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w Blwinowie ! Cenlralna Biblioteka Rolnicza były olganiŻatolami xlll Bolni_
czy Festiwal Nauki, który odbył się 20
i 21 pażdzielnika br' Fesliwal odbywal
się pod patronatem honotowym [4inislla
Bolniclwa j Bozwoju Wsi, zaśpaltonem
merytorycznym byl Uniwetsytet PrŻylod.
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ct ..Ochrona dziedzictwa kulturowego,
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było VrskaŻane zagrożeń

dzedŻclwa kuurowego W XX] Weku oraz
podkreślen e ! otnośc rŻeczynematera.
nych które są s1o1ne chocażby da pairoty.
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Ż Depatarnentu ochrony ZabytkóW W M
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!,/yołos la l€ferat dotvcŻqcv
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pańsiwa W zakres e ochlony I ematerja ne

go dŻiedŻ clwa ku 1L]rowego oraŻ rea Zacji

Konwencti UNESCO 2003. Kutury" ws ana
Żowano doląd przv pomocv różnvclr poeć
kultura Lrdowa, lolk or lradycje w elsk e
obecn e UpowsŻechna s ę okreśenie
'.dziedŻcl\ło klrllulowe a 10 za sprawą dekalac]i
UNESco Ż 2003 r ' którą Po ska ralyf ko_
wała W 20]] r. Badca m n slra przedstawła
Kra]oWą L stę r emateria nego dŻiedŻ]clwa
kU tL]roweoo. na klóle]zna]duje se:
RLrsznjkarstwoańyslycŻne historyczne
wyroby wedlug lndycylnel szkoly ce
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F sacketradyciewUanowe
ProceŚ]a Bożego Cała \\l LoWcŻLr
JęŻVk esperanto ako nośn k kulturV espe_
Um eięinośćWytwarzan a instrlrnrentU
ipraklyka gry na koze (dudach podha-
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Po sk e lańce narodo\le
L]rocŻystośćkU cŻc śW. Hocha Ż błogo
sła\ł eństwe.n ŻWierŻEt
Tradycyjna teclrn ka udv/sarska FecŻyń
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Perebory nadbużańskie tradyc]e tkack€
Nasly"pne prof dr hab lzabella Bukraba.Rylska z nstytutu RoŻWojU Ws i non c.
lwa Poske]Akad-"m j Nauk omóWla oka ne
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dŻiedŻ ctwo kulturowe ''V doŚW adcŻen U
m eszkańcóW Wsi podkreś ając. że m esz
kańcy Ws cŻęsio n e lvedzą Ź pos ada]ą
dzedŻctwo kL] lurowe, a zatem ze są jego
dysponenlami ico z 1ego moze Wynikać

np prawo do Wlasnośc intelekiua n€j.
a Llięc do dysponowana Wylworam bądź
1radycy]nym VrŻoram czerpan a Ż tego
korŻyśc, róurn eż matera nych iip' Ekspert
ŻWróc la teź uwagę na bogaie .Żap ecŻe'
\r'/ postac osób Lrb całych rodŻ n
pielęgn!]ących jakąśtradycję po
ŻWa a okalnym aninralororn .a
poŻyskan e alrakcy]nego ma1ela|!.
a cŻasern 1akże na zapreŻenlowa_
n e owych slrażn kóW iradyc]'' na
okahe] scen e N erŻadko Żresztą
sam .,s1rażn cy tradvc WykaŻu]ą
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ą mlodŻeż ldŻiea]ą sę podczas
m€jscowyclr nrpreŻ chetn€ nawią
zu]a [lspółpracę Ż ns1]'1uc]am
W syruacl gdy kanof lrady
c] ]est ]L]ż dookreś ony zos1a]e
s]ę odpowiedn ą

\łprowadŻony do oka nego ob egU
sln e| e ,slrażn kóW lradycj" prŻe_
s1a]e odorywać 1aka k UcŻol,!ą ro ę
lch m e]sce Żajm!]ą dŻalacŻe któ
rŻy po1laf ą propagować e eirenly
nr e]scoWego dŻjedz ctlva naWią_
Ż!]ą regUarny kontaki Ż nslytLrc]am
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tuclona ne aspekly ochrony n emateralnego dŻiedzclwa kLr lUrowego
omóW ła d. Anna Weronika
Blzezińska' lJrslytlt Etnolog iAn
lropo ogi UAM. Probenry konser
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leklu.y welsket fa teren e Posk
prŻedslawł dr lłacjej Prarat Ż Wy'
dŻialu Sztuk P ęknych hsiylLriu Za.
bytkoŻnaWstWa KonserlvalorstWa
Ul"4K. Referat pt. Zabav/y gry lu
dolr'/e ]ako e ement dŻ edŻictwa
kulturowego po skej ws wyglosl dr
Konrad Burdyka z nslytLrtu BoŻ.
vrolu

Ws iRoln ctwa PAN
ego dna fes1Wa

temalenr Wiodą
cyrn konferenc] któlą otwolŻyl podsekrc1arŻ
stanu Ryszald zaludzki była ,,Woda w rol_
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nictwie W oklesie nowych wyzwań"'

W cŻase konlerencj zwracano sŻczegó_
ną uwaqe na probem s1a€ zmn€jsŻajacych
się ŻapasóW Wody' przyiednocŻesnym WŻro
śce ie] zLrżyc a oraz WskaŻywano sposoby
rozlviązan a tych probemóVr'
Temal iej konlelenc] Żg.ornadzl W c6n_
trlm DoradŻlwa Bo n cŻego Wiell] przedstaw
cie] śWaia nauk doradcóW ro| cŻych oraŻ
pracown kóVr' ns1ylu.] rolncŻych rned óW'
sŻerŻej 1enra1ykę ŻasobóW Wodnych
W rolniclwie prŻedstaw my W koe]ny'n \łyda_
n u,Agro Senvisu
PrŻeŻ caly cŻas trwan a konferenc] na
sioskaclr promocylnych prezentowane byly
osągnięcia ]ednostek naUkoWych WydaW_
n clwa patronóW rned a nych
K. Pawlak
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