Projekt Wolskie Regionalia realizowany jest od 2011 r. przez III Czytelnię Naukową Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Celem tej inicjatywy jest promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i
historycznego Dzielnicy oraz ochrona i udostępnianie źródeł historycznych o unikalnej, nieznanej dotąd treści. W jego
ramach powstały:
Bibliografia Regionalna Woli - aktualizowany na bieżąco katalog online wszelkich dostępnych w wolskich
bibliotekach materiałów dotyczących Woli i jej historii
oraz
Cyfrowe Archiwum Wolskich Regionaliów - cyfrowe archiwum społeczne gromadzące materiały (m.in. zdjęcia,
wspomnienia, pamiętniki, kroniki szkolne) pochodzące z prywatnych zbiorów mieszkańców Woli oraz wolskich
instytucji.
Projekt Wolskie Regionalia to jednak nie tylko rzeczywistość wirtualna - organizujemy wystawy, konkursy
fotograficzne, bierzemy także udział w plenerowych imprezach kulturalnych oferując mobilne stanowisko
digitalizacyjne.
Wystawy:


2012 r. - wystawa plenerowa „Moje miejsce na Muranowie”, zorganizowana we współpracy z Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin



2013 r. - wystawa multimedialna „Tu było Getto”, zorganizowana z okazji obchodów 70. rocznicy wybuchu
Powstania w Getcie Warszawskim we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym, Narodowym
Archiwum Cyfrowym i Instytutem Pamięci Narodowej;



2014 r. - wystawa plenerowa „Wola z rodzinnego albumu”, pierwotnie prezentowana przy budynku
Biblioteki i Urzędu Dzielnicy Wola, później także w Parku Sowińskiego, w Ogrodzie Ulricha przy Centrum
Handlowym Wola Park oraz na Stadionie Narodowym podczas Warszawskich Targów Książki.



2016 r. - wystawa „Sto lat stołecznej Woli”, prezentowana w gmachu Biblioteki oraz gościnnie na terenie
Centrum Handlowego Wola Park. Materiały pochodziły ze zbiorów Wolskich Regionaliów, Muzeum Woli i
Żydowskiego Instytutu Historycznego. Od sierpnia 2016 r. na nowym wolskim placu, placu Cytrynowym,
można oglądać kolejną wystawę plenerową, na którą złożyły się także zdjęcia z Cyfrowego Archiwum Wolskich
Regionaliów.
2017 r. – wystawa plenerowa „Wola mojego dzieciństwa”, zorganizowana z okazji obchodów Dnia Dziecka w
Parku Sowińskiego, eksponowana także na terenie centrum handlowego Wola Park.



Konkursy:
Od 2011 r. organizowany jest corocznie konkurs fotograficzny „Wola zmienną jest”, którego uczestnicy wybierają
archiwalne zdjęcia z naszego archiwum, a następnie fotografują te miejsca współcześnie. Dzięki temu nie tylko
zwiedzają i poznają Wolę, lecz także dokumentują zmiany zachodzące na jej terenie na przestrzeni lat.
Do tej pory wśród Sponsorów nagród znalazły się następujące firmy i instytucje: Centrum Handlowe Wola Park,
Tramwaje Warszawskie, Muzeum Kolejnictwa, Kino Muranów, Przystanek Koło, ToZo Cafe, Klubokawiarnia Jaś i
Małgosia, Restauracja U Madziara, Tawerna Korsarz, Zdrofit, Wydawnictwo Magia Słowa oraz Sklep Fotograficzny
Czarno-Białe.
Imprezy kulturalne:
Wolskie Regionalia ze stanowiskiem digitalizacyjnym biorą udział w imprezach kulturalnych, by promować projekt,
popularyzować historię dzielnicy i pozyskiwać nowe archiwalia. Co roku gościmy na Kercelaku i Wolskim
Korowodzie. W 2013 r. pojawiliśmy się także na festiwalu varsavianistycznym Okno na Warszawę.
Nagrody i wyróżnienia:
Wolskie Regionalia zostały docenione przez Kapitułę Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej – zdobyły I
Nagrodę Warszawską Konkursu na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej roku 2013.
W roku 2015 projekt został wyróżniony w kategorii samorządowych instytucji kultury VII edycji Dorocznego
Konkursu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za Inicjatywy Kulturalne.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do
kontaktu: Ewa Kasperska - kierownik III Czytelni Naukowej i koordynator projektu Małgorzata Żak.

