dyskusja odbędzie się w ramach Warsztatów menedŜerów sztuki XVI Konferencji
Tańca Współczesnego.
•

Gdynia
Temat spotkania: Rozmawiać o designie - dlaczego nie? Sytuacja przemysłów
kreatywnych w Polsce.

Miejsce: pl. Grunwaldzki, Brama Spotkań, Gdynia
Czas: 17 lipca 2009 r., godzina 19.30
Prowadzenie: Paweł Szlachta, Marcin Mioduszewski
Zaproszeni goście: Paweł Szlachta (moderator e-Kongresu), Marcin Mioduszewski
(Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego), Tomasz Budzyń (Krakowska Strefa
Dizajnu), Iwona Palczewska (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Raport o stanie
wzornictwa).

Spotkanie odbędzie się w ramach Design w kontenerach, Gdynia Design Days 2009.
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•

Łódź
Festiwal Dialogu Czterech Kultur (wrzesień). Szczegóły wkrótce.

Więcej informacji na

www.kongreskultury.pl oraz na Facebooku.

KONTAKT:
Michał Laszczkowski
Rzecznik Prasowy
Narodowe Centrum Kultury
e-mail: mlaszczkowski@nck.pl
tel. 022 2100 113 / 0 605 099 219
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