Otwarty konkurs „Odkrywaj Kraków” organizowany jest w ramach projektu realizowanego przez fundację
Bookowy Dom, współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa, w ramach programu „Kultura w sieci”.
Projekt „Odkrywaj Kraków” polega na stworzeniu zamieszczonej w Internecie, powszechnie
dostępnej multimedialnej, interaktywnej mapy Krakowa, z wyznaczonymi na niej nieoczywistymi, a
atrakcyjnymi miejscami, które warto poznać. Miejsca na mapie wskażą wytypowani przez ekspertów - autorów
scenariusza projektu - krakowscy artyści (10 osób uprawiających różne dziedziny sztuki) oraz biorący udział w
konkursie mieszkańcy miasta. Swój wybór uzasadnią krótkimi (ok. 5 min.) wypowiedziami, nagranymi w
formie atrakcyjnego filmu. Uczestnicy są proszeni, by skupić się na miejscach mniej znanych, znajdujących się
poza historycznym centrum.
Zebrany materiał (łącznie 15 miejsc) zostanie umieszczony na interaktywnej mapie miasta. Po najechaniu
kursorem na wybrane miejsce, możliwe będzie zdobycie informacji o miejscu oraz obejrzenie filmu z
wypowiedzią polecającej to miejsce osoby. Będzie to wykonane w taki sposób, by podróżowanie po mapie było
atrakcyjne i zachęcało do odbycia podróży "w realu". Zdobytą wiedzę będzie można utrwalić i sprawdzić
sprawdzić, dzięki umieszczonej na platformie grze (stworzonej przez dr hab. Tomasza Majkowskiego z Ośrodka
Badań Groznawczych na Wydziale Polonistyki UJ), z wykorzystaniem materiałów merytorycznych z platformy).
Projekt skierowany jest do młodzieży (13+) i dorosłych mieszkańców miasta. Pozwoli zwrócić ich uwagę na
interesujące, a mniej oczywiste niż np. Wawel czy Rynek, miejsca, znajdujące się bliżej osiedli, na których
mieszkają przeciętni krakowianie. Fakt, że przewodnikami będą wybitni współcześni krakowscy artyści, pozwoli
szerszemu gronu mieszkańców ich poznać. Na platformie znajdą się informacje o artystach - przewodnikach,
przedstawione w taki sposób, by zachęcić do poznania ich twórczości (nie tylko informacje o tym, co tworzą, ale
też gdzie i jak można to zobaczyć). Z kolei zaproszenie mieszkańców, by w ramach konkursu współtworzyli
mapę, powinno wpłynąć na zwiększenie ich zaangażowania, kreatywności (bo przecież trzeba będzie stworzyć
dobry filmik) i wiedzy o mieście.
Projekt będzie realizowany w Krakowie, od czerwca do grudnia 2020. Jednak platforma utrzymana będzie przez
kilka kolejnych lat, można więc będzie z niej systematycznie korzystać. Możliwy będzie także jej rozwój, poprzez
dodawanie nowych miejsc czy tłumaczenie zawartości na języki obce.

