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AKŁADANE EFEKTY 
PROJEKTU. W wyniku 
prowadzonych działań projektowych  
powstanie specjalnie dedykowana 
aplikacja pn. niePrzewodnik Miejski: 

Busko-Zdrój stanowiąca mapę dźwiękową 
pokrywającą swym zasięgiem najbardziej atrakcyjne 
obszary:  

a) Park Zdrojowy  i buskie korso; 
b) Deptak miejski – Aleja Mickiewicza; 
c) Szlak Wojtka Belona; 
d) Buski skatepark. 

Większość nagrań zebrana zostanie podczas 
30 godz. warsztatów dźwiękowych prowadzonych 
przez 2 trenerów z 20 uczestnikami – głównie 
w przestrzeni miejskiej. 

W następstwie pracy na warsztatach 
fotograficznych 30 godz. (teoria + praktyka) z 20 
osobami zorganizowana zostanie wystawa 
poplenerowa przedstawiająca metamorfozę kilku 
najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście. 
Część prac wykorzystana będzie również w questach. 

W rezultacie warsztatów wideofilmowania 
dla 20 osób w wymiarze 30 godz. (teoria + praktyka) 
powstanie film dokumentujący migawki z życia 
miasta i mieszkańców Buska-Zdroju. 

W trakcie warsztatów questingowych (3 
grupy 20 osobowe / 2 dni x 6 godz.) stworzone 
zostaną 4 szlaki questowe, częściowo przenikające 
się z mapą dźwiękową. Wstępnie założenia obejmują 
questy: 

a) W poszukiwaniu Bukowiny; 

b) Metamorfoza Buska-Zdroju; 
c) Historia miasta – ciekawostki historyczne; 
d) Buskie legendy. 

W procesie tworzenia questów wykorzystana będzie 
wiedza i umiejętności, którymi dysponuje młodzież 
nabyte w trakcie zajęć oraz informacje pozyskane od 
rodziny, znajomych, nauczycieli, regionalistów, itd. 

Mapa dźwiękowa Buska-Zdroju działająca 
pod kontrolą systemu operacyjnego Android 
zostanie bezpłatnie udostępniona m.in. na 
platformie Google Play. Aplikacja odtwarza 
wcześniej przygotowany zestaw dźwięków (nagrań 
terenowych, wywiadów, muzyki) w oparciu 
o geolokalizację satelitarną GPS. Dźwięki zostaną 
przypisane konkretnym miejscom: ulicom, 
budynkom, skwerom – z dokładnością do 2-3 
metrów. Dzięki możliwości łączenia dźwięków, 
nakładania ich na siebie i wzajemnego przenikania, 
aplikacja ta pozwala na stworzenie czegoś pomiędzy 
słuchowiskiem radiowym a przewodnikiem po 
wybranej przestrzeni. W trakcie spaceru na ekranie 
urządzenia widoczna będzie m.in. mapa Buska 
z naniesionymi granicami obszaru spaceru. 
Użytkownik sam decyduje o kolejności i czasie 
zwiedzania poszczególnych miejsc – stąd właśnie 
przyjęto posługiwanie się nazwą niePrzewodnik. 

Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane 
sukcesywnie w miarę ich powstawania.  

Zakończenie zadania publicznego 
przewidziane jest z końcem grudnia 2015 roku. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. 

Maksymalna liczba uczestników: 60 osób. 
Decyduje kolejność zgłoszeń! 

NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANYM 
UCZESTNIKOM PROJEKTU GWARANTUJEMY 
WYMIENIENIE ICH JAKO WSPÓŁAUTORÓW 
APLIKACJI:  niePrzewodnik Miejski: Busko-Zdrój. 

Regulamin rekrutacji, formularze zgłoszeniowe oraz 
wszelkie informacje w tym aktualności projektowe 
dostępne są na stronach internetowych: 
www.mlodebusko.pl 
www.facebook.com/mlodebusko  
www.facebook.com/niePrzewodnikbusko  
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Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej Caritas Diecezji 
Kieleckiej ul.  Lipowa 1  Busko-Zdrój 

 

 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju  
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