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Zinwentaryzujemy zabytkowe nagrobki, kapliczki i tablice pami?tkowe
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we wspó?pracy z Bibliotek? Publiczn? w Zielonkach zrealizuje projekt
edukacyjny pt. „Non omnis moriar - dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki.” Beneficjentem projektu jest
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, warto?? projektu to 9400 z?, dofinansowanie w wysoko?ci 7 tys.
z? pochodzi pochodzi z bud?etu Województwa Ma?opolskiego w ramach zadania publicznego w zakresie nauki
szkolnictwa wy?szego, edukacji, o?wiaty i wychowania w 2015 roku pt.: „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i
Kreatywne”; wk?ad Stowarzyszenia to 2,4 tys. z?.

Od 3 sierpnia do listopada 2015 r. uczestnicy projektu studenci Ko?a Naukowego Historyków Uniwersytetu Jana
Paw?a II sporz?dz? fotograficzn? i inwentaryzacyjn? dokumentacj? zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic
oraz tablic pami?tkowych znajduj?cych si? na terenie gminy Zielonki. Swoje prace inwentaryzacyjne uzupe?ni?
konsultacjami historyczno-archiwalnymi historyka Sylwii Bia?owiejskiej - Chuchmacz i studenta historii UJPII Jana
Bulaka. Opracowane zostan? karty ewidencyjne cmentarzy parafialnych w Zielonkach i w Korzkwi zawieraj?ce:
informacje administracyjne i adresowe, daty powstania cmentarzy, ich przynale?no?? do wyznania, informacje o
najstarszych i najciekawszych nagrobkach, a tak?e dokumentacja fotograficzna.

Aby zaszczepi? w m?odzie?y pami?? o przesz?o?ci i zach?ci? do odwiedzania starych, zapomnianych mogi?,
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz bibliotek? planuj? we wrze?niu zorganizowa? gr? terenow?, która
stanie si? ?yw? lekcj? historii. Jesieni? maj? si? równie? odby? dwie prelekcje dla uczniów wyg?oszone w Zespole
Szkó? w Zielonkach oraz w Zespole Szkó? w Korzkwi. Zwie?czeniem realizacji zadania b?dzie wystawa prac
fotograficznych (powsta?ych podczas inwentaryzacji) w holu Biblioteki w Zielonkach oraz spotkanie
podsumowuj?ce dla wszystkich zainteresowanych tematem. Efekty prac studentów historii oraz konkretne
informacje o terminach planowanych wydarze? zwi?zanych z inwentaryzacj? b?dzie na bie??co udost?pnia?
Biblioteka Publiczna w Zielonkach na swojej stronie internetowej w zak?adce: „Izba Regionalna” (link [2]).

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? przegl?darki dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d?Page
one 1 of 2
zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przegl?darki.
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