
 

 

 

  TYTUŁ PROJEKTU:  Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury 

pogranicza polsko-słowackiego  

 PARTNER WIODĄCY: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 

 PARTNERZY PROJEKTU: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny  

w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Oravské múzeum 

Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum w Ružomberku, Muzeum – Orawski 

Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

 DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EFRR: 2 490 199 € 

TERMIN REALIZACJI: 2018-2020 

 

OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu „Muzea Otwarte...” jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone 

wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza. 

Działania projektowe polegać będą m.in. na realizacji na pograniczu polsko-słowackim inwestycji związanych 

z modernizacją obiektów muzealnych oraz ich otoczenia dla udostępnienia ich nowym odbiorcom. 

Modernizacja obejmie działania infrastrukturalne, w tym rozbudowę, remont konserwatorski obiektów 

muzealnych oraz ich otoczenia z zagospodarowaniem np. na ogrody czy parki edukacyjne. W obiektach 

przewidziane jest stworzenie atrakcyjnych ekspozycji (nowych wystaw) prezentujących dziedzictwo lokalne.  

Jednym z głównych założeń projektu jest również szeroko rozumiana dostępność oferty kulturalnej. Nacisk 

w projekcie położony jest zarówno na dostępność programową – przygotowanie odpowiedniej oferty 

skierowanej do różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, jak  

i dostępność infrastrukturalną (obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; obiekty 

zlokalizowane na zewnątrz – ekspozycje plenerowe połączone z ogrodami sensorycznymi nawiązującymi do 

tradycji regionalnych). Jednym z partnerów projektu jest Miejski Dom Kultury w Czechowicach Dziedzicach, 

który realizuje trzy zadania. Pierwszym jest, zaprojektowany z uwzględnieniem kontekstów historycznych 

rozwoju miasta, ogród edukacyjno-sensoryczny. Drugim – stworzenie dostosowanej do potrzeb osób                                 

z niepełnosprawnościami strony internetowej będącej bazą informacji o mieście, regionie i realizowanym 

projekcie. Trzecie zadanie to remont pomieszczenia Izby Regionalnej oraz stworzenie nowoczesnej wystawy 

odpowiadającej współczesnym standardom prezentacji i ekspozycji zasobów. 

 

 

Źródło informacji: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 

 


