Zajawka wywiadu z historykami
z UMCS w Lublinie – twórcami
aplikacji mobilnej „Szlakami
Polski
Niepodległej
1914-1922” – prof. Janem
Pomorskim,
mgr.
Karolem
Kasprowiczem
i
mgr.
Bartłomiejem Stolarzem
Nazywam się Piotr Witek i zapraszam Państwa do wysłuchania
rozmowy z prof. Janem Pomorskim, mgr. Karolem Kasprowiczem
oraz mgr. Bartłomiejem Stolarzem z Instytutu Historii
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – twórcami
mobilnej aplikacji: „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”.

Aplikacja, której premiera miała miejsce w roku 2019, jest

transmedialną opowieścią historyczną prezentującą losy zmagań
Polaków o niepodległość w 1918 roku, pokazującą toczone przez
nich walki o granice II Rzeczypospolitej.
Aplikacja zawiera interaktywny atlas historyczny oraz pięć
lekcji historii, z których każda zaczyna się od syntetycznego
wprowadzenia w problematykę w dwóch postaciach do wyboru:
tekstu pisanego oraz komentarza odczytywanego przez lektora.
W kwietniu 2020 roku ukazała się jej wersja anglojęzyczna.
I ten właśnie fakt wydaje się dobrym pretekstem, żeby kilka
miesięcy po premierowym ukazaniu się aplikacji na rynku,
wrócić do tematu i podyskutować o niej w nieco szerszym
kontekście – zmian zachodzących we współczesnej kulturze
generowanych przez zwrot cyfrowy, który w dalszej kolejności
prowadzi do przemian w obszarze nauk humanistycznych –
powstania nowej dziedziny humanistyki określanej mianem
humanistyki cyfrowej – oraz przemian w szeroko rozumianej
edukacji humanistycznej.
Z twórcami aplikacji rozmawiam o tym, czemu aplikacja ma
służyć i do kogo jest adresowana.
Kto był pomysłodawcą tego projektu? W jakich okolicznościach
pomysł powstał?
Jak długo trwały prace nad aplikacją? Co inspirowało twórców i
pomagało im w przygotowaniu się do realizacji projektu?
Jak wyglądała współpraca członków zespołu – akademickich
historyków – z grafikami, specjalistami od animacji,
scenarzystami, reżyserką animowanego filmu „Bitwa warszawska”.
Rozmawiam także o przygotowanym przez twórców aplikacji
przewodniku metodycznym dla nauczycieli, mającym służyć im
pomocą przy wykorzystywaniu jej na lekcjach historii.
Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w App Store oraz Google
Play

Wywiad już wkrótce zostanie udostępniony w formie podcastu
oraz wideo na portalu ohistorie.eu, na naszym kanale na
YouTube, a także
na platformach podcastingowych: spoitfy,
anchor.fm, google podcasts i innych.
W materiale wykorzystano fragmenty komentarza oraz muzyki
pochodzące z aplikacji.
Zapraszamy do słuchania i oglądania.

