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Podsumowanie projektu ,,Kultura bliska i... daleka? - polsko – słowackie plenery 

etnograficzne” 
 
W grudniu zakończył się projekt pt. ,,Kultura bliska i... daleka? - polsko – słowackie plenery 
etnograficzne” realizowany od kwietnia 2013 r. przez partnerstwo zawarte pomiędzy Centrum 
Kultury w Korzennej, a Gminą (Obec) Raslavice (Słowacja).  
Dzięki realizacji osiągnięto cele związane z zachowaniem oraz promocją dziedzictwa 
kulturowego oraz nawiązywaniem kontaktów i wzmacnianiem stałych struktur współpracy 
kulturalnej, turystycznej i gospodarczej głównie w zakresie promocji produktu turystyki 
kulturowej pomiędzy Sądecczyzną a Preszowskim Krajem na terenie przygranicznym.  
W ramach projektu zorganizowane zostały 3 wizyty o charakterze promocyjno-edukacyjno-
artystycznym strony słowackiej w Polsce oraz 2 wizyty o podobnym charakterze strony 
polskiej na Słowacji. Ich celem było zorganizowanie 3 plenerów etnograficznych po stronie 
polskiej oraz 2  plenerów po stronie słowackiej,  na których zaprezentowane zostały produkty 
turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym Polski i Słowacji, wspólne warsztaty 
etnograficzne grup z Polski i Słowacji, organizacja etnograficznej izby polsko-słowackiej 
obrazującej bogactwo produktów turystycznych związanych z folklorem i rzemiosłem 
ludowym pogranicza, nagranie dwupłytowego albumu przez zespoły folklorystyczne ze 
strony polskiej i słowackiej,  wydanie folderu informacyjnego dot. produktów turystyki 
kulturowej na obszarach gmin partnerskich.  
Cel jaki osiągnięto dzięki projektowi to: integracja lokalnych społeczności oraz sprzyjanie 
rozwojowi społecznemu i turystycznemu regionu przygranicznego poprzez wykorzystanie 
jego zasobów kulturowych i turystycznych. Podstawowym założeniem projektu była 
wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy, co przyczyniło się pośrednio do znoszenia 
barier mentalnych, językowych, nieznajomości kultury i zwyczajów naszych sąsiadów. 
Osiągnięte w ramach projektu rezultaty to:  
 Szczegółowe programy polsko-słowackich plenerów etnograficznych – 5 sztuk  
 Informacyjno-promocyjne artykuły w prasie lokalnej – 1 sztuka 
 Plakaty i foldery promujące projekt i organizowane wydarzenia – 1000 sztuk   
 Wspólna dwujęzyczna publikacja dot. produktu turystyki kulturowej (folklor, rękodzieło, 

historia itp.) - 1000 szt.  
 Izba polsko – słowacka (wystawa dwujęzyczna dot. folkloru i rękodzieła polsko - 

słowackiego, historii, realizowanego projektu itp. - 1 sztuka 
 Album 2-płytowy z muzyką folklorystyczną poską i słowacką – 1000 sztuk   
 Polsko – słowackie plenery etnograficzne – 4 sztuk  
 Udział zespołów folklorystycznych w plenerach artystycznych – 5 plenerów x 5 

zespołów = 25 występów  
 Liczba wspólnych imprez/spotkań organizowanych po raz pierwszy – 1 plener, 1 izba 

polsko-słowacka (wystawa) 
 Liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu – 2 instytucje  

Obec Raslavice oraz Centrum Kultury w Korzennej po zakończeniu projektu podpisało 
wspólne porozumienie dot. podtrzymywania wspópracy i planowania kolejnych wspólnych 
projektów.  


