Bielsko-Biała, 25 czerwca 2020r.
Notatka prasowa - Informacje o projekcie CULTURECOVERY
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej podsumowuje prace nad projektem
CULTURECOVERY – „Ochrona i odzyskiwanie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego Europy
Środkowej poprzez ekomuzea, jako motor lokalnego rozwoju”.
CULTURECOVERY to międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Interreg EUROPA
ŚRODKOWA, w ramach którego 9 partnerów z 6 krajów stworzyło szereg przydatnych narzędzi
dla zachowania i upowszechniania lokalnych rzemiosł, sztuki, muzyki czy tradycyjnej kuchni oraz innych
elementów, które tworzą lokalny folklor.
Projekt objął swoimi działaniami szereg ekomuzeów czyli obszarów, gdzie mieszkańcy połączonymi
siłami kultywują dawne obyczaje i starają się przekazać je młodszym pokoleniom oraz zapoznać z nimi
odwiedzających.
Ze strony polskiej partnerem w projekcie była Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,
a uczestniczącymi ekomuzeami były Ekomuzeum „Żabi Kraj” ze Strumienia oraz Ekomuzeum „Dolina
Karpia” z Zatora.
Przy wsparciu projektu ekomuzea uczestniczyły w szkoleniach na temat nowoczesnego zarządzania
ekomuzeami, zbudowały swoje plany działań oraz wdrożyły innowacyjne elementy swoich ofert
turystycznych w postaci questów czyli wyprawy po skarb prowadzonej po wyjątkowych miejscach,
za pomocą rymowanych wskazówek i licznych zagadek. Questy dostępne są na stronach internetowych
ekomuzeów oraz w licznych lokalnych punktach turystycznych.
Dla upowszechnienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego partnerzy projektu stworzyli Księgę
Aktywności oraz zestaw specjalnych kart do gry dla dzieci. Poprzez zadania i zabawy Księga wyjaśnia,
czym jest dziedzictwo kulturowe, pokazuje tradycje z obszarów partnerów objętych projektem
i zachęca młodych czytelników do zgłębiania korzeni. Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały
zestawy książek wraz z kartami.
W szkołach grupy uczniów wzięły udział w rozmaitych warsztatach z zakresu robienia kwiatów z bibułki,
malowania na szkle, plecenia worków i sieci rybackich, tradycyjnego życia w gospodarstwie rolnym
i tradycji związanych z rybołówstwem i hodowlą ryb. Zajęcia tego typu stanowią wartościowe
uzupełnienie dla obowiązującego programu nauczania i zachęcają młode pokolenia do pielęgnowania
obyczajów. Budowanie poczucia lokalnej tożsamości wzmacnia poczucie własnej wartości oraz buduje
przywiązanie do regionu zamieszkania, a to owocuje wspieraniem regionalnego rozwoju przez dbałość
nie tylko o tradycje, ale i lokalną gospodarkę, środowisko i społeczność.
Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu (w tym Księgę Aktywności i ulotkę questową
w formacie PDF) można znaleźć w internetowej witrynie Agencji:
https://arrsa.pl/pl/culturecovery.html
oraz na anglojęzycznej stronie internetowej projektu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html.

