
 

 

 
ZAPROSZENIE 

 
 
Szanowni Państwo,  
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy 
Białowieskiej. Praktyczne aspekty działalności w zakresie rzemiosła artystycznego i twórczości 
ludowej”, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Białowieskim Parku 
Narodowym (sala klubowa – I piętro w Pokojach Gościnnych BPN). 

Podczas seminarium m.in. krok po kroku omówione zostaną prawne możliwości sprzedaży 
produktów regionalnych przez osoby o różnym statucie (zatrudnieni, bezrobotni, rolnicy, emeryci, 
renciści itd.) 

Szczegółowy program seminarium znajduje się w załączeniu.  

 

Bardzo prosimy o mailowe cwpbialowieza@nida.pl lub telefoniczne 85-655-24-15 potwierdzenie 
udziału w seminarium do dnia 30 maja 2015 r. 

 

Z poważaniem 

 
W imieniu 
Białowieskiego Parku Narodowego 

 
 

 
Dyrektor dr Mirosław Stepaniuk 

W imieniu 
Centrum Wdrażania Projektów  
przy Białowieskim Parku Narodowym 

 
Krzysztof Margol 
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Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej. 
Program seminarium 

9 czerwca 2015 roku 
Praktyczne aspekty działalności w zakresie rzemiosła artystycznego i twórczości ludowej.  

Moderator: Krzysztof Margol 
Marketing rzemieślników i twórców ludowych regionu Puszczy Białowieskiej – Krzysztof Margol 

Godziny Zakres tematyczny  

10.00-10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata 

10.30-10.45 

Powitanie uczestników, przedstawienie gości 

Dyrektor Mirosław Stepaniuk - Białowieski Park Narodowy 

Prezes Krzysztof Margol - Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 

10.45-11.30 
Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej. Szlak tradycji rękodzieła 
ludowego Podlasia - Wojciech Kowalczuk - Kierownik Działu Etnografii Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku 

11.30-12.30 

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności w zakresie rzemiosła artystycznego i 
twórczości ludowej oraz współpraca rzemieślników i twórców ludowych w ramach 
organizacji regionalnych i krajowych - Olga Werbeniec - Prezes Ogólnopolskiego Cechu 
Rzemieślników Artystów 

12.30-13.00 Poczęstunek 

13.00-14.00 
Prawne możliwości sprzedaży produktów regionalnych - Piotr Łompierz - Dyrektor 
Biura Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów 

14.00-14.45 
Panel dyskusyjny: źródła finansowania projektów kultywowania dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności rzemieślników i twórców ludowych 

14.45-15.00 Dyskusja, pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje 


	zaproszenie na seminarium CWP 9 czerwca 2015
	ZAPROSZENIE
	Szanowni Państwo,

	CWP program seminarium 9 czerwca 2015
	UPraktyczne aspekty działalności w zakresie rzemiosła artystycznego i twórczości ludowej.


