Žiadateľ mikroprojektu: Krajská knižnica v Žiline
Názov cezhraničného partnera: Książnica Beskidzka
Názov mikroprojektu: Duchaplný cestopis Jána Pavla II. v našich regiónoch
Miesto projektu: Slovenská republika: Žilina, Terchová, Oravská Polhora, Bytča
Poľska: Bielsko-Biała, Wadowice, Zawoja

Ciele mikroprojektu:
Hlavný cieľ projektu:
Prehlbovať existujúce a vytvárať nové cezhraničné partnerstvá a neformálne priateľstvá prostredníctvom aktivít
„ľudia – ľuďom”.
Parciálne ciele:
o
Spoločne propagovať duchovné posolstvo Jána Pavla II. ako filozofa, teológa, básnika, intelektuála,
mierotvorcu ... a človeka; predstaviť verejnosti životnú púť Karola Wojtyłu silno spojenú s našimi regiónmi pred
pontifikátom a po ňom.
o
Prispieť k odstráneniu jazykových bariér medzi dvoma národmi (bilingválne podujatia, výstupy) a k
spoločnej aktivizácii občanov pre zapojenie do kultúrnych podujatí.
o
Na pozadí rozvoja tvorivosti poľských a slovenských detí, predstaviť deťom prijateľným, jednoduchým
spôsobom humanitný odkaz Jána Pavla II.
o
Prispievať k atraktívnosti regiónu pre návštevníkov, propagovať miesta, ktoré zhmotňujú živú úctu a
spomienku na osobnosť Jána Pavla II. (sochy, busty, kostoly, základné kamene, iné artefakty), uchovávať a ďalej
rozvíjať cezhraničné kultúrne a športovo-kultúrne tradície.
Cieľové skupiny:
Občania prihraničného regiónu v širšom kontexte:
o
ako účastníci podujatí „ľudia ľuďom“ s cieľom prehlbovania existujúcich a vytvárania nových partnerstiev a
neformálnych priateľstiev a odstraňovania jazykových bariér,
o
ako príjemcovia duchovného posolstva Jána Pavla II. s cieľom upevňovania koreňov, prehlbovania
existujúcich tradícii a budovania nových.
priamo a adresne tieto skupiny občanov:
- Odborná verejnosť z oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, histórie a cirkví a široká verejnosť (odborný pohľad
na život, tvorbu a vplyv Jána Pavla II., živá úcta a rešpekt voči osobnosti Jána Pavla II. a pozvánka na ekumenický
dialóg u účastníkov projektu z radov cirkví)
- Deti a mladá generácia, včítane znevýhodnených – prostredníctvom medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu
sa deti zoznámia s humanitným posolstvom Jána Pavla II. a budú rozvíjať svoju tvorivosť
- Knihovníci a kultúrni pracovníci (komunikácia, zdieľanie vedomostí a skúseností, prehlbovanie dlhodobého
partnerstva, spoluorganizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí)
- Používatelia a návštevníci knižníc ako recipienti putovnej fotografickej výstavy vo fyzickej alebo elektronickej
podobe.
Projekt je propagáciou regiónu a pozvánkou na putovanie a spoznávanie regiónu a jeho krás. Projekt tak nepriamo
prispieva k zvýšeniu atraktivity regiónu a oslovuje jeho potenciálnych návštevníkov (prostredníctvom publikácii a
výstav). Projekt oslovuje poľskú minoritu v Žilinskom kraji a slovenskú minoritu v poľskom prihraničí a podporuje
udržiavanie vzťahov a kultúrnych koreňov s materskou krajinou s dôrazom na odkaz osobnosti Jána Pavla II.
Priamymi účastníkmi podujatí budú i zdravotne a sociálne znevýhodnení občania, s dôrazom na deti a mládež.
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Aktivity uskutočňované v rámci mikroprojektu:
1.
Konferencia venovaná spomienke na Jána Pavla II. - Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich
regiónoch spojená s prednesom poézie a premietaním dokumentačných a spomienkových fotografií. Príspevky:
- Ján Pavol II. ako filozof, teológ, intelektuál, mierotvorca
- Odkazy Jána Pavla II. v našich regiónoch (v umení, architektúre, prírode a v živých tradíciách)
- Ján Pavol II. ako človek – jeho odkazy v srdciach
2.
Vydanie knihy venovanej pamiatke Jána Pavla II.: Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich
regiónoch, ktorá bude obsahovať odborné príspevky z konferencie preložené recipročne do poľského a slovenského
jazyka spolu s dokumentačnými fotografiami (biografia, stopy Jána Pavla II. v našich krajoch: v umení,
architektúre, prírode a v živých tradíciách) a spomienkovú časť (zápisky ľudí zo stretnutí s emotívnymi
momentkami). Kniha bude vydavateľským dielom oboch partnerov, náklad 500 kusov.
3.
Vydanie knižky: Myšlienky Jána Pavla II. (50-100 výrokov a ideí) - knižka malého formátu s
najvýpovednejšími a najkrajšími myšlienkami Jána Pavla II. spojená s internetovým hlasovaním o najkrajší výrok,
doplnená skicami akad. maliara Stana Lajdu. Kniha bude spoločným vydavateľským počinom oboch partnerov v
náklade 1500 exemplárov.
4.
Tvoríme vlastnú knihu - medzinárodná výtvarno-literárna súťaž pre deti na tému životnej filozofie Jána
Pavla II. : „Nebojte sa, Nie bójcie się, Have No Fear“. S vlastnou interpretáciou výroku Jána Pavla II. a fantáziou
budú poľské a slovenské deti vytvárať svoj príbeh, vlastnú knihu o odvahe robiť veci, na ktoré ostatní nemajú
guráž, o prekonávaní prekážok, o hľadaní pravdy bez strachu z mocnejšieho. Vyhodnotenie súťaže sa bude konať v
Žiline, spolu so stretnutím detí a kultúrnym programom detí z oboch strán prihraničného regiónu (detské súbory,
predstavenia, recitácia).
5.
Putovná výstava fotografií – obsahom výstavy bude faktografická línia (topografia miest s fyzickým
odkazom osobnosti Jána Pavla II. v architektúre (kostoly, námestia), v umení (sochy, vitráže), v krajine (turistické
trasy, navštívené miesta) a emotívno-expresívna línia (momentky - amatérske fotografie zo stretnutí s Jánom
Pavlom II. získané od verejnosti na základe verejnej výzvy. Výstava je putovná, na jej príprave sa budú podieľať
obaja partneri rovnakým dielom. Výstava bude spojená s webovou prezentáciou elektronickej verzie výstavy na
weboch sídlach partnerov. Po výstave sa tlačené i digitalizované materiály stanú súčasťou fondu partnerských
knižníc a budú voľne dostupné jej používateľom.
6.
Pamätné výstupy na Rozsutec a Babiu horu - Od roku 1996 je na vrchole Babej hory tabuľa pripomínajúca
výstupy krakovského arcibiskupa Jána Pavla II. V rámci projektu sa pripojíme k jestvujúcej tradícií pamätného
výstupu z Oravskej Polhory a partner z poľskej obce Zawoja. K spoločnému stretnutiu dôjde na vrchole Babej
hory. Cenný odkaz Jána Pavla II. v našom regióne si spolu s partnerom chceme pripomenúť zavedením tradície
pamätného výstupu na Rozsutec, ktorý pápež niekoľkokrát ako arcibiskup zdolal - prvý výstup sa bude konať v
druhý deň po medzinárodnej konferencii.
7.
Projektové stretnutia partnerov sa budú realizovať operatívne, podľa potreby osobnej komunikácie s
partnerom.
8.
Putovanie kultúrnych zamestnancov Žilinského kraja po stopách Jána Pavla II. v poľskom prihraničnom
regióne (včítane návštevy rodiska Wadowíc), spojené s návštevou múzea, rodného domu pápeža a návštevou
cezhraničného partnera.
Očakávané výstupy a výsledky:
Výstupy

Výsledky

1. Medzinárodná konferencia venovaná spomienke
na Jána Pavla II.: Duchaplný cestopis po
stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch – 1
konferencia
2. Vydanie knihy venovanej Jánovi Pavlovi II.:
Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v
našich regiónoch – 500 vydaných exemplárov

1. Účastníci medzinárodnej konferencie o Jánovi
Pavlovi II. – min. 100 účastníkov, z toho 50
mužov a 50 žien
2. Príjemcovia knihy Duchaplný cestopis po
stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch
(právnické a fyzické osoby) – min. 100
príjemcov
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3. Vydanie knižky: Myšlienky Jána Pavla II. –
1500 vydaných exemplárov

3. Príjemcovia knižky: Myšlienky Jána Pavla II.
(právnické a fyzické osoby) - min. 400
príjemcov
4. Účastníci Medzinárodnej detskej výtvarnoliterárnej súťaže a stretnutia (spojená s
výstavou detských dielok – min. 60 účastníkov

4. Medzinárodná detská výtvarno-literárna súťaž
tvorby vlastnej knihy s témou: Ako som sa (ne)
bál so záverečným stretnutím detí – 1 spoločná
súťaž
5. Putovná výstava fotografií – „Ján Pavol II. vo
fotografiách – min. 1 identická výstava v 2
partnerských knižniciach

5. Účastníci otvorenia výstavy „Ján Pavol II. vo
fotografiách” – identická výstava v 2
partnerských knižniciach – min. 100 účastníkov
výstavy spolu, z toho 50 žien a 50 mužov
6. Návštevy webových stránok s prezentáciou Everzie putovnej výstavy – „Ján Pavol II. vo
fotografiách“ – min. 1000 návštev webovej
podstránky
7. Účastníci spoločných výstupov na Rozsutec
a Babiu horu – min. 50 účastníkov, z toho 25
žien a 25 mužov
9. Putovanie kultúrnych zamestnancov Po stopách
Jána Pavla II. v poľskom prihraničnom regióne
– min. 35 účastníkov

6. E-verzia putovnej výstavy fotografií – „Ján Pavol
II. vo fotografiách“ dostupná verejnosti na
webových sídlach partnerov – 1 výstava
7. Pamätné spoločné výstupy partnerov na
Rozsutec a Babiu horu – 2 výstupy
8. Cesta knihovníkov Po stopách Jána Pavla II.
v poľskom prihraničnom regióne – 1 cesta
Univerzálne ukazovatele:
1. počet spoločných podujatí /stretnutí organizovaných
po prvýkrát – 8 podujatí, menovite:
- Medzinárodná konferencia
- Vydanie faktograficko-spomienkovej knihy
- Vydanie knižky Myšlienky Jána Pavla II.
- Medzinárodná súťaž tvorivosti detí
- Putovná výstava fotografií
- E-verzia putovnej výstavy na webe
- Prvý spoločný výstup na Rozsutec – začiatok tradície
pamätného výstupu
- Cesta knihovníkov Žilinského kraja Po stopách Jána
Pavla II. v poľskom prihraničnom regióne

1. Počet účastníkov kurzov, ktorí zvýšili svoju kvalifikáciu
(z toho)
- ženy – počet: netýka sa
- muži – počet: netýka sa
2. Počet spolupracujúcich inštitúcií po skončení
mikroprojektu – počet: 4

Cezhraničný dopad:
Predkladaný projekt vznikol z aktívnej spolupráce, komunikácie spriatelených knižníc a analýzy potrieb
prihraničného regiónu. Obe inštitúcie sa budú aktívne podieľať i na jeho realizácii. Všetky aktivity projektu, spolu s
výstupmi a výsledkami sú využiteľné cieľovými skupinami na obidvoch stranách hranice s pozitívnym dopadom na
vzájomné spoznávanie sa a dialóg, vytváranie priateľstiev a partnerstiev. Všetky organizované podujatia sú
spoločné (konferencia, výstavy, detská súťaž, vydanie publikácií) - v rámci projektu nie je plánovaná ani jedna
jednostranná aktivita bez väzby na partnera.
Projekt má spoločné konkrétne pozitívne dopady:
1. Odstraňovanie bariér v kontakte medzi ľuďmi, posilňovanie existujúcich a vznik nových udržateľných
cezhraničných partnerstiev a priateľstiev. Projekt prehlbuje 15-ročné partnerstvo Krajskej knižnice v Žiline a
Książnice Beskidzkej a vytvára predpoklady pre vznik nových cezhraničných partnerstiev zapojených inštitúcií
(Inštitút Jána Pavla II. v Krakove, Múzeum Jána Pavla II., miestne a regionálne samosprávy, univerzity, cirkvi,
jednotlivci).
2. Spoločné zdieľanie duchovného odkazu Jána Pavla II. a spoznávanie kultúrnych tradícií - Ján Pavol II. bol za
svojho života často označovaný ako most, ktorý zbližoval národy, sociálne skupiny či náboženstvá. Osobnosť a
posolstvo Jána Pavla II. dokáže i sedem rokov po smrti svätého otca spájať naše národy a regióny pravdepodobne
viac ako čokoľvek iné.
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3. Projekt je spoločnou propagáciou regiónu a tradícii vo vzťahu k významnej osobnosti Jána Pavla II. Duchaplný
cestopis – či už ako spoločná konferencia alebo vydaná publikácia dokumentuje kroky a zanechané stopy Jána
Pavla II. v našich regiónoch (kostoly, námestia, sochy, vitráže, turistické chodníky).
4. K odstraňovanie jazykových bariér medzi našimi národmi prispejú vydané bilingválne publikácie, bilingválne
výstavy, aktívna spolupráca zapojených inštitúcií a ľudí v rámci projektu.
5. Projekt prispeje ku kultúrnej aktivizácii samotných občanov prihraničného regiónu prostredníctvom vyhlásenej
cezhraničnej zbierky amatérskych faktografických a emotívnych fotografií s Jánom Pavlom II., prostredníctvom
spoločného hlasovania o najkrajší výrok Jána Pavla II. i účasťou na neformálnych podujatiach projektu.
6. Projekt je i iniciatívnou pre spoločnú podporu tvorivosti a súťaživosti u detí prostredníctvom súťaže Tvoríme
vlastnú knihu.
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