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Krajobraz muzeów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA 

Museenlandschaft in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 
 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Die Museen im Grenzgebiet zwischen Deutschland 
und Polen präsentieren das reichhaltige, 
gemeinsame Kulturerbe beider Länder. 
Informationen dazu sollen u.a. durch eine 
mehrsprachige Darstellung auf dem Geoportal der 
Euroregion und in einer Broschüre für potentielle 
Gäste zugänglich gemacht werden. 

Muzea na pograniczu Polski i dysponują bogatym 
wspólnym dziedzictwem kulturowym obu krajów.  
Informacje o tych muzeach mają być łatwiej 
dostępne dla potencjalnych gości m.in.  poprzez ich 
wielojęzyczną prezentację na geoportalu 
Euroregionu i w formie broszury. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Im 25. Jahr der Gründung der Euroregion PRO 
EUROPA VIADRINA werden mit dem INTERREG-
geförderten Kleinprojekt „Museenlandschaft in der 
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA“ erstmals 
Informationen zu den Museen beiderseits der Oder 
mehrsprachig für verschiedene Zielgruppen 
aufbereitet. Das Projekt ist ein Vorhaben der beiden 
Trägervereine der Euroregion PRO EUROPA 
VIADRINA, Mittlere Oder e.V. und Vereinigung 
polnischer Gemeinden der Euroregion PRO 
EUROPA VIADRINA. 

Die Informationen zu den Museen werden online auf 
dem Geoportal der Euroregion zusammengeführt 
und vorgestellt, ausgewählte Museen zusätzlich in 
einer Broschüre präsentiert werden. Zudem soll ein 
deutsch-polnischer Experten-Workshop 
durchgeführt werden, welcher sich Ansätzen für die 
Integration der Einrichtungen in die 
grenzübergreifende Bildungsarbeit widmet. Dies 
dient der verstärkten Vernetzung zwischen den 
Institutionen und schafft eine Grundlage für die 
Erarbeitung von grenzübergreifenden 
Bildungsangeboten. 

Mit dem Geoportal und der Broschüre werden den 
grenzübergreifenden Akteuren des Bildungs-, Kultur- 
und Tourismusbereichs Produkte geboten, mit 
denen das Kulturerbe der Region besser nach innen 
und außen präsentiert werden kann. Damit sollen 
die musealen Angebote potentiellen 

25 lat od powstania Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA za pomocą finansowanego ze środków 
INTERREG małego projektu „Krajobraz muzeów w 
Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” po raz 
pierwszy różnym grupom docelowym udostępnione 
zostaną wielojęzyczne informacje o muzeach po obu 
stronach Odry. Projekt jest wspólnym 
przedsięwzięciem obu stowarzyszeń tworzących 
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA, 
stowarzyszenia Mittlere Oder i Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 

Informacje o muzeach zostaną zebrane i 
zaprezentowane na geoportalu Euroregionu, 
wybrane muzea zostaną dodatkowo przedstawione 
w broszurze. Ponadto przeprowadzone zostaną 
polsko-niemieckie warsztaty eksperckie, w których 
wypracowane zostaną założenia dla integracji 
placówek w transgraniczną pracę edukacyjną i 
pedagogiczną. Ma to służyć umocnionemu 
usieciowienia tych instytucji oraz placówek i 
stworzyć podstawy do opracowania 
transgranicznych ofert edukacyjnych. 

Geoportal i broszura zaoferują transgranicznym 
podmiotom zajmującym się edukacją, kulturą i 
turystyką produkty, przy pomocy których dziedzictwo 
kulturowe regionu zostanie lepiej zaprezentowane 
na zewnątrz i w samym regionie. Tym samym oferta 
muzealna będzie łatwiej dostępna dla potencjalnych 
gości, a wiedza o wspólnym dziedzictwie 
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https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/moro_node.html
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/
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Museumsgästen leichter zugänglich gemacht und 
das Wissen über das gemeinsame Kulturerbe 
vertieft werden. So wird eine Steigerung der 
gegenseitigen Besuche der Gäste aus Polen, 
Deutschland und dem Ausland, insbesondere von 
Schulklassen, angestrebt. 

kulturowym zostanie pogłębiona. Celem tych działań 
jest wzrost liczby gości wzajemnie odwiedzających 
te placówki z Polski, Niemiec i zagranicy, w 
szczególności klas szkolnych. 

Links / Linki 

 http://www.euroregion-viadrina.de/museenlandschaft-in-der-euroregion-pro-europa-viadrina/  

 https://geoportal.euroregion-viadrina.eu/  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Euroregion PRO EUROPA VIADRINA 

Mittlere Oder e.V. 

Holzmarkt 7 

15230 Frankfurt (Oder) (DE-BB) 

Herr Toralf Schiwietz 

info@euroregion-viadrina.eu  

Tel. +49 335 66-594-0 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Mittlere Oder e.V.,  

Museumsverband des Landes Brandenburg e.V.,  

Tourismusverband Seenland Oder-Spree 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro 
Europa Viadrina“ 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

laufend / w trakcie wdrażania INTERREG V A BB-PL 
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