Białostocki Ośrodek Kultury

Zróbmy album rodzinny
/warsztaty rodzinne online z projektowania i tworzenia
domowych pamiątek
24 stycznia 2021, w godz. 11:00-13:00
zapisy: tel. 85 67 67 367 (w dni powszednie, w godz. 8:00-16:00)
koszt: 50 zł za jeden album
opłata przelewem do 20 stycznia na numer konta podany
podczas zapisów
liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Tegoroczne Dni Babci i Dziadka będą inne niż zwykle. Być może nawet nie uda Wam się spotkać z Waszymi bliskimi,
możecie jednak przygotować dla nich (i dla siebie!) piękny prezent, który w przyszłości wspólnie uzupełnicie – album
na rodzinne fotografie, pamiątki, czy wspomnienia!
Zapraszamy Was do udziału w warsztatach online, podczas których dowiecie się, jak zadbać o domowe pamiątki,
fotografie i dokumenty, jak zachować rodzinną pamięć dla przyszłych pokoleń, a także jak zrobić to w pięknej
klasycznej lub nowoczesnej formie.
Zachęcamy uczestników w każdym wieku: dzieci, rodziców i dziadków! Spotkajmy się wirtualnie i zróbmy wspólnie
oryginalną rodzinną pamiątkę – ręcznie robiony album na fotografie i dokumenty. Koniecznie przygotujcie rodzinne
pamiątki, takie jak: fotografie, legitymacje, bilet z pierwszej podróży pociągiem, medal pradziadka, czyli to wszystko,
co ma dla Was wartość, co jest nośnikiem rodzinnej pamięci.
Plan zajęć:
W piątek 22 stycznia otrzymacie od nas materiały potrzebne do wykonania albumu (dostawa materiałów jest możliwa
wyłącznie na terenie Białegostoku, przypadku chętnych spoza miasta materiały należy odebrać osobiście):
●
●
●
●
●
●
●
●

ręcznie wykonane okładki,
papier odpowiedni do wykonania stron albumu,
papier przekładkowy,
kostkę introligatorską,
linijkę,
narożniki do zamocowania zdjęć,
ozdobne taśmy, naklejki, sznurek do związania albumu,
klej introligatorski z pędzelkiem.

We własnym zakresie należy przygotować:
●
●
●
●

nożyczki,
klej (np. w sztyfcie),
własne ozdoby, np. naklejki, kawałki firanki,
fotografie, dokumenty, pamiątki rodzinne.

Także w piątek 22 stycznia prześlemy Wam link do spotkania na platformie ZOOM. Jeżeli ktoś chciałby wcześniej
przetestować działanie programu, będzie to możliwe w piątek 22 stycznia w godz. 13:00-15:00. Prosimy o zgłoszenie
takiej potrzeby mailowo na adres: bieciuk@centrumzamenhofa.pl. W niedzielę 24 stycznia o godz. 11:00
rozpoczniemy warsztaty.
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Zajęcia poprowadzą Magdalena

Płońska (graficzka, asystentka w pracowni Informacji Wizualnej Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach) oraz Mariusz Bieciuk (archiwista, prowadzi Mediatekę CLZ – archiwum historii
mówionej).
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