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Zástupcovia slovenskej a poľskej strany pri spoločnom pracovnom mítingu v Czechowiciach - Dziedziciach

Zhrnutie projektu:
Spoločné kultúrne dedičstvo v poľsko - slovenskom prihraničnom území je unikátna zbierka zvykov,
tradícií, umeleckých prejavov, či už v architektúre, hudbe, literatúre, alebo v iných umeleckých a
kultúrnych formách vôbec. Jeho potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a ekonomiky prihraničného
územia ako takého stále nie je plne využitý, a to aj z dôvodu pretrvávania bariér medzi komunitami
na územiach jednotlivých štátov. Pritom tieto územia majú veľa spoločného a vzájomnou
spoluprácou na rozvíjaní a propagácii daností svojho územia je možné rozprúdiť jeho život a
ekonomiku. Spolupráca miest Vrútky (SK) a Czechowice - Dziedzice (PL) vychádza zo spoločnej
histórie dvoch sídiel, ktorých rozvoj bol podmienený príchodom železnice v 2. pol. 19. stor., kedy
sa obe nachádzali na území spoločného štátu, Rakúsko - Uhorska. Objavovanie a prezentácia
spoločnej technickej histórie boli nosnou témou projektu Vrútok a Mestského kultúrneho domu v
Cz. - Dz. nazvaného "Plnou parou vpred!" podporeného z EFRR v rámci Fondu mikroprojektov PLSK a realizovaného v r. 2017 - 2018. Predkladaný projekt naň nadväzuje v snahe rozšíriť rozmer
vzájomnej spolupráce na úseku objavovania spoločných dejín aj do oblasti kultúry s dôrazom na
písomné kultúrne dedičstvo a literatúru. V oboch mestách sú aktívne knižnice so širokou
čitateľskou základňou. Na Vrútkach je to Knižnica Hany Zelinovej, pomenovaná po významnej
slovenskej spisovateľke a vrútockej rodáčke. Na strane partnera je to Mestská verejná knižnica.
Obe knižnice aktívne pracujú s rôznymi komunitami na rozvíjaní ich kultúrneho povedomia. Patria
medzi nich aj seniori. V rámci predkladaného projektu budú aj oni patriť medzi cieľové skupiny,
ktoré si navzájom predstavia svoje kultúrne dedičstvo počas spoločných stretnutí. V súčasnosti sa
na oboch stranách hranice realizuje tiež mnoho aktivít na digitalizáciu a sprístupňovanie
písomného kultúrneho dedičstva. V rámci projektu si zástupcovia knižníc vymenia skúsenosti s
touto problematikou a zrealizujú sa tiež aktivity na vzájomné sprístupnenie písomného kultúrneho
dedičstva týchto miest a ich okolia, čo prispeje k zachovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva v
tomto prihraničnom území.
Aktivity projektu:
-

Cezhraničný seminár knihovníkov

-

Zriadenie cezhraničnej študovne miestnych a regionálnych reálií a literatúry

-

Kultúrnne podujatie s verejným čítaním v Cz. - Dz.

-

Kultúrnne podujatie s verejným čítaním vo Vrútkach

-

Tematické cyklotúry

Celkový plánovaný rozpočet projektu:
48 319,20 €
85 % Európsky fond regionálneho rozvoja
41 071,32 €
10 % prostriedky zo štátneho rozpočtu
4 831,92 €
5 % spolufinancovanie Mestom Vrútky:
2 415,96 €

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie cezhraničnej spolupráce na zachovávaní a sprístupňovaní
kultúrneho dedičstva miest Vrútky, Czechowice – Dziedzice a ich okolia.
Hlavný cieľ projektu bude napĺňaný dosahovaním troch špecifických cieľov:
1. Rozvinúť výmenu praktických skúseností knihovníkov z oboch miest pri zachovávaní písomného
dedičstva;
2. Zabezpečiť zvýšenie poznanosti regionálnej literatúry spoločnými aktivitami komunít z oboch
strán hranice;
3. Zaviesť inovatívne formy cezhraničnej prezentácie regionálnej literatúry.
Špecifický cieľ 1 je zameraný na podporu spolupráce odborníkov v oblasti písomného kultúrneho
dedičstva a využijeme nielen spoluprácu miestnych knižníc, ale aj expertov zo Sliezskej knižnice a
Slovenskej národnej knižnice, s ktorými obaja partneri spolupracujú. V rámci napĺňania tohto
špecifického cieľa si partneri z oboch strán hranice predstavia formy a postupy konzervácie a
digitalizácie písomného dedičstva a spôsoby ich sprístupňovania verejnosti. Zrealizujeme seminár,
ktorého súčasťou bude aj návšteva konzervačného a digitalizačného centra.
Špecifický cieľ 2 je zameraný na čitateľskú verejnosť, pričom reflektovať bude najmä na
skutočnosť, že územia na oboch stranách hranice sú bohaté na osobnosti literatúry a písomníctva,
ich cezhraničná poznanosť je ale obmedzená. Pritom v ich dielach môže čitateľ objaviť množstvo
čŕt vlastných iba poľsko - slovenskému prihraničnému územiu a oboznámiť sa tak s jeho
charakteristikami a dejinami, čo sekundárne vzbudzuje záujem čitateľa o návštevu daných lokalít.
Na oboch stranách hranice zrealizujeme spoločné cezhraničné verejné čítanie diel autorov tohto
územia v oboch jazykoch spojené so sprievodným kultúrnym programom, pričom do samotného
čítania ako aj do programu zaangažujeme aj cieľové skupiny vrátane seniorov a mládeže.
Špecifický cieľ 3 má zámer umožniť sprístupňovanie písomného kultúrneho dedičstva inovatívnymi
formami atraktívnymi pre generáciu narodenú v 21. storočí. Využijeme informačné a komunikačné
technológie, vytvoríme podmienky pre cyklotúry na elektrických bicykloch za poznaním osobností
a diel regionálnej literatúry.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
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