
MOC LOKALNYCH
OPOWIEŚCI
Produkty wspierające rozwój turystyki kulturowej



wzmacniać prolokalne postawy
mieszkańców?
pokazywać i promować lokalne
dziedzictwo?
przyciągnąć turystów z regionu                  

       i Polski?   

       Służymy wsparciem!

SZUKACIE
SPOSOBU, BY:



JESTEŚMY ETNOGRAFKAMI 
Interesuje nas dziedzictwo kulturowe, które ujmujemy 
na różne sposoby – zaskakujące i intrygujące.

OPOWIADAMY LOKALNE HISTORIE
Wiemy, jak znaleźć to, co wyróżnia Waszą okolicę, i jak
opowiedzieć o tym innym.

TWORZYMY WYJĄTKOWE PRODUKTY
Umiemy sprawić, by mapa czy przewodnik po Waszej
miejscowości były niezwykle ciekawe i piękne.

WŁĄCZAMY MIESZKANKI I MIESZKAŃCÓW
Skuteczny proces promocji dziedzictwa to taki, który
angażuje lokalną społeczność.



CO POTRAFIMY?
ETNOGRAFIA 
Nasz zespół składa się 
z  etnografek i etnografów, którzy
prowadzili badania w Polsce 
i za granicą. 

Mamy także doświadczenie 
w prowadzeniu działań
animacyjnych i edukacyjnych 
oraz pisaniu popularnych tekstów.

DIZAJN
Współpracujemy z najlepszymi
graficzkami i projektantami,
 aby nasze produkty przyciągały
uwagę atrakcyjną formą,
nawiązującą do lokalnych tradycji.



JAK 
DZIAŁAMY?

Prowadzimy badania: 
 rozmawiamy z mieszkańcami,
zbieramy opowieści i archiwalia,
robimy zdjęcia.

01

W interdyscyplinarnym zespole
pracujemy nad  rezultatami.
Włączamy mieszkańców 
w proces. Konsultujemy
pomysły z odbiorcami.

02

03

Nadzorujemy produkcję
docelowego rezultatu.04

Wspólnie z Wami wybieramy
główne tematy i obszar działania.



CO MOŻEMY 
DLA WAS ZROBIĆ?
MAPY
ETNOGRAFICZNE
Ciekawe miejsca i ich
historie umieszczone na
ilustrowanych mapach,
które możemy
wydrukować, umieścić 
w internecie lub na
tablicy  w przestrzeni.

AUDIOPRZEWODNIKI
Nagrania, które prowadzą
turystów szlakami
opowieści mieszkańców 
i zajmujących tematów.

PUBLIKACJE 
I WYSTAWY
Intrygujące
przewodniki, plenerowe
wystawy tematyczne,
tablice informacyjne 
w przestrzeni
miejscowości.



MAPA
ETNOGRAFICZNA

Produkt, który łączy graficzną formę mapy
z opowieściami mieszkańców 
o przeszłości i współczesności ich
miejscowości. 

Zachęca do spacerów, intryguje, pozwala
w nowy sposób spojrzeć na mijane
obiekty i przestrzenie.







AUDIOPRZEWODNIK
Nagranie audio, które prowadzi spacerowicza przez
miejscowości widziane oczami mieszkańców. Przewodniki
zawierają nie tylko opowieść o historii, ale też wywiady 
z mieszkańcami i ekspertami, archiwalne materiały
dźwiękowe i cytaty muzyczne.



Stworzyliśmy niemal 
20 audioprzewodników po Warszawie,
Otwocku, Sulejówku i innych 
miejscowościach.

Audioprzewodniki zostały pobrane
ponad 100 tysięcy razy, a my
dostaliśmy za nie nagrodę S3KTOR 
dla najlepszych inicjatyw organizacji
pozarządowych w Warszawie!

https://etnograficzna.pl/s3ktor-2012-dla-miejskasciezka-pl-warszawskie-audioprzewodniki/
https://etnograficzna.pl/s3ktor-2012-dla-miejskasciezka-pl-warszawskie-audioprzewodniki/
https://etnograficzna.pl/s3ktor-2012-dla-miejskasciezka-pl-warszawskie-audioprzewodniki/


PUBLIKACJE 
I WYSTAWY
Jeśli szukacie klasycznej formy dla swojej
opowieści, chętnie przygotujemy dla Was
wystawę lub publikację. Możemy także
opracować tablice informacyjne do
zamontowania w przestrzeni miejscowości.





NIEBANALNE 
GADŻETY
Każdemu projektowi mogą towarzyszyć
projekty drobnych materiałów
promocyjnych, takich jak przypinki,
magnesy, kubki, zakładki, pocztówki czy
torby materiałowe.



GOTOWI NA
WIĘCEJ?

Gry planszoweGry terenowe

Pamiątki
w duchu
etnodizajnu

Warsztaty dla
dzieci, młodzieży
i dorosłych

Szkolenia 
o dziedzictwie
kulturowym

Wydarzenia
promujące
rezultaty

To nie koniec naszych możliwości. Przygotowaliśmy
kilka dodatkowych pomysłów. Skontaktujcie się 
z nami, żeby poznać szczegóły!



ZAPRASZAMY DO
KONTAKTU

WWW
etnograficzna.pl

facebook.com/StowarzyszeniePracowniaEtnograficzna

TELEFON
Anna Bińka 602 727 185

Joanna Kościańska 501 024 396

EMAIL
turystyka@etnograficzna.pl



DZIĘKUJEMY!

Prezentacja powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym na wsparcie instytucjonalne w ramach projektu
„Młodzi migranci w dobie pandemii COVID-19”. Projekt jest finansowany w ramach programu „Fundusz
pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

mailto:warsztaty@etnograficzna.pl
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