
 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do współpracy  

z Portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej 
 

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej powstał w celu zachowania 

kresowego dziedzictwa, ochrony rozproszonych zbiorów kresowych oraz wszechstronnej 

popularyzacji wielowymiarowego fenomenu Kresów, w tym poprzez działania edukacyjne.  

Ocalić od zapomnienia i przekazać kolejnym pokoleniom 

Ta wyjątkowa strona internetowa została przygotowana przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W wyniku 

realizacji projektu powstał system teleinformatyczny, dzięki któremu możliwe stało się bezpieczne 

przechowywanie i prezentowanie cyfrowych zbiorów, ich udostępnianie za pośrednictwem 

nowoczesnego portalu tematycznego oraz wdrożenie nowych e-usług z zakresu kultury. 

Jednocześnie Portal jest pomysłem na integrację działań różnych podmiotów na rzecz ochrony 

i popularyzacji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Prezentuje zdigitalizowane w różnych 

formach obiekty muzealne i pamiątki, umożliwia tworzenia ich kolekcji, a także współtworzenie 

treści i cyfrowych zasobów. 

Operatorem Portalu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, gdzie utworzono zespół redakcyjny. 

To dopiero początek  

W Portalu prezentowanych jest aktualnie ponad tysiąc cyfrowych wersji eksponatów muzealnych 

o kresowym znaczeniu i proweniencji, w tym w formie 3D i obrotowej. Szczególną wartość dla 

poznania historii i kultury Kresów mają prezentowane w Portalu przekrojowe ścieżki tematyczne. 

W tej wirtualnej formie udostępniane są także inne materiały: tekstowe, graficzne, dźwiękowe, 

filmowe i in. 

Autorzy projektu przewidują sukcesywny rozwój Portalu poprzez cyfryzację kolejnych zbiorów oraz 

współpracę z różnymi podmiotami, aby poznanie fenomenu Kresów było bardziej dostępne. 

Edukacja na rzecz dziedzictwa Kresów 

Ważnym elementem Portalu jest zakładka „Edukacja”, która zawiera materiały i pomoce 

dydaktyczne. Zainteresowani upowszechnianiem dziedzictwa Kresów, w tym prowadzeniem zajęć 

edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą mogą w pełni korzystać z tych zasobów, w tym ze stale 

poszerzanej bazy gotowych scenariuszy lekcji i zajęć dotyczących dziedzictwa Kresów, 

przygotowanych dla rożnych przedmiotów nauczania. Zachęcamy do odwiedzenia wspomnianej 

zakładki oraz do upowszechnienia wiedzy o Portalu w Państwa środowisku.  

Zapraszamy do odwiedzin i współpracy: 

www.kresymuzeum.pl 

redakcja@kresymuzeum.pl  
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