INDUSTRIADA 10 CZERWCA 2017

Promocja INDUSTRIADY
w Krakowie – wydarzenia

fot. ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

19 MAJA

4 CZERWCA

NOC MUZEÓW, MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO

INDUSTRIADA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI, OGRÓD DOŚWIADCZEŃ

W KRAKOWIE

IM. STANISŁAWA LEMA W KRAKOWIE
(ODDZIAŁ MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE)

Dla uczestników akcji promocyjnej przygotowano 5 stref: będą

Zaplanowano 8 stref tematycznych: sztuczna inteligencja

mogli skorzystać z punktu informacji o INDUSTRIADZIE

vs. człowiek, edukacja – eksperymenty, marketing sensoryczny,

i Szlaku Zabytków Techniki, w czytelni zapoznać się unikato-

strefa animacji, industrialna fotobudka, „po szychcie”, śląski

wymi wydawnictwami, stworzyć industriadowe przypinki i wor-

wodzirej i strefa techniczna. Każda z nich przeniesie uczest-

ki oraz odpocząć w strefie relaksu. Przygotowano także atrakcje

ników na Szlak Zabytków Techniki, przybliży różne aspek-

dla najmłodszych: dzieci zaproszone zostaną do pokolorowa-

ty industrialnej przeszłości i teraźniejszości regionu. Łącznie

nia wielkiej mapy województwa śląskiego z obiektami Szlaku.

przygotowane strefy mają zajmować minimum 600 metrów

Działania przeprowadzi wojewódzka samorządowa instytucja

kwadratowych. Aktywności w poszczególnych strefach trwać

kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris.

będą od 4 do 7 godzin.

Samorząd Województwa Śląskiego współpracuje z Małopolskim
Instytutem Dziedzictwa. Dzięki temu INDUSTRIADA będzie obecna w folderze i na stronie internetowej Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dodatkowo uczestnicy tego
wydarzenia będą mogli skorzystać ze stoiska promującego

– Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, który

święto Szlaku Zabytków Techniki podczas Małopolskich Dni

niedawno otrzymała INDUSTRIADA, to nie tylko dowód

Dziedzictwa Kulturowego w Centrum Administracyjnym kom-

na to, że nasze działania są widoczne i doceniane w kraju,

binatu w Nowej Hucie (20–21 maja).

ale i realne pieniądze – 100.000 zł, które Polska Organizacja
Turystyczna przeznaczy na reklamę festiwalu w Krakowie.
Współpracujemy także na szczeblu regionu, co pozwoli na zaprezentowanie INDUSTRIADY uczestnikom Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego, jak i prezentację w Muzeum
Lotnictwa Polskiego podczas Nocy Muzeów – informuje
dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa.
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