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Múzeá predstavujú kľúčové články pre rozvoj kultúrneho priemyslu, ktorý má čoraz väčší
podiel na rozvoji štátnych ekonomík. V mnohých prípadoch sú to práve pamiatky, chránené
prírodné územia a zbierky múzeí a galérií ako jedinečné hodnoty, na ktorých má rozvoj
turizmu spočívať. Ako efektívne využiť kultúrne a prírodné hodnoty, špecifiká a danosti
regiónov pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj kultúrnych inštitúcií? Projekt poskytne podnety na otvorenú diskusiu o týchto procesoch – z perspektívy pracovníkov múzeí a galérií na
jednej strane a agentúr cestovného ruchu a lokálnej politiky na strane druhej.
Jeho zámerom je podnietiť komunikáciu odborníkov v oblasti kultúry a turizmu, podporiť
spoluprácu medzi múzeami v regióne pri vytváraní komplexných ponúk pre organizácie
cestovného ruchu. Zvýrazniť rozmanitú ponuku zbierkových fondov regionálnych múzeí
ako generátora vzdelania a sociálnej interakcie domácich a hostí. Exkurzie poskytnú ukážku
fungovania spolupráce múzeí a turizmu v praxi.

seminár na kolesách

20. 11. streda ·
exkurzia Spiš
8.00 ------------------------odchod
spoločným autobusom
zo Spišskej Novej Vsi
8.30 – 9.30 ---------Spiš.
Kaštieľ Markušovce,
Letohrádok Dardanely,
pokračovanie BLOKU I
Bernadeta Kiczková
(Múzeum Spiša SNV):
Kultúrny potenciál
historickej pamiatky pre
rozvoj turizmu – realita
a perspektívy. Prezentácia
a prehliadka objektu.
10.30 – 12.30 ----Kaštieľ
Strážky, SNG
Mária Šelepová
(správkyňa), Štefan Bieľak
(primátor mesta Spišská
Belá): Prípadová štúdia,
vzájomná spolupráca
Spišská Belá – STM –
Petzvalovo múzeum –
SNG Strážky – Belianska
jaskyňa na vytvorení
spoločnej ponuky +
prezentácia zámeru
rekonštrukcie kaštieľa
a nového sprievodcu
objektom – aplikácie pre
mobilné telefóny
· Dušan Buran, Barbora
Jurinová, SNG Bratislava
12.30 – 13.30 ----obed (Kaštieľ
Strážky)
14.30 – 15.30 ----Stará
Ľubovňa, Jozef
Balužinský: prehliadka
skanzenu: prológ do
tematického BLOKU III
16.00 – 18.00 ----Hrad Stará
Ľubovňa, BLOK III:
Múzeá v prírode,
etnografické zbierky
Radoslav Vlk (Valašské
múzeum v prírode,
Rožnov pod Radhoštěm,
ČR): Múzeá v prírode,
etnografia a turizmus –
úvod
Katarína Očková (SNM
– Múzeum v prírode,
Martin): Múzeum
slovenskej dediny
a turizmus v Turci –
hodnota alebo produkt?

SNV): Múzeum a turizmus
na príklade „Spišského
Jeruzalema 2013“
Eva Sitášová, Miroslav
Fulín (Východoslovenské
múzeum Košice): Quo
vadis prírodné vedy
v múzeách?
diskusia
19.00 ---------------------ubytovanie
v Spišskej Novej Vsi (Hotel
Limba), večera

* Zmeny v programe vyhradené

Slovensko – zástavky
autobusu pre výstup:
Stará Ľubovňa, Kežmarok,
Poprad, Spišská Nová Ves.

13.00 ---------------------Odchod na

diskusia na hrade ·
okrúhly stôl

10.30 – 12.00 ----Záverečná

prehliadka hradu

9.00 – 10.30 ------Niedzica ·

spoločným autobusom
zo SSV

8.00 ------------------------odchod

22. 11. piatok ·
exkurzia Malopoľsko

ubytovanie v Spišskej
Starej Vsi, večera

20.00 ---------------------návrat na

Robert Ślusarek, riaditeľ
múzea, prehliadka
objektu

– Haličské mestečko,
skanzen

16.00 – 18.00 ----Nowy Sacz

individuálne

12.45 – 14.00 ----obed

Múzeum Podzemia
Rynku, prehliadka
archeologickej expozície
(*z prevádzkových
dôvodov v dvoch
skupinách)

11.15 – 12.45 ----

Lucja Piekarska Duraj
a spolupracovníci
projektu

Malopoľský kultúrny
inštitút. Malopoľské
múzeá: interpretácia
kultúrneho dedičstva
a historické cesty Európy.
Úvod do projektových
aktivít centra a diskusia
o výzvach digitalizácie
kultúrneho dedičstva

9.00 – 10.30 ------Krakov,

spoločným autobusom
zo SSV

7.00 ------------------------odchod

21. 11. štvrtok ·
exkurzia Malopoľsko
a Krakov

v Spišskej Starej Vsi
(Penzión Antiqua Villa),
večera

19.00 ---------------------ubytovanie

Zuzana Drugová
(Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici):
Možnosti vzdelanostného
turizmu v múzeách na
Slovensku

SPIŠ A MALOPOĽSKO

regionálne múzeá
a turizmus: výzva alebo
slepá ulička?

19.–22.11.2013

Marta Nižnanská, Pavol
Chromý (Múzeum Spiša

Tomáš Dražil (riaditeľ NP
Slovenský raj): Národný
park Slovenský raj –
územie významných
a chránených prírodných
hodnôt či destinácia
cestovného ruchu?

Zuzana Krempaská (SK
ICOM): Múzeá, prírodné
dedičstvo a cestovný
ruch – úvod

Prírodné vedy
v múzeách – akvizícia,
turizmus a ochrana
prírody, múzejná
prezentácia. Využitie
a ochrana prírodného
potenciálu regiónu

16.30 – 18.00 ---BLOK II:

káva & čaj

16.00 – 16.30 ----prestávka

diskusia

Magdaléna Janovská:
Provinčný dom v Spišskej
Novej Vsi – sídlo Múzea
Spiša. Výskum a obnova
+ prehliadka objektu

19. 11. utorok ·
Múzeum Spiša, Spišská
Nová Ves · · Provinčný
dom, Letná 50
12.00 – 13.00 ---príchod
a prezentácia účastníkov
13.00 – 13.30 ---privítanie ·
otvorenie seminára
Zuzana Krempaská,
riaditeľka Múzea Spiša,
SK ICOM
Jana Kovácsová,
vedúca Odboru kultúry
a cestovného ruchu KSK
Dušan Buran, predseda
SK ICOM, vedúci kurátor
zbierok starého umenia
SNG Bratislava
13.30 – 16.00 ----BLOK I:
Múzeá a kultúrne
pamiatky – obnova
pamiatok, tvorba nových
expozícií, vplyv na
rozvoj turizmu, tvorba
programov, viacúrovňová
spolupráca (samospráva,
OZ, podnikateľská sféra,
agentúry cestovného
ruchu, atď.).
Dušan Buran (SK
ICOM): Múzea, kultúrne
dedičstvo a turizmus –
úvod
Adriana Šebešová (Odbor
kultúry a cest. ruchu KSK):
Kultúrny cestovný ruch
Ivana Takacsová & Iveta
Niňajová (visitkosice.eu):
Ako urobiť múzejný
produkt turisticky
príťažlivým?

