INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A
Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Názov projektu:

Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí
Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/IV/A/0309

Vedúci partner: Krajské múzeum v Prešove
Partner projektu: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Obdobie realizácie projektu:
01.01.2021 - 31.12.2021

Celková hodnota projektu:
40 331,70 €
Oprávnené výdavky:

40 331,70 €

Európsky fond regionálneho
rozvoja – 85%
34 281, 94 €

Prostriedky zo štátneho
rozpočtu – 10%
4 033,17 €

Vlastný vklad – 5%
2 016,59 €

Základný cieľ projektu:
Aktivity naplánované v tomto mikroprojekte prispejú vo veľkej miere k vzájomnej propagácii
partnerských múzeí a prírodného a kultúrneho dedičstva ich regiónov. Vďaka vytvoreniu nového
cezhraničného e-produktu (Virtuálnej prehliadky expozícií PL/SK) bude možné prezentovať toto
prírodné a kultúrne dedičstvo za hranicami súčasných možností oboch partnerských inštitúcií. Zároveň
aj vytvorením interaktívneho bodu cestovného ruchu sprístupnia inovatívnym spôsobom výstupy múzea
súčasnej mladej generácii, pre ktoré je takýto druh poznávania prirodzený. Tento bod bude tvoriť
cieľavedome vyčlenený priestor, ktorý bude vybavený zariadeniami VR umožňujúcimi virtuálne
prehliadky výstav a expozícií oboch partnerov. Táto možnosť prezentácie je vhodná aj pre potenciálnych
návštevníkov, ktorí z rôznych, ale hlavne zdravotných dôvodov nemôžu múzeá navštíviť osobne.

Databázu ponúkaných výstav a expozícií plánuje Krajské múzeum v Prešove dopĺňať a obohacovať
priebežne a aj po skončení projektu. Realizáciou týchto cieľov bude dosiahnutý hlavný cieľ projektu a
to spoločná cezhraničná propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva za účelom zvýšenia návštevnosti.

Špecifické ciele:
-

-

Vytvorenie spoločného cezhraničného e-produktu (Virtuálnej prehliadky expozícií PL/SK),
ktorý spropaguje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov a ponúkne nový spôsob interakcie s
ním.
Vytvorenie cezhraničného interaktívneho bodu, kde si pomocou technológie virtuálnej reality,
budú môcť návštevníci vybrané výstavy a expozície partnerského múzea prezrieť.

Cieľové skupiny:
-

osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrnorekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu

Nakoľko je technológia na prezentáciu virtuálnych prehliadok už bežne dostupná v rôznych
formách, vplyv mikroprojektu je široký. Databáza virtuálnych výstav a prehliadok bude po skončení
projektu naďalej rozširovaná o nové prehliadky a ďalší zdigitalizovaný obsah. Prístup k virtuálnym
prehliadkam budú mať aj všetci návštevníci oboch partnerských múzeí, ktorí navštívia novozriadený
interaktívny cezhraničný bod. Predmetnú technológiu bude možné sprístupňovať aj mimo
zriadeného interaktívneho bodu v múzeách, a to formou výpožičky.
-

postihnuté osoby
osoby vo veku 50+
iné

Stručný opis projektu:
Mikroprojekt „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí " sa usiluje o prezentáciu,
propagáciu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva slovensko-poľského pohraničia vybudovaním
nového interaktívneho bodu cestovného ruchu, ktorý taktiež sprístupní cezhraničný e-produkt. Eprodukt bude dostupný aj na webových stránkach oboch partnerských múzeí. Projekt je sám o sebe
udržujúcim a snaží sa o neustály rozvoj. Databáza virtuálnych prehliadok výstav a expozícií Krajského
múzea v Prešove a Muzea Okregoweho w Rzeszowe bude priebežne dopĺňaná o nové prehliadky
a výstavy aj po skončení mikroprojektu. Zabezpečí sa tým možnosť vzhliadnuť dočasné výstavy aj po
ich skončení. Lektorát k jednotlivým súčastiam virtuálnych prehliadok bude priebežne aktualizovaný
a dopĺňaný o nové výsledky vedeckého výskumu. Projekt sa zároveň snaží o zatraktívnenie oboch
partnerských inštitúcií s cieľom osloviť širšiu verejnosť.
Projekt sleduje zvýšenie informovanosti o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónov , ktoré sú
zastúpené Krajským múzeum v Prešove a Muzeom Okregowym w Rzeszowe. Vytvorenie atraktívneho
interaktívneho priestoru napomôže pri zvýšení návštevnosti, predovšetkým zahraničnými návštevníkmi,
v oboch partnerských múzeách. Zvolená technológia je vyhľadávaná predovšetkým mladými
generáciami, ale zároveň napomôže pri spoznávaní prírodného a kultúrneho dedičstva oboch regiónov
ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Zároveň je zvolená technológia použiteľná aj pri edukácii
širokej verejnosti v období pandémií, kedy je spoločenský pohyb obmedzený. Vytvorená databáza
a všetky jej súčasti budú voľne dostupné prostredníctvom webových stránkach oboch partnerských
organizácií a implementovaná do služby Google Maps. Databázou bude položený základný kameň
vzájomnej spolupráce týchto dvoch významných, odborných, kultúrnych inštitúcií. Aj po skončení
projektu bude databáza naďalej dopĺňaná novými virtuálnymi prehliadkami.

Ide o individuálny projekt, ktorého financujúcim partnerom je Krajské múzeum v Prešove. Partnerom
v projekte je Muzeum. Jeho realizácia bude mať partnerský charakter (výmena vedomostí, objektov).

Úlohy v projekte

Úloha 1: Vytvorenie cezhraničného e-produktu
Úloha spočíva v digitalizácii vybraných výstav a expozícií Krajského múzea v Prešove a Muzea
Okregoweho w Rzeszowe. Virtuálne prehliadky budú implementované na webové stránky partnerských
múzeí, taktiež publikované v mapách Google a do programu "Google Arts&Culture". Výstavy a
expozície budú archivované v digitálnej podobe (externý server). Tým bude vytvorený spoločný
cezhraničný e-produkt (Virtuálna prehliadka expozícií PL/SK) oboch partnerských múzeí. E-produkt a
jeho obsah bude dostupný zdarma prostredníctvom aplikácií a rozhraní spoločnosti Google, ktoré sú
verejne prístupne každému ich užívateľovi a to zdarma. Cieľom úlohy je taktiež zabezpečiť zriadenie
interaktívnych bodov v rámci oboch partnerských múzeí a to cieľavedomým vyčlenením priestoru v
rámci jednotlivých objektov, kde bude umiestnená VR technológia. Táto technológia umožní
plnohodnotný audiovizuálny zážitok pri prezeraní virtuálnych výstav a expozícií všetkým návštevníkom
týchto bodov. Zároveň bude v priestore interaktívneho cezhraničného bodu umiestnený roll-up s
informáciami o partnerskom múzeu a propagačný materiál partnerského múzea. Obaja partneri
zabezpečia propagáciu virtuálnych prehliadok prostredníctvom svojich webových stránok, masmédií a
sociálnych sietí.

Úloha 2 : Slávnostné otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu
Slávnostné otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu, ktorá sa uskutoční za
účasti predstaviteľov Krajského múzea v Prešove a Muzea Okregoweho w Rzeszowe a za účasti ďalších
predstaviteľov samosprávy. Pri tejto príležitosti bude predstavený nový interaktívny bod cestovného
ruchu v priestoroch Krajského múzea v Prešove, odprezentovaná samotná technológia a e-produkt.
Predmetná technológia bude následne slávnostné odovzdaná do užívania aj poľskému partnerovi.
Súčasťou prezentácie bude aj občerstvenie pre jeho účastníkov. Úloha bude propagovaná
prostredníctvom sociálnych sieti, regionálnej tlače a televízie.

