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Powitanie
Osoba prowadząca spotkanie – np. bibliotekarka lub bibliotekarz koordynujący
pracę zespołu w bibliotece, wita gości i publiczność. Pokrótce opowiada, czym
jest projekt „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”, co miał na celu i co udało się
osiągnąć.

Przedstawienie gości
Gośćmi mogą być:





uczestnicy projektu;
potomkowie / rodziny osób podpisanych w Deklaracji;
ważne osoby w miejscowości, które w jakimś stopniu uczestniczyły
w projekcie, wspierały go;
lokalny badacz / historyk.

Parę słów o Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni
dla Stanów Zjednoczonych
Osoba prowadząca mówi o tym czym jest Deklaracja, że jest dostępna dla
wszystkich i że niemal każdy może w niej znaleźć podpisy swoich bliskich,
informuje wstępnie o portalu Nieskończenie Niepodległa – Ludzie, a w
dalszej części spotkania zaprezentuje go bardziej szczegółowo.

Film „From Poland with Love” – krótka prezentacja
historii i zawartości Deklaracji
10-minutowy film zrealizowany przez Dom Spotkań z Historią, który w atrakcyjny
i zwarty sposób przybliży zgromadzonym najważniejsze informacje o Deklaracji.
Można go uruchomić z internetu (film jest udostępniony do użytku publicznego,
więc nie ma konieczności pytania o zgodę na pokazanie jego właścicieli):
https://www.youtube.com/watch?v=lCNX_VeE69E&t=6s

Prezentacja Portalu Nieskończenie Niepodległa – Ludzie
www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl; www.polska1926.pl
Korzystając z prezentacji przygotowanej w ramach projektu osoba prowadząca
spotkanie (jeśli to możliwe - wraz z uczestnikami projektu) opowiada o portalu –
czym jest, jak do niego dotrzeć, jakie daje możliwości, jak najlepiej i najprościej
wyszukiwać podpisy, jakie inne materiały można znaleźć na portalu, jak można
się włączyć w jego tworzenie – opisać losy swoich bliskich, bądź odczytać podpisy
z innych miejscowości, z którymi osoby są związane.

Przedstawienie przebiegu projektu i jego efektów
Uczestnicy opowiadają o swoim udziale w projekcie: dlaczego dołączyli do
zespołu, co było dla nich najciekawsze, co najtrudniejsze, jakie mają
wspomnienie, co zapamiętają najbardziej ze swojej pracy w projekcie.
Rodziny podpisanych opowiadają ich historię, opowiadają o swoich wrażeniach,
gdy zobaczyli podpis bliskiej im osoby sprzed 100 lat.
Jeśli przebieg prac zespołu projektu był dokumentowany fotograficznie, można
pokazać na rzutniku pokaz tych zdjęć lub zrobić z nich prezentację w Power
Point.

Wręczenie podziękowań / dyplomów dla uczestników
projektu i dla rodzin podpisanych.
Osoba prowadząca projekt w bibliotece wręcza rodzinom podpisanych
podziękowania za pomoc i udział w projekcie; oraz uczestnikom projektu –
zaświadczenia / dyplomy udziału w projekcie.

Oprowadzanie po wystawie
Na zakończenie uczestnicy projektu, a zarazem autorzy wystawy, oprowadzają
publiczność po wystawie, opowiadając o poszczególnych planszach, wybranych
historiach, etc.

Wręczenie materiałów drukowanych o projekcie,
Deklaracji i portalu
Zgromadzona publiczność dostaje na pożegnanie materiały drukowane
o projekcie, Deklaracji i portalu – przygotowane na podstawie materiałów
opracowanych w ramach projektu lub np. 92 numer kwartalnika KARTA,
poświęcony historii Deklaracji.

