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STRESZCZENIE 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz region Europy Środkowo- 
Wschodniej pełniły funkcje strażników  chrześcijaństwa 
europejskiego przez około tysiąc lat. Średniowieczne i nowożytne 
zamki, twierdze, kościoły obronne, klasztory, opactwa, bazyliki, 
rezydencje królewskie i arystokratyczne kilka razy w ciągu wieków 
stawały się bastionami chrześcijaństwa, przekazując potomnym, 
wraz z synagogami, unikalne kulturowe dziedzictwo 
judeochrześcijańskie. 

Rekompensując wielokulturowe skutki globalizmu dziś i w 
przyszłości, wszystkie te obiekty są strażnikami materialnej i 
intelektualnej tożsamości danej miejscowości, regionu, państwa 
narodowego oraz mniejszości narodowej, i muszę spełniać tę 
funkcję w przyszłości! 

Dziedzictwo kulturowe ma kluczowe znaczenie dla naszych miast 
obecnie i w przyszłości. Materialne i niematerialne dziedzictwo miast 
jest źródłem spójności społecznej, czynnikiem różnorodności oraz 
motorem kreatywności, innowacji i rewitalizacji miast. (UNESCO, 
2013) 

Zamki, twierdze, pałace i obiekty sakralne reprezentują wyjątkowe 
wartości uniwersalne (Outstanding Universal Value[ Wyjątkowa 
Uniwersalna Wartość] - OUV) (Jokilehto, 2008). 

Pod względem geograficznym opracowanie to koncentruje się na 
średniowiecznych i nowożytnych zamkach i twierdzach należących 
do obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych wzdłuż 

Dunaju i Wisły; z  odniesieniem także do pałaców, dworów i 
obiektów sakralnych, które także się tam znajdują. 

Przy czym, bez względu na granice geograficzne, ustalenia, wnioski 
i propozycje mogą być w większości przypadków stosowane do 
wszystkich obiektów dziedzictwa kulturowego, gdyż  instytucje 
międzynarodowe biorą je wszystkie pod uwagę. 

  Takim dokumentem jest Rekomendacja UNESCO w sprawie 
"Historycznego krajobrazu miejskiego" (Centrum Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, 2019), która dynamizuje i podnosi rangę 
relacji między rozwojem miejskim, terytorialnym, obszarów 
wiejskich i turystycznym a materialnym i niematerialnym 
dziedzictwem kulturowym. Rekomendacja została opublikowana w 
2011 r. w celu wdrożenia jej przez państwa członkowskie. 

 Zgodnie z Rekomendacją "Historyczny krajobraz miejski" ( HUL) 
określany jest jako obszar urbanistyczny powstały w wyniku 
historycznego nawarstwiania się wartości kulturowych i 
przyrodniczych oraz występowania atrybutów, które jednakże 
wykraczają poza pojęcie "historyczne centrum" czy "zespół", gdyż 
postrzegany jest on w szerszym kontekście miasta i uwzględnia jego 
położenie geograficzne. 

Rekomendacja podkreśla, że kultura nie ogranicza się tylko do 
sztuki i zabytków jak było to w dwudziestym stuleciu i co w dalszym 
ciągu nawet dzisiaj stanowi powszechny aspekt renowacji, 
eksploatacji i użytkowania zamków. (Dobrosława, 2018.) 

W ciągu ostatnich kilku lat w sferze politycznej i naukowej, a także 
w oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli nauki, rządów i 
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organizacji międzynarodowych stopniowo stawało się jasne, że 
nowoczesne i efektywne zarządzanie obiektami dziedzictwa 
kulturowego może odgrywać aktywną rolę- bez rezygnacji z 
postawy autentycznej (!)- w rozwoju społecznym i gospodarczym 
oraz codziennym życiu miejscowości, regionu i kraju. 

Wszystko to wymaga jednak odpowiednio ukierunkowanej 
aktywności w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym instytucji 
zarządzającej zamkiem, oraz na szczeblach politycznych i 
administracyjnych rządu. 

W procesie decyzyjnym należy przede wszystkim zapewnić jedność 
w zakresie konserwacji, renowacji i przyszłego użytkowania zamku. 

Często jednak ta jedność nie jest zachowana lub jest ona niepełna. 
Większość z tych niedociągnięć  wiąże się z określeniem celu 
renowacji i/lub jakości i przydatności jej wdrożenia. 

Liczne procesy i przykłady obecne i przyszłe potwierdzają, że 
decydenci polityczni, rządowi i samorządowi muszą skupić się na 
analizie tej kwestii i z większą uwagą podejmować decyzje 
dotyczące wykorzystania zamków i twierdz, które muszą wpasować 
się w XXI wiek. Z drugiej strony, szczególnie w Europie Środkowej i 
Środkowo-Wschodniej (w krajach V4) należy zadbać o zachowanie i 
utrwalenie ukształtowanej historycznie tożsamości. 

 Nawet teraz już nie jest wystarczające eksponowanie w 
odrestaurowanym zamku tylko statycznych eksponatów z zakresu 
historii lokalnej i historii wojskowości, przy czym często przy użyciu 
przestarzałej technologii i z nieodpowiednimi informacjami! 

Zamki położone wzdłuż rzek itp. wykazują dużą różnorodność. W 
niniejszym opracowaniu podsumowano ich typologię w kontekście 
tematu. 

W praktyce zamek i jego obiekty wymagają ze strony władz 
lokalnych, regionalnych i krajowych takiego samego poziomu uwagi, 
jak instytucje, obiekty i usługi z zakresu zdrowia publicznego, 
egzekwowania prawa i usług komunalnych. 

Wydarzenia obecne i przewidywane trendy wymagają przemyślenia 
i zmiany funkcji zamków, twierdz i itp. Upowszechnienie sztucznej 
inteligencji i gwałtowny rozwój komunikacji informacyjnej, które 
zmieniły nasze codzienne życie w okresie pandemii COVID, 
uświadomiły nam, że funkcje użytkowe i system zarządzania 
zamkami itp. stosowane w XX wieku nie są obecnie wystarczające i 
wymagają ponownego przemyślenia. 

Należy przewartościować formalne i nieformalne funkcje 
odrestaurowanych zamków użytkowanych obecnie. 

Nie wystarczy mieć w zamku punkt widokowy, muzeum lub miejsce 
do organizowania imprez. 

Zamki powinny wznowić swoją działalność w zakresie ochrony 
dziedzictwa, muzealnictwa, edukacji muzealnej i zarządzania 
imprezami. Muszą one odgrywać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu 
fikcyjnym produktom medialnym w zakresie historii. Muszą stać się 
częścią lokalnego systemu edukacji formalnej, a nie tylko edukacji 
nieformalnej i pozaformalnej. 
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Opracowanie to przedstawia zatem położenie, cechy 
charakterystyczne i możliwości zamków z punktu widzenia rozwoju i 
funkcjonowania miejscowości i regionów: 

• w zachowaniu i rozwoju tożsamości lokalnej, regionalnej i 
narodowej, 

• w edukacji, w tym edukacji formalnej, 
• w zarządzaniu regionalnymi i zarządzaniu lokalnymi miejscami 

turystycznymi, 
• w promocji regionu, miejscowości i ich produktów 

turystycznych. 
W tym celu należy oczywiście zapewnić zarządzanie i wyposażenie, 
co w większości przypadków oznacza adaptację i zastosowanie 
istniejących technologii i umiejętności, które sprawdzają się w 
praktyce. 
W strategii rozwoju należy zastosować nowe podejście do 
dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w odniesieniu do 
średniowiecznych i nowożytnych zamków, twierdz itp. 

Ich rola musi ponownie zostać przemyślana na wszystkich 
poziomach zarządzania. Zamiast kolejnych, czasem szczątkowych, 
dostaw zasobów, potrzebna jest taka ich alokacja, która zapewni 
zrównoważony rozwój oraz będzie mogła być brana pod uwagę 
przynajmniej w perspektywie średnioterminowej. 

Wszystko to wymaga uwzględnienia środowiska przyrodniczego, 
społecznego i ekonomicznego zamku. Biorąc pod uwagę 
doświadczenie i zrównoważony rozwój, oczekuje się, że wszystkie te 
elementy winny być obecne przy tworzeniu i funkcjonowaniu 
konsorcjum z udziałem odpowiednich organizacji (instytucji, władz, 

samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw i organizacji 
pozarządowych) w danym środowisku lokalnym i regionalnym. 

Stosując to nowe podejście, węgierska wersja opracowania 
przedstawia propozycje rozwoju i regionalne funkcje  
średniowiecznych i nowożytnych zamków, twierdz itp. położonych 
wzdłuż węgierskiego odcinka Dunaju. 

W  układzie europejskim i globalnym, gdzie samodzielnie można 
zobaczyć tylko jeden lub dwa zespoły zamkowe ( Hofburg w 
Wiedniu, Zamek w Budzie), konieczne jest wyeksponowanie ponad 
100 średniowiecznych i nowożytnych zamków i twierdz 
naddunajskich i umożliwienie im wspólnego działania. Biorąc za 
przykład zamki nad Loarą, celowe jest utworzenie i prowadzenie 
ponadnarodowego klastra z udziałem zamków naddunajskich, 
twierdz, pałaców, dworów i obiektów sakralnych. Opracowanie 
także porusza tę kwestię. 

 Analiza wykonana została w ramach projektu "Zamki i Regiony" 
wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 
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I WPROWADZENIE - USTALENIA 

Podsumowanie 

1. W dalszej części omówione zostaną związki pomiędzy 
miejscowościami i regionami, znaczenie i przyszła rola zamków 
średniowiecznych i nowożytnych, twierdz, dworów, pałaców, 
kościołów i innych obiektów jako zasobów dziedzictwa 
kulturowego, które można zwiedzać.  

Opracowanie dotyczy obiektów położonych wzdłuż Dunaju i 
Wisły, a przede wszystkim dotyczy zamków i twierdz, ponieważ 
niniejszy dokument jest częścią projektu "Zamki i regiony" 
wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki , ale 
w większości przypadków może być również stosowany do 
obiektów zlokalizowanych w innych miejscach. W projekcie 
uczestniczą partnerzy polscy, węgierscy, serbscy i słowaccy. Pod 
względem geograficznym obejmuje on bezpośrednio brzegi 
Dunaju i Wisły, a przede wszystkim zamki i twierdze położone 
wzdłuż rzeki. 

2. Liczne i znaczące obiekty można znaleźć wzdłuż środkowego i 
dolnego odcinka Dunaju. 

W tych krajach i regionach istnieje duże opóźnienie w zakresie 
renowacji, rekonstrukcji i nowoczesnego wykorzystania tego 
typu obiektów dziedzictwa kulturowego, mimo że w ciągu 
ostatnich dwóch dekad poczyniono znaczne inwestycje, 
finansowane głównie ze źródeł zewnętrznych (UE), lub są one w 
trakcie realizacji i planowania. 

 

Spośród nich w regionie V4 można wymienić:  

• Rekonstrukcja Zamku w Bratysławie w Słowacji (ogółem 
około 125mln €); 

• konserwacja i częściowa rozbudowa systemu fortyfikacji 
Komárom, ostatnio rekonstrukcja twierdzy Csillag - z dobrze 
wykorzystaną funkcją użytkową - bieżące i infrastrukturalne 
inwestycje w Starej Twierdzy / Nowej Twierdzy, twierdzy Monostor, 
wspierane finansowo w drodze przetargów;  

• Na Węgrzech rekonstrukcja Cytadeli Visegrád, Zamku 
królewskiego, Wieży Salomona, rozbudowa Cytadeli na Wzgórzu 
Gellerta w Budapeszcie pozostają na etapie planowania, a 
rekonstrukcja Pałacu królewskiego Budavár ( Plan Hauszmanna) jest 
w fazie realizacji; 

• W Serbii, w ramach rozpoczętego w ostatniej dekadzie 
rządowego programu rekonstrukcji zamków nad Dunajem, 
odnowiono zamek-strażnicę Bács i jego otoczenie, zamek Ram oraz 
najważniejszy obiekt - twierdzę Golubac. 

Obiekty dziedzictwa kulturowego tego typu zlokalizowane wzdłuż 
Wisły są generalnie w lepszym stanie. 

Ich rola jako zamków zwiedzanych przez turystów w XIX i XX wieku 
ulega zmianie gdyż zamki stają się obiektami widokowymi i 
muzeami. 
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Powszechne jest ich wykorzystanie dla celów muzealnych, a w 
szczególności, zamki prowadzone przez władze lokalne i/lub 
regionalne użytkowane są w formie muzeum prezentującym zasoby 
związane z historią lokalną danej miejscowości lub obszaru. 

W zamku i twierdzy, w skład których wchodzi kilka budynków, 
znajduje się pewna liczba instytucji i firm usługowych (muzeum, 
miejsce wystaw, kościół, biuro informacji turystycznej, hotel itp.). 
Wzdłuż Dunaju, a także Wisły, można znaleźć zamki i twierdze, w 
których nadal funkcjonują instytucje publiczne ( np. Zamek 
Bratysławski, Zamek w Budzie). 

Należy jednak w naszych planach przewidzieć i uwzględnić szybki 
rozwój w obecnych czasach, zastosowanie technologii wirtualnych i 
robotycznych, Internet rzeczy itp. Rozwiązania techniczne 
zasadniczo zmienią obecną rolę zamków.  Niektóre z tych zmian 
powracają do pierwotnej roli zamków, ale są one dostosowywane 
do  warunków panujących w naszych czasów. 

Opracowanie koncentruje się na kwestiach prowadzenia i 
unowocześnienia działalności muzealnej w tych obiektach 
dziedzictwa kulturowego, a także - oprócz ich pierwotnej funkcji 
wojskowej - ponownego przemyślenia roli zamków. 

Uwzględnia ono kwestię rozwoju miejscowości, danego obszaru, 
obszaru wiejskiego i rolę turystyki. 

Jednak z punktu widzenia danej miejscowości i obszaru, rozwój tych 
obiektów dziedzictwa kulturowego jest w większości przypadków 
punktowy. 

Podstawowe założenia 

 W naszych czasach wiele uszkodzonych zabytków znajdujących się 
w ruinach średniowiecznych zamków stało się pasywnymi 
enklawami w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
danej miejscowości. Niektóre z nich to obiekty specjalnie 
zachowywane,  którymi entuzjazmuje się i o które dba wąska grupa 
zawodowa i społeczna. 

Dla większości społeczeństwa jednak zamek lub ruiny zamku w 
takim stanie to rodzaj nieporęcznego obiektu, potwora, którego 
musi unikać, zwłaszcza jeśli znajduje się on w środku miejscowości. 

Większość odrestaurowanych zamków średniowiecznych i 
nowożytnych jest zwiedzana, lecz eksponaty oglądane są przez 
niewielką liczbę osób. Większość z nich odwiedza zamek w ramach 
wycieczki klasowej, wizyty rodzinnej lub grupowej. Później osoby te 
tworzą osobisty związek z zamkiem na podstawie dobrych lub złych 
doświadczeń, które wtedy uzyskali. 

Dla większości turystów jest to 'obowiązkowy' cel podróży, którego 
najważniejszym punktem jest dostępny stamtąd widok na krajobraz. 
Widok ten daje im pozytywne i trwałe doświadczenie, biorąc pod 
uwagę fakt, że większość zamków znajduje się na pewnych 
wysokościach i wykorzystywane są głównie jako punkty widokowe. 
Dlatego też większość zamków pełni bardzo ważną rolę i posiada 
niewykorzystany potencjał turystyczny. 

Społeczne preferencje dotyczące zamków, a tym samym ich roli, w 
znacznym stopniu są także determinowane poprzez podstawową 
wiedzę historyczną, którą posiada dane społeczeństwo, 
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intensywność jego tożsamości narodowej oraz stopień lokalnego 
patriotyzmu. 

Intensywność ruchu turystycznego generowana przez imprezy, 
atrakcje i ekspozycje muzealne organizowane w zamkach podnosi 
ich atrakcyjność, a czasami nawet atrakcyjność ruin zamków.  Są na 
to zarówno dobre, jak i złe przykłady. 

Są zamki odwiedzane, które istnieją na peryferiach zainteresowania 
społecznego, i przeciwnie, są zamki uczęszczane stanowiące 
również ramy ośrodka siły społecznej. Przykładami tych drugich są 
Zamek w Budzie, Zamek w Bratysławie, wiedeński Burg, krakowski 
Wawel itd., które znajdują się nad Dunajem i Wisłą. Już w 
momencie ich budowy zamki te pełniły ważną funkcję publiczną w 
kilku kolejnych okresach historycznych. 

Oprócz tych wymienionych powyżej, znaczna część zamków to 
"obiekty rozsypujące się" zlokalizowane w środowisku danej 
miejscowości. Czasami więcej uwagi poświęca się danemu zamkowi 
w związku z jakimś wydarzeniem, najczęściej są to wydarzenia 
rocznicowe. 

Usługi na rzecz społeczności omówione w dalszej części, zamek, 
twierdza itp. oraz planowanie i rozwój miejscowości stają się 
znaczącymi elementami krajobrazu historycznego miejscowości. 
Zamek staje się jednym z ośrodków usługowych o specjalnym 
profilu funkcjonując w obiegu społecznym i gospodarczym danej 
miejscowości. 

Zamek jest jedną z przestrzeni publicznych, jednym z obiektów, 
ośrodków usług dla społeczności, podobnie jak centrum 

komunikacyjne, ośrodek zdrowia, centrum handlowe, strefa 
przemysłowa, park rozrywki, boiska sportowe i infrastruktura 
miejscowości (drogi, kanały itp.). 

Rozwój miejscowości musi obejmować ciągły rozwój wszystkich tych 
elementów, w tym znajdującego się tam zamku. 

W przypadku zamków, twierdz itp. celem rozwoju miejscowości jest 
to aby oprócz funkcji ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania 
tym dziedzictwem (!), odrestaurowany zamek pełnił też funkcję 
lokalnego i regionalnego centrum usług społecznych i 
ekonomicznych. 

Wymaga to podejścia, które nie traktuje zamku tylko jako 
wyjątkowego obiektu kulturowego ( UEL) w "historycznym 
krajobrazie miejskim" ( HUL). 

Zmiany w zakresie funkcji zamku, jego roli (nie tylko dotyczące 
dostępności) dokonane w XXI" wieku sprawię, że zamek będzie tak 
samo uczęszczaną częścią miasta, jak centrum komunikacyjne, 
szpital, centrum handlowe, strefa przemysłowa, park rozrywki, 
ośrodek spa, kampus uniwersytecki itd. 

 

 

 

 

 



9 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

I. WSTĘP - USTALENIA .................................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

a. Podsumowanie ............................................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

b. Teoretyczną i polityczną podstawę poniższych tez stanowi definicja historycznego krajobrazu miejskiego: .............. Błąd! Nie zdefiniowano 
zakładki. 

II. CECHY, CHARAKTERYSTYKA ................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

III. ZESTAWIENIE RÓŻNIC ........................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

IV. TOŻSAMOŚCI I PODOBIEŃSTWA ......................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

V. LOKALIZACJA ZAMKÓW ŚREDNIOWIECZNYCH I NOWOŻYTNYCH ITP. WZDŁUŻ DUNAJU I WISŁY ............ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

VI. CZYNNIKI GENERUJĄCE ROZWÓJ ........................................................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

VII. KONCEPCJE I INTERPRETACJE PROGRAMU ROZWOJU.................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

VIII. ZŁOŻONOŚĆ ......................................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

IX. WIELOFUNKCYJNA ROLA ....................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

X. REGIONALNOŚĆ .......................................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

XI. DEFINICJA GEOGRAFICZNA .................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

XII. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I ASPEKTY OBIEKTÓW ......................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

XIII. REINTEGRACJA .................................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

XIV. CELE STRATEGICZNE ............................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

OGÓLNE WYMAGANIA ROZWOJOWE .............................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

VI. WIZJA ROLI I FUNKCJI ZAMKÓW ......................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

VII. PROPOZYCJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEGO I REINTEGRACJI ................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

TRZY PROGRAMY DOCELOWE .......................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 



11 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

I. Program docelowy: ZAMEK JAKO CENTRUM  (1) DOŚWIADCZENIA, (2) WIEDZY I (3) TOŻSAMOŚCI ........ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

OCZEKIWANIA WOBEC ZAMKÓW NADDUNAJSKICH I NADWIŚLAŃSKICH JAKO (1) ośrodków DOŚWIADCZENIA (2) OŚRODKÓW WIEDZY I 
(3) OŚRODKÓW TOŻSAMOSCI: ........................................................................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

1) ZAMEK JAKO OŚRODEK DOŚWIADCZENIA ............................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

2) ZAMEK JAKO OŚRODEK WIEDZY.............................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

3) ZAMEK JAKO OŚRODEK ROZWOJU TOŻSAMOŚCI ................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Historyczny krajobraz miejski =HUL ................................................................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

KONSORCJUM DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (CHC) ......................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

HISTORYCZNY PARK TEMATYCZNY  (HTP) .................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Od parku rozrywkowego do parku dziedzictwa, historycznego parku tematycznego .............................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

II. program docelowy: ROLA ZAMKU W ROZWOJU MIEJSC TURYSTYCZNYCH I PROMOCJI REGIONU ........ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

III. program docelowy: lokalne i regionalne konsorcjum zamków (itp.) na poziomie lokalnym i regionalnym/ międzynarodowa sieć 
klasterów konsorcjów wzdłuż dunaju i wisły .................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

KONSORCJA zamków itp. ................................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Instytucje, organy rządowe i samorządowe, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe (izby handlowe, turystyczne, marketingowe, osoby 
kultywujące tradycje itp.) działają w skali lokalnej i/lub regionalnej z udziałem osób współpracujących ............ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

(edukacja, kultura itp.)! ..................................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

WNIOSKI I NASTĘPNE DZIAŁANIA .................................................................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Wkład autora ....................................................................................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Referencje ............................................................................................................................................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 
  



12 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga poświęcona zamkowi i podejście społeczeństwa do 
zamku mogą być wzmocnione lub osłabione przez zakres 
wiedzy historycznej społeczeństwa i jego stosunek do 
własnej przeszłości. Poprzez zwiększenie potencjału zamku 
i włączenie go w codzienne życie gospodarcze i społeczne 
można poszerzyć rzeczywistą wiedzę historyczną 
społeczeństwa i wzmocnić jego pozytywny stosunek do 
własnej przeszłości. W rezultacie wzmocniona zostanie 
tożsamość lokalna, regionalna i narodowa mieszkańców i 
stanie się ona bardziej trwała. 

Obecnie większość zwiedzanych zamków pełni rolę punktu 
widokowego. Ich trwałość i stabilność gwarantowana jest 
przez państwo, którego celem jest  zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. 

W codziennym życiu społeczeństwa zamki nie odgrywają 
żadnej roli lub odgrywają rolę bardzo umiarkowaną. 

Jednocześnie, obecnie i w przyszłości, średniowieczne i 
nowożytne zamki staną się aktywną, integralną i coraz 
ważniejszą częścią codziennego życia społeczeństwa. 

Nawet te, które są na obrzeżach miejscowości i nie ma w 
nich kolekcji publicznych. 
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  PODEJŚCIA DO ROZWOJU, CHARAKTERYSTYKA 

• Zamek był obiektem codziennego użytku społeczności lokalnej 
w przeszłości, jest nim obecnie i musi nim pozostać w 
przyszłości. 

• Niektóre z zamków są użytkowane przez państwo, władze 
publiczne i właścicieli prywatnych. Wpływa to na możliwość ich 
zwiedzania. Występuje też kwestia tego, w jakim stopniu 
odbudowa, rozbudowa i konserwacja służą wyłącznie 
funkcjonowaniu instytucji i ludzi, którzy w nich pracują. 

• Istnieją zamki odrestaurowane, dobrze utrzymane i prowadzące 
działalność prawidłowo zarządzaną oraz badania naukowe, 
wystawy, organizację wydarzeń i edukację muzealną. 

• W praktyce utrzymania zamku i jego rozwoju ważne może być 
to, czy centralne władze państwowe, władze samorządowe, 
rynek kapitałowy i fundusze przedsiębiorstw zapewniają 
społeczności lokalnej możliwość korzystania z zamku. Istnieją 
dobre i mniej zadawalające przykłady każdego z tych rozwiązań. 
W krajach V4 dominuje finansowanie ze środków publicznych. 

• Obecnie zamki są zabytkami materialnymi, które pokazują 
dziedzictwo kulturowe historii i tożsamości narodowej danego 
kraju. 

Wśród nich znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa . 

Wśród nich znaczące są te zamki, które były jednocześnie 
rezydencjami królewskimi lub arystokratycznymi oraz ośrodkami 
administracyjnymi. 

• Średniowieczny i nowożytny zamek, dwór, pałac i  obiekt 
sakralny definiowane są jako obiekty  odwiedzane i wyjątkowe 
w obszarze zabudowanym i  krajobrazie miejscowości położonej 
wzdłuż Dunajui Wisły. 

• W wielu przypadkach do zamków przynależą też miejsca 
dziedzictwa przyrodniczego. Niektóre z nich są "perłami" 
krajobrazu naddunajskiego i nadwiślanego. Jeżeli dany zamek 
można odwiedzać i położony jest on na pewnej wysokości, 
wtedy prawie wszyscy turyści odwiedzający daną miejscowość 
przybywają tam ze względu na widoki. Jest to niewykorzystany 
czynnik w zarządzaniu turystyką lokalną i regionalną. 

Podstawę teoretyczną i polityczną poniższych tez stanowi definicja 
historycznego krajobrazu miejskiego: 

" historyczny krajobraz miejski rozumiany jest jako obszar 
urbanistyczny powstały w wyniku historycznego nawarstwiania się 
wartości kulturowych i przyrodniczych oraz występowania 
atrybutów, które jednakże wykraczają poza pojęcie "historyczne 
centrum" czy "zespół", gdyż postrzegany jest on w szerszym 
kontekście miasta i uwzględnia jego położenie geograficzne. Ten 
szerszy kontekst obejmuje przede wszystkim topografię, 
geomorfologię, hydrologię i cechy przyrodnicze danego miejsca; 
jego zabudowę, zarówno historyczną, jak i współczesną; 
infrastrukturę podziemną i naziemną; otwarte przestrzenie i tereny 
zielone; formy użytkowania terenu i jego organizację przestrzenną; 
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postrzeganie wizualne i związki wizualne, a także wszystkie inne 
elementy struktury miejskiej. Obejmuje również działania i wartości 
społeczne i kulturowe, procesy ekonomiczne oraz niematerialny 
wymiar dziedzictwa jako wyznacznik różnorodności i tożsamości”. 
(UNESCO, 2011) 

 

ZAMKI ZASŁUGUJĄ OD SPOŁECZEŃSTWA NA ZNACZNIE 
WIĘCEJ, NAWET TE WZDLUŻ DUNAJU I WISŁY! 

SPOŁECZEŃSTWO MOGŁOBY UZYSKAĆ WIĘCEJ DZIĘKI 
ZAMKOM NIŻ OBECNIE GDYBY:      

budynki zamków były nie tylko konserwowane, odnawiane, 
rekonstruowane lub przekształcane w okazjonalnie odwiedzane 
muzea, ale były włączone we współczesne życie społeczno-
ekonomiczne i przekształcone w obiekty wielofunkcyjne w duchu 
XXI wieku poprzez wznowienie ich pierwotnych funkcji zgodnie z 
potrzebami XXI wieku, szczególnie w dziedzinie edukacji, promocji 
lokalnej i regionalnej gospodarki, turystyki, przy czym należy 
intensywnie wykorzystywać narzędzia informacyjno-komunikacyjne 
naszych czasów, "inteligentne" możliwości techniczne. 

 

 

 

 

"INTELIGENTNY" ROZWÓJ OBSZARU, ROZWÓJ 
MIEJSCOWOSCI, TERENÓW WIEJSKICH, TURYSTYKI I 
GOSPODARKI POWINIEN BYĆ WŁĄCZONY W PROCES 
ROZWOJU WŁASNEGO 
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Odnowa i rekonstrukcja przestrzeni i funkcji zamków 
średniowiecznych i nowożytnych powinna przebiegać jednocześnie z 
ich zrównoważonym rozwojem! 

Istnieje wiele niewykorzystanych możliwości dotyczących zamków 
itp. i ich wykorzystania społeczno-ekonomicznego, które należy 
zbadać i otworzyć na nowe wymiary w kontekście lokalnym i 
regionalnym. 

MODEL SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO WYKORZYSTANIA 
ZAMKU ORAZ PODOBNYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO WYPRACOWANY W UBIEGŁYM WIEKU (XX) 
POWINIEN ZOSTAĆ ZMIENIONY! 

W XX wieku zamki zaczęto badać, uznawać za zabytki, 
konserwować, czasami rekonstruować budynki i artefakty i w 
większości przypadków wykorzystywać je jako muzea. 

Na przestrzeni dziejów większość zamków, pałaców i obiektów 
sakralnych położonych wzdłuż Dunaju i Wisły odgrywała ważną rolę 
w administracji publicznej, kulturze, handlu i religii. Większość 
zamków była siedzibą królów i arystokracji i to stamtąd rządzono 
krajem lub jego częścią. 

Powrót do pierwotnej roli tych obiektów i dalszy rozwój funkcji 
pożytku publicznego wypełnianych przez zamki w zakresie rozwoju 
miejscowości, rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich oraz 
turystyki jest nie tylko możliwy, ale i konieczny. 

Biorąc pod uwagę integracyjną rolę powyższych obiektów w 
przeszłości, muszą one ponownie stać się obiektami 

wielofunkcyjnymi, aby zapewnić kompleksową obsługę zarówno 
miejscowej ludności, jak i odwiedzających je turystów! 

 ZAMEK ITP. JAKO OBIEKT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
JEST Z JEDNEJ STRONY GŁÓWNYM ELEMENTEM 
"WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI UNIWERSALNEJ" (OUV), A Z 
DRUGIEJ STRONY ELEMENTEM "HISTORYCZNEGO 
KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO" (HUL). 

Zamki, które można zwiedzać są odwiedzane nie tylko ze względu 
na ich historyczną rolę, ale także ze względu na wspaniały 
krajobraz, pejzaż miejski i związane z nim obiekty. 

Ich funkcje i rola w XIX i XX wieku, np. wojskowy pomnik 
historyczny, dziedzictwo kulturowe, muzeum i atrakcja turystyczna, 
będą się w przyszłości zmieniać i rozszerzać. 

Wyłania się ich nowa rola i funkcja, co jest konieczne ze względu na 
zrównoważone wykorzystanie potencjału zamków i ich zwiększoną 
użyteczność społeczną. 

Z UWAGI NA WYŻSZE POŁOŻENIE, WALORY 
KRAJOBRAZOWE I ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
ŚREDNIOWIECZNYCH I NOWOŻYTNYCH ZAMKÓW W 
REGIONIE, stają się one ośrodkami: 

• edukacji formalnej i nieformalnej, 

• zarządzania miejscem turystycznym, 

• prezentacji i promocji produktów i marek lokalnych i 
regionalnych. 
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Jest to konieczność, ponieważ w XXI wieku, wraz z tymi nowymi 
funkcjami, zamki mogą przynosić rzeczywiste korzyści społeczno-
ekonomiczne dające im stabilność. 

 WZMACNIA SIĘ ICH ROLA W TWORZENIU I POGŁĘBIANIU 
TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I REGIONALNEJ, A W 
NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH TAKŻE NARODOWEJ, 
OBECNYCH I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawet teraz, ale tym bardziej w przyszłości, zadaniem 
średniowiecznych i nowożytnych zamków jest uzupełnianie wiedzy 
historycznej zniekształconej przez fikcyjne opowieści 
rozprzestrzeniane w Internecie poprzez przybliżanie prawdziwej 
historii i intensywne upowszechnianie faktów historycznych. 

Należy pamiętać, że rolą średniowiecznych i nowożytnych zamków i 
kościołów była ochrona chrześcijańskiej Europy w regionie Dunaju i 
Wisły, zwłaszcza w okresie od XII do XV wieku, a także w wiekach 
późniejszych. 
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 II. CECHY, CHARAKTERYSTYKA 

Charakterystyka (typologia średniowiecznych i nowożytnych 
zamków w aspekcie rozwoju miejscowości i planowania 
przestrzennego, rozwoju obszarów wiejskich, turystyki, a także 
odbudowy, konserwacji i rozbudowy: 

• ZESTAWIENIE RÓŻNIC 

1) Wśród zamków są takie, które są w dobrym lub stosunkowo 
dobrym stanie, a także choć jest ich coraz mniej, są tylko ich ruiny. 
Niektóre z nich są  częściowo odrestaurowane i służą głównie jako 
przestrzenie wystawiennicze lub muzea. 

2) Istnieje znaczna różnica między zamkami w takim samym stanie 
technicznym w zależności od tego czy znajdują się one w centrum 
czy na obrzeżach miejscowości. Zamek w centrum jest w mniejszym 
lub większym stopniu włączony w codzienne życie miejscowości, 
podczas gdy peryferie nie są włączone w to życie lub są włączone 
tylko sporadycznie. 

3) Ważną kwestią jest, czy dany zamek znajduje się w ruchliwej, 
środkowej części miejscowości, czy w mniej ruchliwej. Zauważmy, 
że zamki położone w środku są na ogół w lepszym stanie i są 
remontowane. 

4) Z punktu widzenia zagospodarowania terenu istotne jest, że 
większość z nich posiada znaczące - zwłaszcza w przypadku 
zamków na peryferiach - kilkuhektarowe tereny zielone, głównie z 
roślinnością leśną i krzewiastą, obejmujące często tereny skaliste i 
zalewowe, a zamki ulokowane w centrum mają parki publiczne; 

5) Na ogół w zamkach śródmiejskich w XIX i XX wieku umieszczano 
instytucje świadczące usługi podstawowe lub publiczne (np. 
muzeum lub placówkę oświatową, więzienie, dom pomocy 
społecznej, organ administracji publicznej itp.). Zamki na obrzeżach, 
odwiedzane sporadycznie i głównie przez turystów, nie uczestniczą 
w codziennym "obiegu" miejscowości. 

 • CECHY I PODOBIEŃSTWA 

 a) Większość obiektów otoczona jest mieszanymi typami murów 
zamków i fortyfikacji, a tworzą je budynki i budowle składające się z 
kilku pomieszczeń. Niektóre z nich są zrujnowane, niektóre 
częściowo odrestaurowane. Stanowią one architektoniczne 
dziedzictwo kulturowe. Ich renowacja i eksploatacja jest dość 
trudna; 

b) Obiekty te są prawie w całości własnością państwa i zarządzane 
są jako obiekty dziedzictwa kulturowego. 

c) Utrzymanie, renowacja i wykorzystanie budynków zależy 
wyłącznie od przekazanych na ten cel środków publicznych; 

d) Większość z nich czeka na środki pozwalające na rekonstrukcję 
lub po dokonaniu jednorazowej, znaczącej rekonstrukcji przez 
zewnętrznego inwestora, jednostka prowadząca tj. muzeum i 
instytucja, która w większości finansowana jest ze środków 
publicznych, musi zapewnić źródło utrzymania zamku, jego 
konserwacji i działalności publicznej. W większości przypadków jest 
to zadanie niekompletne, trudne i niewystarczające; 

e) Cały kompleks lub jego część funkcjonuje jako muzeum; 
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f) Wszystkie są znaczącymi/wyjątkowymi obiektami krajobrazowymi 
i miejskimi. 

g) Każdy z nich jest często odwiedzanym miejscem turystycznym, 
atrakcją turystyczną. Prawie wszyscy goście i turyści przybywający 
do danej miejscowości, jej części lub obszaru odwiedzają znajdujący 
się tam zamek; 

h) W większości przypadków organizacja i instytucja zajmująca się 
utrzymaniem i eksploatacją zamku jest nieaktywnym, najczęściej 
biernym (receptywnym) uczestnikiem organizacji turystyki oraz 
zarządzania miejscem i rynkiem turystycznym. 

W zamkach, pałacach i dworach nad Dunajem i Wisłą, poza kilkoma 
wyjątkami, komercyjna baza noclegowa nie występuje często, a 
zamek i instytucja zarządzająca zamkiem zazwyczaj nie posiada 
niezależnego działu obsługi ruchu turystycznego (TDM, informacja 
turystyczna itp.); 

i) Zamki prowadzone są zazwyczaj przez państwowe, regionalne lub 
samorządowe instytucje muzealne, z których większość - nawet w 
przypadku tradycyjnej działalności muzealnej - dysponuje 
niewielkimi zasobami ludzkimi, aby mogła prowadzić działalność w 
zakresie zarządzania miejscem turystycznym, rozwoju produktów 
turystycznych, marketingu regionalnego i miejskiego. 

 - LOKALIZACJA ZAMKÓW ŚREDNIOWIECZNYCH I 
NOWOŻYTNYCH itp. WZDŁUŻ DUNAJU I WISŁY 

1. Geograficzna lokalizacja zamków, dworów, pałaców i 
obiektów kościelnych: 

1.1. na brzegach rzek Dunaju i Wisły, np. 

1.2. w centrum miejscowości lub na jej obrzeżach na brzegu Dunaju 
lub Wisły. 

W sporadycznych przypadkach można uwzględnić średniowieczny 
lub nowożytny zamek oddalony o 20-30 km od rzeki, jeśli ma on 
istotny związek (np. kanał, starorzecze, wydarzenie historyczne, 
tradycja, artefakty itp.) z Dunajem (np. Tata, Siklós, Simontornya, 
Cseklész itp.). 

2.Z punktu widzenia planowania rozwoju miejscowości: 2.1. stoi w 
ruchliwym miejscu w głębi kraju, 2.2. w mniej ruchliwych miejscach,  

2.3. znajduje się na obrzeżach. 

3. Ważnym kryterium jest również to, czy: 

3.1. znajduje się w dzielnicy zabytkowej, w zespole zabytków 3.2. w 
otoczeniu zabudowy nowożytnych budynków, ale nie 
współczesnych, w bezpośrednim sąsiedztwie innych obszarów (np. 
osiedle mieszkaniowe, dzielnica biznesowa, strefa przemysłowa, 
węzeł komunikacyjny itp;)  

3.3. jest otoczony parkiem publicznym, rezerwatem przyrody i/lub 
przestrzenią miejską;  

3.4. znajduje się w środowisku przyrodniczym:  

3.4.1. w parku narodowym, na szlaku turystycznym;  

3.4.2. na terenach rolniczych (las, łąki, pastwiska, grunty orne itp.) 
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3.4.3. na brzegu rzeki, w obszarze ochrony przeciwpowodziowej; 

3.5. w obszarach peryferyjnych:  

3.5.1. w obszarze zaludnionym (np. w obszarze kontrolowanym);  

3.5.2. położony jest w obszarze przemysłowym.  

4. Ważna jest funkcja tej części miejscowości, w której znajduje się 
zamek: 

a. obszar mieszkalny, b. dzielnica biznesowa, c. obszar 
przemysłowy, d. obszar rekreacyjny,  

e. węzeł komunikacyjny, f. centrum miasta, itp.  

5. Sposób i wielkość zagospodarowania zamku są znacznie 
zróżnicowane ze względu na jego stan techniczny, funkcję, działanie 
i strukturę: 

5.1. Zamek, itp.: 

5.1.1. składa się z jednego budynku lub  

5.1.2. zespołu budynków; 

5.2. Konstrukcja, stan techniczny: 

5.2.1. zniszczony, 

5.2.2. częściowo zniszczony, 

5.2.3. odbudowany: oryginalny lub częściowo    
 oryginalny, 

5.3. Użytkowanie: 

5.3.1. budynek i przestrzenie z nim związane są: 

5.3.1.1. nieużywane,  

 5.3.1.2 używane częściowo, 

 5.3.2.3. w pełni używane;   

5.3.2 jego cel i profil: 

5.3.2.1. dla celów publicznych: muzeum lub inna instytucja lub 
jednostka edukacyjna, kulturalna, zdrowotna, administracyjna lub 
społeczna itp.) 

5.3.2.2. niepubliczny, zamknięty, prywatny: miejsce 
zamieszkania, przedsiębiorstwo prywatne lub instytucja publiczna 
(więzienie, koszary, magazyn, szpital, jednostka administracyjna 
itp.) 

5.3.2.3. profil mieszany 

 6. Struktura organizacyjna: 

6.1. główny profil organizacji, która prowadzi zamek 

- zazwyczaj muzeum; 

6.2. kilka organizacji o jednym profilu głównym (jest w nim także 
muzeum, ale np. różne organizacje prowadzą sklep z pamiątkami 
lub ogródek kawiarniany); 
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6.3. kilka organizacji o różnym profilu działa w zamku(np. państwo, 
urząd miejski, wystawy publiczne, przedsiębiorstwo także korzysta z 
zamku itp.) 

6.4. zamek utrzymywany jest niemal bez wyjątku przez samorząd 
lokalny (miejski lub regionalny) lub rząd centralny, albo też 
występuje kombinacja tych form (np. twierdze Komarom) 

III. CZYNNIKI GENERUJĄCE ROZWÓJ 

Powszechną praktyką wypracowaną w XX wieku jest częściowa lub 
całkowita rekonstrukcja zamku, włącznie z określeniem usytuowania 
muzeum, sklepu z pamiątkami, zakładu gastronomicznego i 
pomieszczeń socjalnych. Dzięki temu podstawowe elementy 
zagospodarowania są zgodne z potrzebami i możliwościami XXI 
wieku. 

Większość muzeów zamkowych i edukacja muzealna mająca w nich 
miejsce, zatrzymały się w XX wieku, na ówczesnym poziomie 
percepcji i techniki: znajdują się w nich gabloty z tabliczkami, 
wystawy statyczne o zróżnicowanej treści, od historii lokalnej do 
prezentacji sztuki lokalnej. Usługi edukacji muzealnej nie mogą być 
wykorzystywane bezpośrednio jako moduł w programie nauczania, 
ponieważ edukacja muzealna nie jest włączona w lokalny i 
regionalny system edukacji. 

Obecnie powszechnie stosowane narzędzia ICT oraz techniki 
prezentacji są wykorzystywane w systemie nie zintegrowanym, 
ponieważ większość z nich jest zamawiana w trybie awaryjnym. 

Można wymienić następujące przyczyny opóźnienia w stosunku do 
wymagań obecnych czasów: 

(1) brak zasobów ludzkich i tego typu wiedzy, (2) brak zasobów 
materialnych, (3) brak systematycznej współpracy instytucjonalnej. 

Obecnie rozwój dziedzictwa kulturowego średniowiecznych i 
nowożytnych zamków itp. jest motywowany następującymi 
potrzebami i możliwościami: 

1) Trzy ogólne wymagania to: użyteczność społeczna, opłacalność, 
zrównoważony rozwój; 

2) Zaspokojenie potrzeb społecznych epoki; 

Na przykład, tradycyjne sposoby korzystania z muzeów i usług 
muzealnych należy odświeżyć tak, aby dostosować je do wymagań i 
możliwości naszej epoki , a także aby lepiej zrozumieć znajdujące 
się w nich dziedzictwo historyczne i kulturowe! 

W naszych czasach jedynie ruiny budynków, pozostałości po 
budynkach i tworzone w nich wystawy statyczne są nielicznymi 
nośnikami wiedzy i doświadczenia. Jeszcze wyraźniej widać to w już 
stosowanych i dostępnych technologiach - np. 

multimedia o więcej niż trzech wymiarach, zasoby Internetu rzeczy, 
sztuczna inteligencja (AI) itp. 

3) Obiekty te są często odwiedzane przez mieszkańców i turystów w 
danej miejscowości, co samo w sobie jest czynnikiem generującym 
ciągły rozwój. 



21 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

W średniowiecznych i nowożytnych zamkach nad Dunajem, Wisłą 
itp. usługi istniejących instytucji muszą być dostosowane do tego 
wymogu. One mogą i muszą być coraz bardziej kompleksowe i 
nowoczesne ! 

4) Obiekty te stanowią dziedzictwo kulturowe i są nośnikiem 
elementów dziedzictwa kulturowego niezbędnych do zachowania 
tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej. 

Poprzez modernizację i poszerzenie ich wykorzystania i funkcji 
należy wzmocnić ich rolę w życiu codziennym społeczeństwa! Należy 
zadbać o to, by ich integrująca rola znów pełniła swą funkcję w celu 
rozwoju danej miejscowości i jej środowiska społecznego i 
gospodarczego! 

5) Potencjał turystyczny zamków nad Dunajem i Wisłą jest wciąż 
niewykorzystany, zwłaszcza w zakresie turystyki wysokiej jakości. 
(Należy zauważyć, że sytuacja jest lepsza wzdłuż kilkuset 
kilometrów górnego biegu Dunaju). 

Zamki te itp. są najczęściej odwiedzanymi atrakcjami turystycznymi 
w programach zwiedzania danego obszaru i miejscowości. 

6 Internet rzeczy, sztuczna inteligencja AI 

 Ich rola w zarządzaniu lokalnym i regionalnym miejscem 
turystycznym również może ulec zwiększeniu lub intensyfikacji. 

Przykładowo, większość turystów zagranicznych i krajowych 
przybywających do Budapesztu przynajmniej raz wchodzi na Zamek 
Buda . Częstotliwość odwiedzin Cytadeli na Wzgórzu Gellerta jest 
również bardzo znacząca. 

W obu lokalizacjach mogłoby powstać centrum TDM (Zarządzanie 
miejscem turystycznym) służące turystom nie tylko wzdłuż Dunaju, 
ale promujące cały kraj. 

Zamek sandomierski w środku biegu Wisły mógłby być centrum 
rozwoju TDM (Zarządzanie miejscem turystycznym), które 
włączałoby zabytki (szlaki tematyczne, atrakcje turystyczne) nie 
tylko do oferty turystycznej miasta i okolicznych miejscowości, ale 
także Małopolski. 

Podobną rolę pełnią Twierdza Golubac w Serbii i słowacko-węgierski 
system twierdz w Komárom. 

Dzięki wspólnemu rozwojowi systemu fortyfikacji w słowackich i 
węgierskich miastach Komárom, położonych na obu brzegach 
Dunaju, mogą one stać się najbardziej znaczącym historycznym 
parkiem tematycznym w Europie Środkowej. 

Działania te są zgodne z Rekomendacją UNESCO w sprawie 
historycznego krajobrazu miejskiego (2011), która uznaje 
fundamentalną rolę dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w 
zrównoważonym rozwoju lokalnym oraz podkreśla możliwość 
dostosowania dziedzictwa do aktualnych potrzeb społeczeństwa. 

 

Nowa Agenda Miejska przyjęta przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) w 2016 r. oraz Agenda ONZ 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i Cele Zrównoważonego Rozwoju (ONZ 
2015)8 "umacnia ideę, że zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
krajobrazu / rewitalizacja skutecznie przyczyniają się do 
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bezpieczeństwa i sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zrównoważonego rozwoju miast i osiedli ludzkich (cel 11)9. 

** 

W XXI wieku te średniowieczne i nowożytne obiekty oraz ich dawne 
przeznaczenie: urząd publiczny, więzienie, magazyn, ośrodek 
zdrowia, oświatowy, akademik itp. już nie funkcjonują, z wyjątkiem 
kościelnych i tych z siedzibą władz. Większość z nich posiada 
instytucję gromadzenia zbiorów publicznych i muzeum, a do ich 
obsługi powołano państwową, miejską instytucję kultury, której 
statut w większości przypadków obejmuje konserwację i 
rekonstrukcję budowli zamkowych. 

Profil kolekcjonerski, naukowy i wystawienniczy tych muzeów w 
większości przypadków nie ogranicza się do prezentacji historii 
danego zamku. Muzea wielu zamków, zwłaszcza te prowadzone 
przez władze miejskie, stały się także regionalnymi zbiorami historii 
lokalnej. 

W praktyce temat wystawy czasowej i imprezy nie zawsze jest 
związany z historią i lokalną przeszłością danego zamku (np. 
wystawy sztuki nowoczesnej, współczesnej i komercyjnej są 
organizowane w kilku miejscach: np. w Twierdzy Klasztornej w 
Komaromie, w Twierdzy Petrovaradin w Wojwodinie (Nowy Sad) co 
roku odbywa się festiwal muzyki rockowej na dużą skalę itp.) 

Działająca instytucja to nie zawsze zbiór publiczny lub muzeum. 

Może to być także ośrodek kultury lub placówka o innym profilu. Na 
przykład leśnictwo, jak w przypadku Cytadeli Wyszehradzkiej, lub 

spółka non-profit prowadząca i utrzymująca park w Belgradzie, lub 
organizacja pozarządowa mająca na celu zachowanie stanu zamku, 
jak w przypadku Zamku w Komaromie Północnym. 

Z punktu widzenia rozwoju wspólną cechą tego stanu mieszanego 
użytkowania jest to, że obecne pokolenie (X, Z, Y itd.) staje się 
coraz bardziej przestarzałe dla teraźniejszości i przyszłości. Stało się 
ono "retro" już w XX wieku, a w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
Prezentacja przeszłości historycznej, obiektów i historii samego 
zamku w praktyce muzealnej, zbiorach publicznych i kulturze 
publicznej stała się "retro" już w XX wieku, a także w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat. 

Mając na uwadze możliwości, jakie daje intensywnie rozwijająca się, 
a tym samym szybko zmieniająca się technologia i narzędzia 
informatyczne, w coraz większym stopniu determinują one 
percepcję i potrzeby społeczeństwa oraz zwiedzających. 

 Wszystkie te stwierdzenia opierają się na sztucznej inteligencji (AI), 
obiektach sterowanych przez Internet (IoT), wielowymiarowym, nie 
tylko trójwymiarowym, multimedialnym hipertekstowym 
przetwarzaniu słów itd., w trakcie upowszechniania się ich 
praktycznego zastosowania, więc nie trzeba szczególnie uzasadniać 
potrzeby tych zmian. 
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IV. KONCEPCJE, INTERPRETACJE DLA PROGRAMU 
ROZWOJU 

 KOMPLEKSOWOŚĆ 

1. Program obejmuje wsparcie i realizację projektów i 
elementów projektów, które nie tylko tworzą lub 
modernizują i rozwijają zasoby budynków, działalność 
muzealną i związaną z nią infrastrukturę, usługi 
zaspokajające potrzeby turystyczne, ale także edukację 
formalną oraz wzmacniają tożsamość lokalną i 
regionalną. oraz transfer wiedzy, działania promujące 
produkty i usługi regionalne/lokalne w tych obiektach. 

2. Program rozwoju działalności dotyczy nie tylko zamków i 
warowni nad Dunajem i Wisłą, ale także dziedzictwa 
kulturowego w danej miejscowości i na danym terenie: 
pałacu, zamku szlacheckiego, dworu, obiektu sakralnego. 

3. Horyzont czasowy złożoności może obejmować nie tylko 
średniowiecze, ale także zarządzanie dziedzictwem 
prehistorycznym i antycznym. Wiele z nich zostało 
bowiem zbudowanych na istniejących fundamentach 
rzymskich. 

Należy jednak rozróżnić "limes" - budowle rzymskie, które posiadają 
tzw. ruiny "kolankowe", a ponieważ, z dwoma wyjątkami, znajdują 
się one tylko na jednym, prawym brzegu Dunaju, natomiast 
średniowieczne i nowożytne zamki, pałace, obiekty sakralne wzdłuż 
Dunaju są obiektami widocznymi i uczęszczanymi oraz znajdują się 
na obu brzegach rzeki. W średniowieczu i w okresie nowożytnym 
Dunaj nie był jeszcze rzeką graniczną. 

Z wyjątkiem kilku z nich istnieją instytucje świadczące usługi 
społeczne (muzeum, ekspozycja historii zamków), które dysponują 
już profesjonalnym zapleczem kadrowym oraz wiedzą i praktyką 
archeologiczną w zakresie opieki i prezentacji pamiątek z okresu 
przedśredniowiecznego. 

Limes", biegnący od Wielkiej Brytanii do Syrii, Europy i Azji 
Mniejszej, zajmuje tylko krótki odcinek ówczesnego Dunaju, jego 
prawy brzeg. Wisła zaś nie miała żadnego limesu rzymskiego. 

Należy pamiętać, że to średniowieczne i nowożytne zamki itp. 
stanowią oryginalną pamiątkę tożsamości narodowej ludzi, którzy 
mieszkali tu w ciągu ostatniego tysiąca - trzech tysięcy lat i będą 
mieszkać w przyszłości, a nie limes. 

  

Nie byłoby ani proporcjonalne, ani realistyczne nadawanie 
priorytetu "tematowi limesu", zwłaszcza na szczeblu rządowym, jako 
przeciwstawnemu dziedzictwu kulturowemu średniowiecznych i 
nowożytnych zamków i fortyfikacji wzdłuż Dunaju, które chroniły 
chrześcijańską Europę w ostatnich stuleciach i tysiącleciach. 

Z drugiej strony, są one dobrze utrzymane i doskonale prezentują 
pamiątki z czasów rzymskich (limes) i wcześniejszych. Co więcej, w 
kilku przypadkach fundamenty średniowiecznych i współczesnych 
budowli zamkowych w tym właśnie miejscu są archeologicznymi 
pozostałościami limesu. 

Na przykład na zamku w Bratysławie w ostatnich dziesięcioleciach 
wydobyto pamiątki po Celtach i zaprezentowano je w formie stałej 
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ekspozycji. Stała ekspozycja na zamku w Esztergomie prezentuje 
znaleziska z czasów rzymskich itp. 

Jeśli limes rzymski miałby mieć pierwszeństwo przed 
średniowiecznymi i nowożytnymi zamkami, twierdzami, pałacami, 
budowlami sakralnymi wzdłuż Dunaju, z których większość można 
zwiedzać, byłoby to sprzeczne z tożsamością narodową i 
niezależnością dzisiejszych państw. 

4. Złożoność zabudowy średniowiecznych i nowożytnych 
zamków itp. sprawia, że w opracowaniu nie są one 
traktowane jako osobny obiekt, lecz jako element 
definiujący "historyczny krajobraz miejski". 
 

WIELOFUNKCYJNA ROLA 

 XXI w., średniowieczne i nowożytne zamki, twierdze itp. powinny 
znów pełnić wielofunkcyjną rolę. Z punktu widzenia planowania i 
rozwoju osad oraz zgodnie z ich charakterystyczną rolą historyczną, 
pamięcią materialną i intelektualną, pełnią one nie tylko funkcję 
autentycznego centrum przekazywania wiedzy historycznej i 
tożsamości, ale także uczestniczą w bieżącej działalności społeczno-
gospodarczej osady i regionu, zwłaszcza w edukacji formalnej i 
nieformalnej. turystyka, promocja gospodarcza regionu. 

 *** 

REGIONALNOŚĆ 

Regionalność zamku, twierdzy itp. odnosi się do zakresu 
terytorialnego i zasięgu działań prowadzonych w nim (w zakresie 

sprawowania władzy, administracji, wojskowości, handlu itp.) w 
ciągu jego historii, umiejscowionych w strukturze regionalnej 
(administracyjnej, geograficznej) czasów współczesnych. 

 *** 

 DEFINICJA GEOGRAFICZNA 

 Niniejsze opracowanie dotyczy i zawiera propozycje dotyczące 
zamków, pałaców, obiektów sakralnych, zabytków znajdujących się 
na obszarze o szerokości ok. 30-50 km wzdłuż prawego i lewego 
brzegu Dunaju i Wisły, licząc od środka biegu rzeki. 

*** 

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I OBIEKTOWE 

 Koncepcja programu rozwoju dotyczy ogólnodostępnych i 
możliwych do zwiedzania zamków, pałaców, obiektów sakralnych i 
zabytków historycznych powstałych wzdłuż Dunaju i Wisły. Są to 
wszystko zabytki, pamiątki architektoniczne i kulturowe. Wśród nich 
znajduje się kilka obiektów wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury. Zamki nadbrzeżne itp. w większości wyróżniają 
się na tle zabudowy, są otoczone parkiem i terenami zielonymi, co 
dodatkowo podkreśla ich znaczenie. 
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REINTEGRACJA 

 Oznacza to przede wszystkim, że średniowieczne i nowożytne 
zamki nad Dunajem i Wisłą, które do tej pory pełniły rolę celów 
wycieczek, punktów widokowych i muzeów, muszą rozszerzyć swoją 
funkcję poprzez aktywne uczestnictwo w..: 

1. edukacja formalna - zamek, pałac, itp. stają się częścią 
edukacji formalnej - rozwijając dalej swoją rolę w obecnej 
edukacji nieformalnej i być twórcą i centrum doświadczeń 
dla historycznej, regionalnej i lokalnej tożsamości ludności; 

2. zarządzanie kulturą - wybitny zamek, pałac itp. danej 
miejscowości, obszaru, jako odwiedzana destynacja 
turystyczna, powinien odgrywać rolę integracyjną wobec 
atrakcji turystycznych, usługodawców, być aktywnym w 
zarządzaniu destynacją turystyczną, w tworzeniu marki 
zamku, pałacu, do której mogą się przyłączyć lokalne, 
regionalne instytucje usługowe i przedsiębiorstwa! 

3. zarządzanie miejscowością turystyczną, oraz 
4. promocja lokalnych, regionalnych produktów i usług. 

Dzięki swojemu szczególnemu otoczeniu i dużej liczbie 
odwiedzających może być pomocny w rozwoju lokalnych innowacji i 
produktów, zapewniając możliwość wprowadzenia i promocji 
produktów rolnych, przemysłowych, rzemieślniczych, kulturalnych, 
medialnych i innych "produktów lokalnych". 

Aby to wszystko osiągnąć, konieczne jest także, aby ich rozwój był 
w odpowiednich miejscach powiązany z europejskimi, krajowymi, 
regionalnymi i miejskimi programami rozwoju. 

 Na przykład Narodowy Plan Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Narodowy Program Zamków i Pałaców na Węgrzech, 
Program Dobrobytu Cyfrowego, inicjatywa Eurovelo 6 itp. 

 *** 
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V. CELE STRATEGICZNE 

dla modernizacji i rozwoju zamków nad Dunajem i Wisłą 

Regionalne, osadnicze funkcje odnowionych, urządzonych zamków 
średniowiecznych, nowożytnych itp: 

1) Ponownie pełnić rolę integrującą region; 

Należy wdrożyć rozwój niezbędnych metod i aktualnych treści oraz 
promować ich lepsze dostosowanie do warunków społeczno-
gospodarczych i duchowości naszych czasów i przewidywalnej 
przyszłości, z wykorzystaniem technologii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju! 

2) Prezentować, wyrażać i upowszechniać 

W szczegolności historii i wspólnej tożsamości historycznej, kulturze 
i sztuce mieszkańców regionu Dunaju i Wisły, a także o 
makroregionalnym znaczeniu średniowiecznej Europy Wschodniej i 
dorzecza Dunaju poprzez wspólne działania w Europie, Eurazji i 
przestrzeni globalnej! 

3) Współpracować z czynnikami lokalnymi i regionalnymi oraz 
wykorzystywać potencjalną siłę współpracy, 

możliwości z korzyścią dla nich wszystkich poprzez stworzenie i 
funkcjonowanie krajowej i międzynarodowej sieci 

* 

  

OGÓLNE WYMAGANIA ROZWOJOWE 

dla średniowiecznych i nowożytnych zamków itp. wzdłuż Dunaju i 
Wisły 

 Nie ulega wątpliwości, że w krajobrazie wzdłuż Dunaju i Wisły 
wyróżniającymi się obiektami są średniowieczne i nowożytne zamki, 
z których większość stanowi atrakcyjny wizualnie element 
osadnictwa i krajobrazu. (Por. OUV i HUL) 

W naszych czasach istnieją one jednak oddzielnie, czasem jako 
obiekty obce w strukturze i życiu społeczno-gospodarczym danej 
osady, a ludzie odwiedzają je sporadycznie i rzadko. 

Nawet większość zamków w głębi kraju nie uczestniczy w 
codziennej działalności lokalnej społeczności, nawet jeśli znajduje 
się w nich muzeum. 

Jednocześnie zachowanie ich stanu, rekonstrukcja i konserwacja 
niektórych z nich, wraz z ich krajobrazem i środowiskiem 
naturalnym, będzie bezpieczna i długotrwała, będzie naprawdę 
pożyteczna dla większości społeczeństwa, jeśli będą one coraz 
intensywniej uczestniczyć w codziennym życiu społecznym i 
gospodarczym. 

Istotą reintegracji średniowiecznych i nowożytnych zamków jest to, 
że nie powinny one być jedynie punktami widokowymi, nie powinny 
być jedynie skarbcami czy skansenami, a nawet scenografią 
historyczną, nie powinny być jedynie wizualnym symbolem 
tożsamości danej miejscowości. 
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 REINTEGRACJA 

CELEM OGÓLNYM jest REINTEGRACJA średniowiecznego, 
nowożytnego zamku i podobnych obiektów dziedzictwa kulturowego 
z otoczeniem jako "HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU 
URBANISTYCZNEGO" i INSTYTUCJI. 

Zamki powinny być włączone, być aktywnymi uczestnikami życia 
społecznego i gospodarczego oraz procesów rozwojowych danego 
regionu i miejscowości w sposób intensywny, ciągły i 
systematyczny. 

Niech mają czynny udział w rozwoju i funkcjonowaniu osady i 
regionu! 

Treścią reintegracji jest rozwój funkcji i działalności zamku oraz 
organizacji (instytucji, stowarzyszenia itp.) zapewniającej 
funkcjonowanie zamku i związanej z nim przestrzeni. 

W szczególności i w następujący sposób: 

1. Zorganizować na danym osiedlu miejsca demonstracyjne, obszar 
"inteligentnych rozwiązań", innowacji i kreatywności od inżynierii 
budowlanej przez ogrodnictwo, digitalizację i technologie 
prezentacyjne w wielu dziedzinach! 

Aby naprawdę przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, konieczne 
jest innowacyjne i systematyczne przyjmowanie, stosowanie i 
prezentowanie aktualnych kreatywnych narzędzi technicznych i 
technologii. () 

* 

2. Edukacja formalna powinna być tworzona i funkcjonować w 
zamkach itp. 

Pandemia otworzyła również nowe perspektywy w zakresie 
technologii i fizycznego środowiska edukacji.  Główną nowością jest 
to, że system internetowy i edukacja cyfrowa stały się powszechne, 
a praca dydaktyczna i wychowawcza może być wykonywana - 
częściowo - poza budynkiem szkoły. 

  Ma to swoje dobre i mniej dobre strony. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że edukacja online w budynku szkoły i 
poza nim, choć ma wiele zalet, w żaden sposób nie zastępuje w 
naszych czasach, a tym bardziej w przyszłości, edukacji opartej na 
doświadczeniu. W edukacji online brakuje lub relatywizuje się 
zdobywanie realistycznej, autentycznej wiedzy i doświadczenia, co 
później przejawia się w braku i nieadekwatności umiejętności 
właściwego reagowania na pojawiające się sytuacje życiowe. 

 

Dla jednostki i społeczności działania dydaktyczne i wychowawcze 
online i offline w budynku szkoły nie są wystarczające, by 
przygotować do właściwego życia Edukacja pozaszkolna i 
wychowanie w rodzinie z wielu powodów nie mogą 
zrekompensować edukacji opartej na doświadczeniu, którą należy 
zapewnić i zdobyć w ramach edukacji formalnej. 
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Wszystko to, skupiając się na temacie niniejszego opracowania, 
powinno zasadniczo odnowić muzealną działalność pedagogiczną w 
zamku, a także w innych instytucjach dziedzictwa kulturowego: 

Powinna ona zostać przystosowana do bezpośredniego uczestnictwa 
w edukacji formalnej. 

Oprócz zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel, konieczne 
jest instytucjonalne włączenie zamku itp. w świadczenie usług 
pedagogicznych w muzeach w ramach lokalnego i regionalnego 
systemu instytucji edukacyjnych. 

(Istnieje już instytucja społeczna, w której taka struktura 
integracyjna funkcjonuje od dawna i jest skuteczna. Można tu 
wspomnieć np. o integracji opieki specjalistycznej i opieki lekarza 
rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej). 

Choć edukacja formalna w obiekcie dziedzictwa kulturowego nie 
zastąpi nauczania w budynku szkolnym, to jednak rozwój 
umiejętności umysłowych, manualnych i praktycznych umiejętności 
życia codziennego jest w tym środowisku, w związku z 
możliwościami, jakie ono oferuje, o wiele bardziej efektywny. 

Efektywność nauczania i interioryzacji zwiększa fakt, że możliwe jest 
realizowanie programów edukacyjnych w formie bloków, gabinetów, 
modułów dla wszystkich przedmiotów. 

Stworzenie niezbędnych warunków logistycznych, edukacyjnych, 
programowych i opieki społecznej jest wspólnym zadaniem 
instytucji uczestniczących w integracji. Należy wspomnieć, że w 

szkolnictwie pływackim istnieje już precedens dla takiego 
rozwiązania zadania. 

* 

3. Rekonstrukcja zamków jest niewystarczająca bez stworzenia 
działającej instytucji! 

Oprócz działalności archeologicznej, muzealnej i muzealno-
pedagogicznej prowadzonej w XX wieku, zamek itp. musi rozszerzyć 
ilość i jakość swoich działań, aby spełnić odnawialne i nowe role 
zamku. 

W strukturze organizacyjnej i operacyjnej instytucji zarządzającej 
zamkiem należy stworzyć lub rozbudować profesjonalne zarządzanie 
kulturą, promocją i turystyką! 

Organizacja zarządzająca zamkiem musi być zdolna do 
generowania, utrzymywania i zarządzania współpracą konsorcjum. 

* 

4. Instytucja zarządzająca zamkiem musi stać się instytucją 
goszczącą! 

Podobnie jak centra kultury, instytucja prowadząca musi przyjąć 
rolę utrzymującą i/lub integrującą w stosunku do tradycyjnych 
organizacji wolontariackich i grup artystycznych, przede wszystkim 
zgodnie z historią zamku. 

Może być ich wiele, od jednostki organizacyjnej w ramach instytucji, 
przez udostępnianie przestrzeni, po luźniejsze stosunki umowne. 
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Chodzi o to, by rozszerzały one i zapewniały stabilność atrakcji i 
usług zamkowych. W tym zakresie instytucja prowadząca zamek 
musi być proaktywna. 

5. Niech zamek będzie bazą recepcyjną dla osadnictwa i 
turystyki regionu, centrum dla zwiedzających, integratorem 
usługodawców turystycznych! 

Zwiedzane zamki itp. wzdłuż Dunaju i Wisły nie mogą być jedynie 
dostarczycielem atrakcji w turystyce, odgrywając jedynie rolę 
pasywną. 

Biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszyscy turyści odwiedzają 
zamek, uzasadnione jest, aby zamek odgrywał aktywną rolę 
turystyczną w danej osadzie i na danym obszarze oraz pełnił rolę w: 

 - działalności centrum dla zwiedzających i obsługi wycieczek 

- tworzeniu atrakcji turystycznych, wycieczek tematycznych 

- zarządzanie destynacją turystyczną i jej promocja. 

Głównie na odcinku Dunaju w Austrii, Bawarii, Badenii i 
Wirtembergii znajduje się kilka zamków spełniających ten warunek. 

* 

6. Niech zamek odgrywa aktywną rolę w marketingu 
miejscowości i regionu! 

Średniowieczne i nowożytne zamki, warownie itp. są jednocześnie 
obiektami symbolizującymi daną miejscowość lub obszar. Ze 
względu na dużą liczbę odwiedzających i patynę nadają się do 
udziału w promocji lokalnych, regionalnych produktów i usług oraz 
do organizowania okolicznościowych imprez biznesowych. 

 Ze względu na to wszystko, a także na zrównoważony rozwój, w 
celu stworzenia możliwości rozszerzenia działalności działającej 
organizacji, konieczne jest, aby rozwój finansowany przez państwo i 
samorząd obejmował nie tylko inwestycje, ale także: 

- instytucjonalnych, zdolności usługowych i 

- rozwój zasobów ludzkich, oraz 

- rozwój i eksploatacja niezbędnego sprzętu i materiałów. 

Jeśli rozwój będzie prowadzony bez ich udziału, obejmując jedynie 
konserwację i rekonstrukcję zabudowy, to po kilku latach od 
zakończenia budowy zamek może powrócić na peryferia 
zainteresowania społecznego. Zwłaszcza jeśli o jego funkcjonowaniu 
będzie decydować ilość środków publicznych pochodzących z 
gospodarki resztkowej. Taka praktyka nie wystarcza lub prawie nie 
wystarcza do zapewnienia trwałości. W rezultacie niektóre zamki 
stają się opóźnione w rozwoju i mogą ponownie zniknąć. 

Na przykład, po renowacji w latach 60. XX wieku, los ten spotkał 
pałac królewski w Zamku w Budzie na prawie sześć dekad. 
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VI. WIZJA ROLI I FUNKCJI ZAMKÓW 

OCZEKIWANE REZULTATY ROZWOJU 

 

 

 

 

Dzięki "bezpiecznej" funkcji zamków i znajdujących się w nich 
zbiorów publicznych tradycyjne funkcjonowanie muzeum stanie się 
coraz bardziej złożone. 

1. Tu będzie się koncentrować: 

opcja 1.) autentyczna i doświadczalna wiedza i przeżycia związane z 
prawdziwą historią oraz tożsamością lokalną, regionalną i narodową, 
zarówno wspólnotową, jak i indywidualną, 

opcja 2.) kompensacja historii fikcyjnej 

O ile zapewni się w tym celu nowoczesne warunki niezbędne do 
zdobywania wiedzy. 

Utrzymanie i dalszy rozwój nieformalnej funkcji edukacyjnej 
tutejszych muzeów. 

W coraz większym stopniu zamki stają się miejscem edukacji 
formalnej, pozaszkolną częścią edukacji szkolnej, gdzie edukacja 
doświadczalna łączy się z wirtualnymi i opartymi na IoT 
rozwiązaniami pokazowymi. 

2. Zamki to nie tylko ciekawe budowle, punkty widokowe i nie 
tylko tradycyjne muzea, ale kompleksy, które są w stanie 
zaoferować zwiedzającym zdobycie autentycznej wiedzy, rozwój, 
podkreślenie i wzmocnienie tożsamości lokalnej, regionalnej i 
narodowej, a także pozytywne przeżycia psychiczne, fizyczne i 
duchowe. 

3. Średniowieczne i nowożytne zamki nad Dunajem, w 
krajobrazie kulturowym Wisztuli, są również znaczącymi atrakcjami 
turystycznymi. 

W związku z tym, w wyniku realizacji projektu, 
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zamki staną się centrami turystycznymi, które będą pełniły także 
funkcję informacji turystycznej i podziału turystycznego dla gminy 
lub regionu. 

 Będą one zaangażowane w zarządzanie destynacją turystyczną 
gminy lub regionu, a niektóre z nich będą integratorami atrakcji i 
usług tam obecnych. 

Na przykład trasy i szlaki tematyczne, usługi związane z atrakcjami, 
regionalne usługi informacji turystycznej, tworzenie i prowadzenie 
systemów franczyzowych itp. 

4. Średniowieczne i nowożytne zamki, które ucieleśniają 
historyczną i kulturową tożsamość dorzecza Dunaju, obejmującego 
dziesięć krajów, powinny służyć promowaniu wzajemnego 
zrozumienia i szacunku między zamieszkującymi je narodami, co 
dodatkowo wzmacniają wyzwania naszych czasów (migracje, 
turystyka globalna itp.). 

Dlatego właśnie konieczne, aktualne i ważne jest stworzenie 
stabilnej, sieciowej współpracy zamków nad Dunajem i podobnej 
nad Wisłą. 

VII. PROPOZYCJA KOMPLEKSOWEGO REGIONALNEGO 
PROGRAMU ROZWOJU REINTEGRACJI 

DLA ZAMKÓW, TWIERDZ ITP. WZDŁUŻ DUNAJU I WISŁY 

Przedstawione powyżej wizja, cele rozwoju i powody skłaniają 
zainteresowane rządy do stworzenia samodzielnego lub 
pilotażowego programu rozwoju zamków i fortyfikacji wzdłuż 

Dunaju i Wisły, które można zrekonstruować (ewentualnie uzupełnić 
o zamki, pałace, obiekty sakralne). 

- jego działalność i rozwój, 

- tworzenie i funkcjonowanie ich sieci. 

Należy to wszystko ująć i wdrożyć w dokumencie działań 
rozwojowych rządu danego kraju, angażując w to samorząd gminy 
metodą Helix. (Consortium Progress Consulting S.r.l. & Fondazione 
FORMIT, 2016) 

Kraje naddunajskie mogłyby koordynować swoje plany rozwojowe w 
ramach Makrostrategii Dunaju UE. 
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TRZY PROGRAMY DOCELOWE 

dla odnowy i rozwoju roli Dunaju, zamków i twierdz nadwiślańskich 
itp: I: Program docelowy: CENTRUM DOŚWIADCZEŃ + CENTRUM 
WIEDZY + CENTRUM TOŻSAMOŚCI; 

o Zgromadzenie ich w zamku i utworzenie z nadających się do tego 
obiektów historycznego parku tematycznego lub konsorcjum 
dziedzictwa kulturowego (HUL); II. Program docelowy: Tworzenie 
ich funkcji ZARZĄDZANIA CELAMI TURYSTYCZNYMI; 

o aktywny udział w promocji miejscowości, turystyki regionalnej 
oraz produktów i usług; III. Program celowy: Utworzenie i 
funkcjonowanie MIĘDZYNARODOWEJ SIECI (KLUCZOWEJ) 

o zwiększenie efektywności rozwoju, transferu wiedzy i promocji; 

GŁÓWNYM KIERUNKIEM POLITYKI JEST NADANIE TYM TRZEM 
PROGRAMOM PRIORYTETOWEGO ZNACZENIA. 

Wymaga to: 

1.) KOMPLEKSOWA REKONSTRUKCJA, ROZBUDOWA, ROZWÓJ 
MIAST itp. oraz ich odpowiedni HISTORYCZNY PLAN 
URBANISTYCZNY (HUL) powinny być włączone do programów 
rozwoju regionalnego, miejskiego, wiejskiego i turystycznego! 

2.) WSZYSTKIE ZAMKI ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOCZESNEGO 
WYBRZEŻA DANUBSKIEGO I WIŚLANEGO, a także zamki, pałace, 
obiekty sakralne i obiekty dziedzictwa kulturowego POWINNY BYĆ 
ZAANGAŻOWANE I UCZESTNICZYĆ W TYCH PROGRAMACH 
DOCELOWYCH. 

I. program docelowy: ZAMEK JAKO CENTRUM (1) 
DOŚWIADCZENIA, (2) WIEDZY I (3) TOŻSAMOŚCI 

W XX WIEKU, SZCZEGÓLNIE W ŚREDNIOWIECZNYCH I NOWYCH 
ZAMKACH NAD DUNAJEM I WISŁĄ, POJAWIŁO SIĘ 
ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNE NA ODNOWIENIE I 
ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNEJ, KULTURALNEJ I 
KONSERWACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DO KOŃCA 
UBIEGŁEGO WIEKU: STAĆ SIĘ CENTRUM PRZYGODY Z WIEDZĄ 
HISTORYCZNĄ, SKUPIĆ SIĘ NA UTRZYMANIU I ROZWOJU 
TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I LOKALNEJ! 

Użycie terminu "centrum" w tym kontekście ma charakter 
funkcjonalny, jeśli chodzi o rozwój miejscowości i obiektów (!). W 
taki sam sposób, jak na przykład centrum zdrowia, centrum 
transportu, centrum handlowe itp. 

Centrum" oznacza, że wszystkie towary i usługi handlowe, 
zdrowotne lub transportowe o określonej specyfikacji mogą być 
dostępne, wykorzystywane i kupowane lokalnie w dużym 
kompleksie przestrzeni lub budynków. 

Zamek należy odrestaurować i zagospodarować tak, aby oferował 
atrakcje zapewniające odwiedzającym wyjątkowe przeżycia, które 
można znaleźć tylko tutaj. 

Zadaniem Centrum Wiedzy o Zamku jest świadczenie usług dla 
wszystkich form i poziomów edukacji. 

Na wiele sposobów przyczynia się ono do rozwoju lokalnej, 
regionalnej i narodowej tożsamości mieszkańców i odwiedzających. 
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OCZEKIWANIA WOBEC ZAMKÓW NADDUNAJSKICH I 
WISZTULSKICH JAKO (1) OŚRODKÓW DOŚWIADCZENIA, (2) 
OŚRODKÓW WIEDZY I (3) OŚRODKÓW TOŻSAMOŚCI: 

1. Wzmocnienie transferu prawdziwej wiedzy historycznej, a 
jednocześnie pomoc w przywróceniu nowego, dorastającego 
pokolenia do wiedzy o prawdziwej historii ze świata fantazji, fikcji i 
historii alternatywnej! 

2. PROMOWAĆ rozwój i pogłębianie samoświadomości i tożsamości 
narodowej! 

3. WPROWADZIĆ do narodów i krajów naddunajskich, 
nadwiślańskich, uznane i szanowane na arenie międzynarodowej 
osiągnięcia Węgrów i cudzoziemców w ich historii! 

4. UZUPEŁNIĆ prezentacją narodowych, makroregionalnych i 
europejskich aspektów historycznych Dunaju działalność 
edukacyjną, muzealną i publiczną w zakresie kultury 
średniowiecznych i nowożytnych zamków, twierdz, grodów, 
pałaców, kościołów nad Dunajem i Wisłą oraz prezentację własnej 
historii! 

5. Nowoczesne narzędzia informatyczne, techniki, programy 
prezentacyjne, sztuczna inteligencja, które będą stosowane w 
najbliższej przyszłości, komunikacja mobilna "5G" i rozwiązania 
"informatyczne" MUSZĄ BYĆ STOSOWANE w praktyce i tak szybko, 
jak to możliwe. Informowanie i prezentowanie (wystawianie, 
rozpowszechnianie) w waszym systemie! Muszą one stanowić 
przeciwwagę dla faktu, że technologie te służą obecnie 

eksponowaniu i upowszechnianiu historii literatury pięknej wśród 
coraz to nowych pokoleń! 

6. UTRZYMANIE współpracy sieciowej (1) z zamkami nad Dunajem i 
Wisłą oraz (2) regionalnej z każdym z podmiotów turystycznych, 
kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych w ich otoczeniu! 
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1) ZAMEK JAKO CENTRUM DOŚWIADCZEŃ 

Oznacza to, że zwiedzający spotyka się nie tylko ze statycznym 
widowiskiem wizualnym, wystawą dzieł sztuki i komunikatem 
tekstowo-panelowym czy ekspozycyjnym, ale także z różnorodnymi 
interaktywnymi i wielowymiarowymi efektami multimedialnymi. 
Oczywiście, muzeum zamkowe musi konkurować z mediami. 

Media oferują najbardziej wszechstronne możliwości przetwarzania 
w kinie, w telewizorze, w komputerze, w laptopie, w tablecie, w 
telefonie komórkowym oraz poznawania i doświadczania 
dziedzictwa kulturowego dostępnego we wszystkich trzech 
wymiarach. 

Zamku nie da się włączyć za pomocą przełącznika. Najpierw trzeba 
się tam dostać, często pokonując schody i góry. Tak więc spotkanie 
z zamkiem, z dziedzictwem kulturowym, jakie oferuje zamek, jest 
bardzo rzadkie w porównaniu z mediami, ale ma większą 
intensywność i dużo bardziej pozytywny efekt, a nawet jest tu 
dostępna wirtualność. 

ZAPEWNIENIE INTERAKTYWNOŚCI JEST NIEZBĘDNE! 

Technologia prezentacji: Efekty te są zazwyczaj wytworem "MI", 
robotyki i informatyki. Są wśród nich takie, które "oszukują" zmysły 
zwiedzającego, aby zapewnić mu wyjątkowe doznania, oraz takie, 
które sprawiają, że zwiedzający staje się interaktywny. 

Dzięki nim historia zamków, bitew, które się w nich odbywały, życia 
społecznego praktycznie ożywa dla zwiedzającego i można poznać 

historię danego regionu, osady, kraju tak, jakby się było w tamtej 
epoce... 

Wiele jest pozytywnych doświadczeń w rozwiązaniach, kiedy 
zwiedzający stają się również uczestnikami programów 
historycznych i podtrzymywania prezentowanych tam tradycji. 

To jednak zdarza się jeszcze rzadziej. Ważne jest staranne 
planowanie i realizacja, ponieważ angażowanie świeckiej, 
amatorskiej publiczności jako gracza musi być również 
profesjonalne. Dobrym tego przykładem jest historyczny park 
tematyczny Puy de Fou we Francji. 

Podstawowym wymogiem jest to, by zwiedzający miał ogólnie 
pozytywne doświadczenia związane z wizytą w zamku, które 
zapamięta i sprawią, że zamek będzie atrakcyjny także przy innych 
okazjach. 

W centrum doświadczeń zwiedzający zdobywa także wiedzę nie 
tylko o zamku i twierdzy, ale także o danej osadzie, krajobrazie, 
obszarze, kraju, jeśli wybrane narzędzie i jego zastosowanie jest 
dobre i przemyślane, zwiedzający przyswaja tę wiedzę. 

Oczywiście, aby mieć pozytywne doświadczenia, potrzebna jest 
także własna wiedza. 

Aby ją zdobyć i opanować w odpowiednim miejscu i w formie 
doświadczalnej, konieczne jest zapewnienie narzędzi "on-the-go", 
które można mieć pod ręką. Przykładem mogą być historyczne bazy 
danych zainstalowane w telefonie komórkowym lub wieże 
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informacyjne z ekranami dotykowymi, gry sytuacyjne i fabularne, 
gry interaktywne itp. w zamku / por. centrum wiedzy /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

2) ZAMEK JAKO CENTRUM WIEDZY 

Oprócz obsługi zwiedzających z jednej strony, a badaczy z drugiej, 
pracy zawodowej (np. archeologii praktycznej) i badawczej, 
trwającego systemu edukacji formalnej oraz zintegrowanego 
kształcenia i szkolenia opartego na doświadczeniu, dostępnego w 
zamkach, w niedalekiej przyszłości będą odgrywać coraz ważniejszą 
i znaczącą rolę społeczną. 

W ten sam sposób można rozwijać różne poziomy i formy 
samokształcenia, przekazywania i zdobywania wiedzy, zwłaszcza w 
kontekście historii, tradycji i dziedzictwa narodowego, regionalnego 
i lokalnego. 

W przypadku edukacji formalnej istnieją już praktyki, które można 
zaadaptować: 

Instytut Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Technicznym w 
Monachium przeprowadził kilka badań i praktycznych, 
doświadczalnych projektów dotyczących integracji środowisk 
uczenia się formalnego i nieformalnego, zwłaszcza w dziedzinie 
muzealnictwa. 

Na przykład możliwe jest zaadaptowanie metod stosowanych od 
dziesięcioleci przez parki narodowe, leśne gospodarstwa parkowe 
we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz prowadzenie "szkół 
leśnych". 

Przykładem są skanseny i domy wiejskie z XVIII-XX wieku. Tradycja 
kultury chłopskiej XX wieku jest podtrzymywana nie tylko przez 
zachowanie obiektów, ale także przez praktyczną demonstrację ich 

użycia, przez nabycie umiejętności posługiwania się nimi, przy czym 
demonstracja ta coraz bardziej rozwija się w kierunku "nauczania 
zwrotnego". W ostatnim trzydziestoleciu XX wieku można wymienić 
na przykład rezultaty ruchu domów tańca, ale również zachowanie 
wojskowych tradycji historycznych związanych ze średniowiecznymi 
zamkami wyraźnie potwierdziło tę potrzebę i kierunek rozwoju. 

W dziedzinie edukacji formalnej istnieją szkolne lekcje pływania, 
które od dziesięcioleci odbywają się na basenie poza budynkiem 
szkoły. Praktykę tę można zaadaptować w tym zakresie, 
zapewniając odpowiednie warunki. 

Istnieją średniowieczne zamki, w których nie ma muzeum, lecz 
instytucja edukacyjna. Na przykład Bader Centre for International 
Studies (BISC) w zamku Herstmonceux w East Sussex w Anglii jest 
prawdziwym połączeniem historii i innowacji. Jest to malowniczy 
XV-wieczny zamek, w którym stosuje się metody uczenia się przez 
doświadczenie w edukacji formalnej i koncentruje się na rozwijaniu 
umiejętności uczniów, którzy dzięki praktycznej nauce i niewielkim 
rozmiarom klas będą przygotowani do życia w XXI wieku10. 

Na Węgrzech - nad Dunajem - jest tylko jeden zamek, który pełni 
także funkcję centrum edukacyjnego: zamek Mosonmagyaróvár, w 
którym działa Wydział Rolnictwa i Nauk o Żywności Uniwersytetu 
Széchenyi István. 

Sale wystawowe i muzea w zamkach stanowią fizyczne podstawy i 
ramy instytucjonalne centrów wiedzy, których rolą i rozwojem jest 
stawanie się centrum wiedzy, czy to w nich, czy przy nich. 

10 Link 
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1. dostęp do zdigitalizowanych dzieł sztuki, materiałów badawczych, 
(internetowych) historycznych i ogólnych baz danych oraz 
naukowych baz danych, a także do tematycznych, ukierunkowanych 
prezentacji. 

2. wiedzę i umiejętności można zdobywać i przyswajać w sposób 
ciągły (a nie tylko okazjonalnie) oraz włączać je do systemu 
edukacji formalnej, a nie tylko w kontekście edukacji rekreacyjnej, 
nieformalnej i pozaszkolnej. 

Oczekuje się, że rozwój i funkcjonowanie kompleksu (obiekt, sprzęt, 
metodyka, zasoby ludzkie i usługi) zostaną wdrożone w taki sposób, 
że wszystkie te metody i treści informacyjne staną się (1) integralną 
częścią edukacji formalnej oraz (2) edukacji nieformalnej, 
samokształcenia opartego na kursach, o znanej dystrybucji. W 
wyniku tego rozwoju będą one w stanie świadczyć zróżnicowane 
usługi w zależności od celu wizyty. 

Technologie edukacyjne XXI wieku ulegają znacznym zmianom w 
porównaniu z poprzednimi, co wiąże się z redefinicją przestrzeni 
edukacyjnej i możliwością uczenia się bez granic. 

Sale lekcyjne, które umożliwiają tradycyjną edukację frontalną, są 
zastępowane przestrzeniami do nauki, które mają motywującą 
strukturę i wygląd, wspierają współpracę i zajęcia 
międzyprzedmiotowe /.../ edukacja podzielona na 45-minutowe 
lekcje zostaje przedefiniowana, po tym jak szkoły stwarzają warunki 
do stałej nauki z dowolnego miejsca11. 

CENTRUM WIEDZY powinno powstać w zamkach poprzez 
zintegrowanie już działających (1.) działań i usług edukacyjnych 

oraz (2.) upowszechniających wiedzę, a także w wyniku wspólnej 
pracy zamku oraz systemu osiedlowych i regionalnych instytucji 
edukacyjnych i powstałej w ten sposób struktury konsorcjum! 

11 Gyöngyvér Molnár PhD, habilitowany profesor nadzwyczajny, 
Instytut Nauk Edukacyjnych, Uniwersytet w Szeged "Wpływ 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych na uczenie się i 
edukację" - Hungarian Science Journal 2011. rok wrzesień s.: 1038-
1047 link 

W zamkowym centrum wiedzy materiałem edukacji formalnej jest 
program edukacyjny dostosowany do danego zamku w krajowym 
programie nauczania. Uzupełnieniem tego programu będzie 
program tematyczny związany z historią danego zamku i 
dostosowany do jego środowiska naturalnego i regionalnego, który 
będzie służył rozwijaniu i pogłębianiu tożsamości lokalnej. 

Metoda realizacji tego zadania: 

(1) Wspólne tworzenie i wykorzystywanie centrów wiedzy w 
partnerstwie z odpowiednimi podmiotami lokalnego lub 
regionalnego systemu edukacji. 

W zrekonstruowanym/odnowionym średniowiecznym/nowoczesnym 
zamku MUSI BYĆ ZINTEGROWANY GABINET EDUKACYJNY, 
MIEJSCE EDUKACJI dla lokalnych, regionalnych szkół 
podstawowych, średnich i wyższych. 

Zamek, twierdza itp. może być szczególnie skutecznym miejscem 
nauczania historii, sztuki, przyrody, środowiska naturalnego i 
budowlanego itp. (gastronomia, ogrodnictwo, elektryka, hydraulika, 



38 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

infrastruktura, organizacja imprez itp.), a więc dla wielu kierunków 
studiów i zawodów. 

(2) W wielu zamkach istnieją już liczne precedensy organizowania 
kursów dla młodzieży, dorosłych i seniorów, seminariów, akademii, 
obozów pobytowych, imprez zawodowych, konferencji, sympozjów 
itp. w tym miejscu, nawet z tymczasową, prowizoryczną 
infrastrukturą. 

Przekształcenie zamku i twierdzy w centrum wiedzy oznacza, że 
stanie się on również kompleksową bazą edukacji formalnej w danej 
miejscowości czy regionie. 

Rozwój w tym kierunku będzie miał podwójny efekt, i to znaczący: 

1) We wszystkich dziedzinach życia człowieka cyfryzacja - a więc 
wirtualność - zwiększa rolę robotyki. 

W edukacji coraz większą rolę odgrywają cyfrowe narzędzia 
edukacyjne i sama edukacja cyfrowa. Wśród wielu zalet ma ona 
także wadę polegającą na tym, że przyciąga uczeń lub student za 
bardzo wkracza w przestrzeń wirtualną. Rzeczywistość staje się dla 
nich względna. 

W rezultacie ich doświadczalny związek z rzeczywistym, 
materialnym światem i środowiskiem ulega osłabieniu pod 
względem dobrostanu psychicznego, społecznego i 
psychologicznego, a także pod względem umiejętności ludzkich i 
wiedzy poznawczej. Na przykład, zmniejsza się różnorodność 
wykorzystania ciała, funkcje sensoryczne stają się monoplanarne 
itd. 

Tę negatywną tendencję można zrekompensować poprzez program 
rozwoju edukacji, który rozszerza nie tylko edukację nieformalną, 
ale także formalną i jej umiejscowienie poza szkołą, na 
średniowieczny i współczesny zamek, gdzie edukacja teoretyczna 
łączy się z edukacją przez doświadczenie. 

Aby uniknąć zbędnych dyskusji, należy zauważyć, że na przykład na 
Węgrzech formalna edukacja w zakresie wychowania fizycznego jest 
już zlecana poza szkołą (pływanie, tenis itp.). 

W większych miastach dziesiątki tysięcy uczniów chodzą z 
prefabrykowanych bloków do szkoły w podobnym prefabrykowanym 
budynku. Dla nich wyjazd do zamku w celu odbycia edukacji 
formalnej jest sam w sobie bardziej pozytywnym bodźcem i 
doświadczeniem niż wyjazd do szkoły z prefabrykatów. 

Na przykład w zamku można szybko i skutecznie zapoznać się i 
doświadczyć przedmiotów, czynności i sytuacji, które pojawiają się 
w lekturach obowiązkowych, ale nie są już używane w naszych 
czasach. 

Udowodniona skuteczność edukacji opartej na doświadczeniu 
oznacza, że zdobyta tu wiedza lepiej zapada w pamięć uczniów. 

Świadomość i znajomość prawdziwej historii jest widoczna w 
gablotach szkoleniowych ustawionych w zamkach. 

Ale nie tylko o historię tu chodzi. 

Zamki - i inne obiekty dziedzictwa kulturowego - stwarzają warunki 
dla edukacji empirycznej i cyfrowej na wszystkich poziomach i we 
wszystkich przedmiotach edukacji formalnej. 
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Średniowieczne i nowożytne zamki itp., które można zwiedzać i 
rekonstruować, dysponują przestrzenią oraz środowiskiem 
naturalnym i zabudowanym, które stwarzają warunki przestrzenne, 
techniczne i materialne dla gabinetów edukacyjnych. 

W Centrum Wiedzy w Var strategie i metody organizacji 
adaptacyjnego uczenia się stosowane w edukacji formalnej mogą 
być wykorzystywane razem i efektywnie. Jednak w porównaniu z 
budynkiem szkolnym bardziej powszechne może być tu uczenie się 
przez doświadczenie, pośrednia i interaktywna organizacja uczenia 
się oraz samodzielne uczenie się, przy czym nie zaniedbuje się 
bezpośredniej organizacji uczenia się. Można zapewnić połączenie 
uczenia się przez doświadczenie i uczenia się poznawczego. 

Wiedza zostanie poszerzona w szerszym sensie, ponieważ w 
gabinecie edukacyjnym w Var będą wykorzystywane i rozwijane 
wszystkie zdolności umysłowe i fizyczne, w porównaniu z przeciętną 
edukacją w klasach szkolnych, a w rezultacie zwiększy się liczba i 
intensywność nabywania wielokierunkowych przydatnych 
umiejętności oraz pojawi się więcej możliwości kształcenia i 
szkolenia zorientowanego na osobę. 

Centrum Wiedzy w Var z pewnością nie zastąpi edukacji w budynku 
szkoły. Jednak jego rola i miejsce w systemie szkolnym powinny 
stanowić istotną część systemu edukacji. Będzie ono miało 
charakter okresowy i będzie realizować skoncentrowany, 
tematycznie określony program kształcenia i szkolenia, opracowany 
wspólnie przez zamku i związani z nim profesjonaliści (archeolodzy, 
historycy, muzealnicy, tradycjonaliści itp.) oraz nauczyciele szkolni. ) 
oraz nauczycieli szkolnych. Będzie to wymagało zintegrowania 

elementów edukacji nieformalnej i pozaszkolnej, które do tej pory 
były prowadzone na zamku. 

2) Centrum Wiedzy w zamku jest wystarczająco autentycznym 
miejscem do praktycznego szkolenia w niektórych zawodach i 
dobrze nadaje się do nauki umiejętności zawodowych. 

Jest to kolejny bardzo istotny oczekiwany rezultat kształcenia 
praktycznego w zamku, który może przyczynić się do 
funkcjonowania, utrzymania i rozwoju zamku oraz jego usług, a w 
niektórych przypadkach uzupełnić zasoby ludzkie instytucji 
utrzymującej. 
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ISTOTA ZAMKU JAKO FORMALNEGO CENTRUM 
EDUKACYJNEGO: 
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3) ZAMEK JAKO CENTRUM ROZWOJU TOŻSAMOŚCI 

łącząc usługi Centrum Doświadczeń i Centrum Wiedzy. 

"Ważnym elementem tożsamości miejsca jest kultura (zarówno w 
odniesieniu do dóbr materialnych, jak i dziedzictwa 
niematerialnego). DNA tożsamości miejsca stanowi lokalizacja 
(geografia i klimat) oraz historia (korzenie). Do tego dochodzą inne 
elementy, takie jak krajobraz, infrastruktura i planowanie 
przestrzenne. Tożsamość miejsca ma silny wpływ na inwestycje i 
inwestorów w danym regionie." (Zbuchea, 2014) 

"Tożsamość" - także na tej podstawie - odnosi się do poczucia 
przynależności do narodu w umysłach obywateli, ich przywiązania 
do ojczyzny, do ziemi ojczystej w Kotlinie Karpackiej, nad Dunajem 
lub Wisłą, do węgierskiego, polskiego, słowackiego, serbskiego 
krajobrazu i osadnictwa, do kultury narodowej... 

Zamek itp. jest najbardziej widocznym materialnym i 
niematerialnym dziedzictwem kulturowym danego miejsca, osady - 
czasem regionu. 

To właśnie ta cecha wyróżnia go i sprawia, że nadaje się na 
CENTRUM IDENTYFIKACJI. 

W praktyce służą temu działania i narzędzia, takie jak historyczne 
chronologie równoległe i/lub prezentacja powszechnie uznanych 
osiągnięć pochodzenia węgierskiego, polskiego, słowackiego, 
serbskiego, które zostały dokonane w danym okresie i które zostały 
uznane na arenie międzynarodowej za wzmacniające rozwój i 
tożsamość narodową. 

Wszystkie te osiągnięcia są prezentowane w sposób "inteligentny", 
dzięki czemu są dostępne dla obecnych i odwiedzających online. 
Obejmuje to na przykład rozwiązania umożliwiające szybkie 
wyszukiwanie informacji z różnych okresów historycznych, nawet na 
temat historii miejsca zamieszkania zwiedzającego lub przodków 
jego rodziny. 

Ważnym narzędziem są także wydarzenia i obchody, które rozwijają 
i wzmacniają tożsamość narodową i regionalną jednostki. 

Pogłębieniu tożsamości może służyć także kalendarz rocznicowy w 
systemie komunikacyjnym zamku oraz imprezy okolicznościowe w 
programie wydarzeń. 
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DLACZEGO POTRZEBNE JEST CENTRUM ROZWOJU 
TOŻSAMOŚCI ŚREDNIOWIECZNEGO I NOWOŻYTNEGO 
ZAMKU WZDŁUŻ DUNAJU I WISŁY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat fikcja historyczna rozpowszechniła 
się w projektowaniu i historii gier elektronicznych i wideo, gier 
przygodowych i literatury współczesnej... 

Jeśli historia fikcji coraz bardziej zajmuje - zwłaszcza dorastające 
pokolenie - zagraża to znajomości własnej historii narodowej oraz 
dziedziczeniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej... 

Jak dotąd, narodowe wydarzenia historyczne i osobistości krajów 
naddunajskich i nadwiślańskich pozostają nienaruszone, w dużej 
mierze nieobecne w produktach opartych na fikcji historycznej i 
historii alternatywnej, z jednym lub dwoma wyjątkami. 

"Historia nie należy tylko do naukowców. Na całym świecie coraz 
częściej korzysta się z "historii popularnej" (np. odtwarzanie bitew, 
przeżywanie życia średniowiecznej wsi, okopów itp.) "W każdym 
razie świadczy to również o tym, że ludzie spoglądają w przeszłość z 
powodu trudności współczesnych czasów." - o wschodzących 
pokoleniach, aby nie były one idealizowane czy mitologizowane. " 

Dlatego właśnie należy przyjąć rady historyków, by "historia 
fikcyjna", "historia alternatywna" itp. nie zdominowały świadomości.  

* 

... i tu pojawia się pandemia Covid-19. 

Wpływ tego faktu na przyszłość sprawia, że tym pilniejsze staje się 
podjęcie energicznych działań na rzecz rozwoju przedstawionej 
powyżej społecznej roli zamków i obiektów dziedzictwa 
kulturowego. (Należy zauważyć, że jako obiekty są one również 

znacznie korzystniejsze pod względem kontroli epidemii niż 
zamknięte, znacznie mniejsze, klimatyzowane sale szkolne). 

Niekorzystne skutki epidemii w tym zakresie 

Wzrosła konsumpcja produktów medialnych dotyczących historii 
literatury pięknej, ponieważ ludzie musieli zmienić miejsce 
zamieszkania i w związku z tym spędzają 

znacznie więcej czasu w sieci. W przestrzeni internetowej, ze 
względu na obecny trend i proporcje, konsumpcja produktów 
medialnych o prawdziwej historii nadal pozostaje w tyle za fikcją. 

Z powodu pandemii zamknięcie muzeów zamkowych nie pozwala na 
zdobycie wiedzy i doświadczenia prawdziwej historii w prawdziwym 
środowisku naturalnym, wśród prawdziwych dzieł sztuki. 

W turystyce należy spodziewać się zmiany proporcji celów podróży. 
Wywołane pandemią "życie online", doświadczenia z konferencji i 
warsztatów online oraz ich wykorzystanie w praktyce ograniczą - 
przypuszczalnie tymczasowo - turystykę zawodową, w tym 
krótkoterminowe tzw. wyjazdy edukacyjne. 

 

 

 

 

 



44 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

Historyczny Krajobraz Miejski=HUL 

Podejście HUL12 polega na nowym rozumieniu kontekstu 
historycznego. 

W tym kontekście środowisko historyczne koncentruje się na 
średniowiecznych i nowożytnych zamkach, twierdzach itp. wzdłuż 
Dunaju i Wisły. 

Ale co to jest HISTORYCZNY KRAJOBRAZ MIEJSKI (HISTORICAL 
URBAN LANDSCAPE, HUL)? 

Pytanie jest zasadne, ponieważ brakuje tego podejścia w 
strategiach i planach rozwoju osadnictwa i rozwoju regionalnego 
krajów naddunajskich i nadwiślańskich. 

Z punktu widzenia rozwoju osadnictwa, zamków itp. ich renowacja 
obejmuje zabudowę punktową. 

Dzieje się tak również wtedy, gdy rząd ogłasza i wdraża krótko- lub 
średnioterminowy program ich rozwoju. Takim programem jest 
Narodowy Program Zamków na Węgrzech czy program renowacji 
twierdz naddunajskich w Serbii, z którego dotychczas zrealizowano 
twierdzę Galambóc (Golubac) i zamek wuja. 

12 UNESCO 2011 

Brakuje holistycznego podejścia do rekonstrukcji zamków i 
podobnych obiektów dziedzictwa kulturowego, a także 
holistycznego podejścia do "historycznego krajobrazu miejskiego" w 
programach rozwoju miast. 

Na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO przyjęto (10 listopada 
2011 r.) Zalecenie w sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego 
(36 C/Resolution 41), które wzywa państwa do zintegrowania 
ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w miastach i 
miasteczkach z polityką i praktykami zrównoważonego rozwoju 
miejskiego. Ten innowacyjny standard jest narzędziem, które 
wykorzystuje potencjał dziedzictwa kulturowego, aby miasta i 
miasteczka stały się kulturalne, zamożne ekonomicznie, sprzyjające 
włączeniu społecznemu i zrównoważone środowiskowo. 

Zgodnie z zaleceniami UNESCO, "historyczny krajobraz miejski jest 
definiowany jako obszar miejski, który może być rozumiany jako 
wynik historycznego rozwarstwienia wartości i atrybutów 
kulturowych i przyrodniczych, i wykracza poza pojęcie 
"historycznego centrum" lub "zespołu", obejmując szerszy kontekst 
miejski i geografię przestrzenną". 

"Ten szerszy kontekst obejmuje w szczególności topografię, 
geomorfologię, hydrologię i naturalne cechy terenu, jego 
historyczne i współczesne środowisko zabudowane, jego 
infrastrukturę naziemną i podziemną, jego otwarte przestrzenie i 
ogrody, jego zagospodarowanie przestrzenne". 

Wzorce i organizacja przestrzenna, ich postrzeganie i powiązania 
wizualne, a także wszystkie inne istotne elementy tkanki miejskiej. 

Obejmuje ona również praktyki i wartości społeczne i kulturowe, 
procesy gospodarcze oraz niematerialne wymiary dziedzictwa 
związane z różnorodnością i tożsamością." 
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"Zrozumienie naszych miast w ten sposób dostarcza nam ważnej 
wiedzy, dzięki której możemy podejmować decyzje dotyczące 
planowania i zarządzać zmianami." (UNESCO, 2011) 

"Sukces tego podejścia, skoncentrowanego na Historycznym 
Krajobrazie Miejskim, wymaga silnego zaplecza innowacyjnych i 
interdyscyplinarnych narzędzi. Nowe modele 
biznesowe/zarządzania, narzędzia regulacyjne i finansowe są 
niezbędne, aby wprowadzić w życie ogólny model. Innowacje w 
modelu biznesowym mogą być bardzo różne, a uwaga skupia się na 
innowacjach, które są w stanie "zamknąć obieg": innowacje, które 
obejmują procesy synergiczne, działania symbiotyczne. W ten 
sposób jest ona powiązana z przedsiębiorstwem 
społecznym/solidarnościowym. Zgodnie z powyższą perspektywą 
Gospodarka Cyrkularna staje się zdolna do operacyjnej integracji 
piękna, ekonomii i sprawiedliwości." (Angrisano, 2016) 

Konferencja na temat HUL i zarządzania nim, która odbyła się w 
Budapeszcie w dniach 23-25 listopada 2008 r., odegrała ważną rolę 
na drodze do rekomendacji UNESCO. (Soós, 2008) 

W 2016 r. opublikowano podręcznik na temat wdrażania HUL, który 
towarzyszy zaleceniu i w którym stwierdzono, że istnieją przykłady 
dobrych praktyk w Azji i Australii. W Europie w podręczniku 
dotyczącym wdrażania HUL przedstawiono Neapol i Amsterdam. 

W naszym regionie o Historycznym Krajobrazie Miejskim mówi się 
głównie w dokumentach badawczych i literaturze, w kontekście 
okazjonalnych projektów: (György Alföldi, 2019), (Eva Battis-
Schinker, 2021). 

Pozostaje oczywiście pytanie, czy wytyczne UNESCO dotyczące 
Historycznych Krajobrazów Miejskich są skuteczne w praktyce. 

Badanie przeglądowe przeprowadzone w 2019 r. pokazuje, że 
proponowane narzędzia mają potencjał do operacjonalizacji zaleceń 
UNESCO, przekształcania konfliktów w szanse, tworzenia 
atrakcyjności gospodarczej oraz zwiększania świadomości i 
spójności społecznej (Angrisano, 2016). 

Jedną z sześciu grup krajów wyodrębnionych w raporcie World 
Representative Survey 2019 jest grupa wschodnioeuropejska, 
obejmująca 12 krajów z grupy V4, w tym Czechy, Węgry i Polskę. W 
tej grupie krajów znalazły się przede wszystkim byłe kraje 
socjalistyczne (do tej grupy zaliczono również Albanię i Rosję). 

Wyniki badania pokazują tendencje i zjawiska, ale z pewnością są 
przydatne dla praktycznego wdrażania Historycznego Krajobrazu 
Miejskiego UNESCO i Nowej Agendy Miejskiej ONZ. W rankingu 
pozytywnym kraje Europy Wschodniej generalnie podążają za grupą 
krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej (Rekomendacja 
UNESCO w sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego, 2019). 

Ogólnie rzecz biorąc, ani w Europie Środkowej, ani w Europie 
Środkowo-Wschodniej, w tym wzdłuż Dunaju i Wisły, zalecenie 
UNESCO i zarządzanie HUL nie osiągnęły jeszcze takiego wpływu na 
programy rozwoju miejskiego i regionalnego, jaki ma na celu 
inicjatywa UNESCO, zapoczątkowana dziesięć lat temu. 

Istnieją jednak zachęcające przykłady dobrych praktyk, gdzie 
średniowieczne i nowożytne zamki itp. 
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odnowionej roli, a także tam, gdzie narzędzie HUL jest częściowo 
wykorzystywane w rozwoju gmin i regionów. 

W odniesieniu do średniowiecznych i nowożytnych zamków, twierdz, 
pałaców, dworów i kościołów można jednak wyciągnąć następujące 
wnioski 

- że podejście HUL jest odpowiednim i możliwym do zaadaptowania 
narzędziem do stworzenia dla nich regenerującej, wielofunkcyjnej 
roli w kontekście rozwoju miejskiego i regionalnego, turystyki i 
rozwoju obszarów wiejskich; 

- że aby to osiągnąć, ich instytucje zarządzające muszą się w tym 
względzie zasadniczo zmienić w porównaniu z praktyką XX wieku, 
co wymaga rozwoju organizacyjnego oraz zintegrowanej i 
intensywnej współpracy z innymi interesariuszami. 

Istnieje potrzeba unowocześnienia roli i działalności zamków itp. 
oraz ich organizacji operacyjnych, tak aby ich zakres i możliwości 
obejmowały: 

1. kompleksowe działania w zakresie zarządzania atrakcjami 
turystycznymi i destynacjami turystycznymi-13, 

2. promocję gminy i regionu, oraz 

3. zapewnienie formalnych warunków edukacyjnych w zakresie 
całego programu nauczania, oraz 

4. rozwój tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej, 

5. tworzenie wydarzeń i produkcji kulturalnych i artystycznych, 
które dostarczają pozytywnych wrażeń, oraz 

13 W tym muzealnictwo i wystawy muzealne, a także imprezy i 
produkcje artystyczne. 

6. odgrywanie aktywnej roli w tworzeniu konsorcjów na rzecz 
dziedzictwa kulturowego i historycznych parków tematycznych, a za 
ich pośrednictwem - w lokalnych i regionalnych konsorcjach oraz w 
międzynarodowej współpracy klastrów. 

Władze państwowe i lokalne, regionalne muszą to 
uwzględnić w swoim średniookresowym planowaniu 
strategicznym! 
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KONSORCJUM ZABYTKÓW KULTUROWYCH I 
HISTORYCZNE PARKI TEMATYCZNE w strukturze 
"HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO" na 
bazie zamków, twierdz, pałaców, rezydencji 
arystokratów, budowli sakralnych 

Średniowieczne i nowożytne zamki nad Dunajem i Wisłą można 
podzielić na dwie główne grupy przed określeniem ich 
przeznaczenia i zagospodarowania 

Pierwsza grupa obejmuje ruiny i zamki w ogóle. 

Kilka przykładów wzdłuż Dunaju na Węgrzech: 

te na wzgórzach Budy i Pilis, Neszmély, zamek w Vác, zamek 
Kutyavár w Érd, Bottyánsánc między Dunaföldvár i Dunakömlőd, 
zamek w Szekszárd, Bátmonostor, etc., ale są też takie we 
wszystkich krajach nad Dunajem. 

Druga grupa obejmuje zamki itp., które zostały odrestaurowane i są 
wykorzystywane do celów publicznych i podlegają następującym 
zasadom: 

1. Jego podstawową misją jest zachowanie materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, promowanie jego 
poznawania przez jak największą liczbę osób oraz świadczenie 
nowoczesnych usług edukacyjnych i upowszechniania wiedzy, 
zarówno w szkole, jak i poza nią. 

2. Niech te kultowe obiekty odgrywają znaczącą rolę 

a. także w życiu gospodarczym regionów i miejscowości położonych 
nad Dunajem, zwłaszcza w dziedzinie turystyki, produktów 
lokalnych, krajobrazu, marketingu osadniczego i regionalnego; 

b. w utrzymaniu tradycyjnych i rzemieślniczych zawodów oraz w 
kształceniu praktycznym na wszystkich trzech poziomach edukacji, 
w edukacji opartej na doświadczeniu; 

c. w wykorzystaniu i prezentacji wyników cyfryzacji, "inteligentnych" 
rozwiązań, w zastosowaniach przyjaznych dla środowiska! 

Punktem wyjścia jest to, że dany zamek powinien potencjalnie być 
w stanie lub mieć możliwość zintegrowania odpowiednich lokalnych 
i regionalnych instytucji i obiektów w realizacji tych celów wraz z ich 
atrakcjami i 

usługami w konsorcjum. Ich cechą charakterystyczną jest to, że 
rozwijają i wprowadzają na rynek turystyczny wspólną, wzajemnie 
powiązaną atrakcję. 

KONSORCJUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (CHC) 

przy koordynacji organizacji operacyjnej, wraz z podmiotami 
zainteresowanymi na poziomie lokalnym i regionalnym, tworzą 
system współpracy o mniejszej lub większej intensywności, z ofertą 
programową obejmującą powiązane ze sobą atrakcje i usługi. 
Począwszy od całodniowego/półdniowego pakietu wspólnych usług i 
programów (np. wspólny wstęp, wstęp ze zniżką, promocje 
marketingowe, program edukacyjny itp.) 

W konsorcjum dziedzictwa kulturowego utworzonym przez zamki 
naddunajskie itp. poszczególne elementy i miejsca świadczenia 
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usług mogą być oddzielone przestrzennie, mogą znajdować się w 
różnych gminach, ale poszczególne części i usługi są fizycznie i 
organizacyjnie połączone silną więzią (np. zamknięty system 
transportowy, pakiet usług, wspólne atrakcje, marketing itp.) 

Klaster dziedzictwa kulturowego składa się z prawnie niezależnych, 
odrębnych organizacji (muzeum, instytucja edukacyjna, instytucja 
artystyczna, organizacja transportowa, dostawca usług 
turystycznych itp.) 

Współpraca w ramach klastra kultury może zostać nawiązana na 
przykład w celu stworzenia PROGRAMU KSZTAŁCENIA 
OBYWATELSKIEGO lub SZLAKU KULTUROWEGO, w którym to 
przypadku podstawowym celem i głównym profilem klastra kultury 
jest opracowanie i prowadzenie "szlaku kulturowego" jako sieci 
turystycznej. (szlak kulturowy definiuje się jako łańcuch obiektów 
dziedzictwa kulturowego o tej samej charakterystyce i kolejnych 
obiektów dziedzictwa kulturowego, przechodzący przez określony 
obszar geograficzny), lub WSPÓLNOTOWE DZIAŁANIA 
PROMOCYJNE, takie jak prezentacja produktów lokalnych, wspólne 
wystawy na międzynarodowych targach, wystawach itp. 

Kilka przykładów z Węgier: 

Wkrótce zakończy się realizacja tzw. projektu Liget, czyli 
kompleksowe zagospodarowanie Parku Miejskiego w Budapeszcie 
jako części miasta i historycznego krajobrazu miejskiego. Projekt 
Liget to typowe konsorcjum na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

Realizacja rekonstrukcji Pałacu Zamkowego w Budzie, "Planu 
Hauszmanna", oraz zagospodarowanie Wzgórza Gellerta i Cytadeli 

mogłyby zaowocować powstaniem historycznego parku 
tematycznego, gdyby rząd dalej rozwijał obecny program pod 
względem celu i struktury. 

Cytadela Wyszehradzka, Zamek Dolny (Wieża Salomona) i zespół 
Pałacu Królewskiego, a także twierdza Komárom mogłyby być 
efektem rozwoju Historycznego Parku Tematycznego. 

HISTORYCZNY PARK TEMATYCZNY (HPT) 

jako drugą alternatywę, która łączy w jedną jednostkę 
organizacyjną, na przyległym obszarze, kilka obiektów, które można 
zwiedzać oddzielnie, już zrekonstruowanych lub które można 
zrekonstruować, i które reprezentują te same lub blisko 
spokrewnione okresy historyczne lub epoki4. 

HTP jest w zasadzie jednorodną, zamkniętą strukturą, a organizacja 
prowadząca zamek tworzy i obsługuje wszystkie usługi 
historycznego parku tematycznego w całości z własnych zasobów 
oraz zasobów jej udostępnionych. 

Odmianą takiego rozwiązania może być konsorcjum historycznego 
parku tematycznego, w którym do organizacji prowadzącej zamek 
dołączają współpracujący ze sobą, ale w pełni samodzielni pod 
względem prawnym i ekonomicznym, "koncesjonowani" 
usługodawcy lub instytucje pełniące inne funkcje (np. 
administracyjne). Warto zauważyć, że struktura organizacyjna 
konsorcjum historycznego parku tematycznego ma mieszany status 
prawny i profil. Jednocześnie partnerzy wzajemnie się uzupełniają i 
wzmacniają, ściśle współpracując ze sobą i z partnerem głównym, 
który zazwyczaj jest właścicielem i dostawcą terenu oraz głównego 
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motywu i atrakcji. W przypadku handlu detalicznego analogią jest 
dom towarowy, a w przypadku parku rozrywki należącego do 
konsorcjum analogią jest centrum handlowe lub hala targowa. 

* 

Od parku rozrywki do parku dziedzictwa, historycznego parku 
tematycznego 

W XVII wieku w Anglii i Francji powstały pierwsze parki rozrywki 
przeznaczone do spacerów i relaksu, z fajerwerkami, pokazami 
balonów na ogrzane powietrze itp. Następnie w XIX wieku powstały 
słynne parki (Prater w Wiedniu, Ogrody Ruggieri w Paryżu, Jone's 
Wood nad East River w Nowym Jorku itp. W 1955 r. Walt Disney 
otworzył Disneyland i w ten sposób narodziła się światowa 
gospodarka i przemysł parków tematycznych. 

Park tematyczny charakteryzuje się tym, że kładzie nacisk na temat, 
tworząc atmosferę innego miejsca i/lub czasu, wyrażoną i 
zrealizowaną poprzez architekturę, wystrój krajobrazu, przebranych 
wykonawców, pokazy (konie), gastronomię i towary. 

Parki tematyczne opierają się na rodzinach i grupach 
odwiedzających i są sprzedawane jako kompletny produkt 
turystyczny. 

4 Na Węgrzech są to na przykład: Zamek w Budzie, Cytadela-
Gellérthegy, Twierdza Klasztorna itp. 

Park tematyczny można podzielić na kilka kategorii: 

park rozrywki, park tematyczny - niezależne od lokalizacji, 

- parki dziedzictwa: narodowe parki przyrody, parki pamięci, ogrody 
zoologiczne itp. - związane z tożsamością przyrodniczą, kulturową i 
historyczną danego obszaru. 

- parki tematyczne oparte na atrakcjach stworzonych przez 
człowieka (np. Disneyland) 

- parki tematyczne oparte na zwierzętach (np. Sea World - Texas, 
Safari Park - Gänsendorf) 

- parki tematyczne zorientowane na konie (np. Kentucky Horse 
Park) 

- parki tematyczne z mieszanymi atrakcjami - sztucznymi i 
naturalnymi. 

Rodzaje zdefiniowane przez Economic Research Associates - ERA 
(USA): 

- Mega Park/Destination Park: 

Cechy charakterystyczne: ponad 5 mln odwiedzających rocznie, 
zróżnicowany teren, w większości markowe atrakcje z przyjemnymi 
terenami rekreacyjnymi, znaczna liczba miejsc noclegowych, 
inwestycje rzędu 1 mld USD, atrakcyjność na rynku 
międzynarodowym. Np. parki Disneya (Walt Disney World, Tokyo 
Disneyland, Eurodisney, Universal Studios itp.) 

- Regionalny park tematyczny: 

Charakterystyka: od 1,5 do 3,5 mln odwiedzających rocznie, 
tematyczny park rozrywki, przejażdżki i pokazy wyspecjalizowane w 
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danym temacie, inwestycja rzędu 200 mln USD, atrakcyjność 
regionalna. (np. Six Flags - Europe, Seaworld, Ocean Park itp.) 

- Park rozrywki: 

Cechy charakterystyczne: 1-2 mln gości z obszaru miejskiego - w 
tym oczywiście turyści przyjeżdżający do miasta - zwykle 
zlokalizowany na terenie miasta, z atrakcjami parku rozrywki 
(przejażdżkami), o określonej, markowej tematyce, z inwestycją 
rzędu 80-100 mln USD. Np. Ogrody Tivoli, Liseberg, Elitch Gardens 
itp. 

- Parki, atrakcje, rodzinne centra rozrywki na mniejszą skalę 

0,2-1 mln odwiedzających rocznie przy inwestycji rzędu 3-10 mln 
USD 

- Atrakcje edukacyjne (centra nauki, muzea, akwaria morskie, 
ogrody zoologiczne itp.) 

Najbardziej podstawowym kryterium funkcjonalnym grupowania 
parków tematycznych jest czas rocznej działalności 

- sezonowy lub 

- działalność całoroczna. 

Ważne pojęcia: 

- "PRZEJAZD" to jednostka atrakcji w parku rozrywki, z której 
zwiedzający mogą korzystać bez osobnej opłaty za wstęp, a w 
większości przypadków, oprócz oglądania i kontemplacji, do 

korzystania z przejazdu wymagana jest interaktywność i aktywny 
udział zwiedzającego. 

- "Attraction" w turystyce nie może być rozumiana wyłącznie jako 
atrakcja, nawet jeśli wynika to z tłumaczenia słownikowego. 
Atrakcja składa się z atrakcji stałej, która wzbudza zainteresowanie, 
oraz z usług, które zapewniają turyście zmianę miejsca i konsumpcji 
osobistej. 

ASPEKTY ROZWOJU HISTORYCZNEGO PARKU 
TEMATYCZNEGO 

FORTECA, ZAMEK, STB. MOŻE ZOSTAĆ ROZBUDOWANA NA 
TEATR, GDY SPEŁNIANE SĄ WARUNKI, np. 

odrestaurowane lub częściowo odrestaurowane budynki, 

jest lub może być wykorzystywany do celów publicznych, 
kulturalnych lub innych celów rekreacyjnych, oraz 

obiekt (kompleks) jest otoczony obszarem naturalnym (lasem 
parkowym, parkiem, nabrzeżem itp.), który można z nim 
rozgraniczyć, oraz 

obiekty i usługi związane z atrakcjami ("przejażdżki"), które można 
połączyć z zamkiem, już istnieją lub można je stworzyć (np. szlak 
historyczny, warsztaty rzemieślnicze, tradycyjne dziedzictwo, 
żeglarstwo, tradycyjne atrakcje kulturalne itp.) 

PODSTAWOWE WARUNKI ROZWOJU PARKU 
TEMATYCZNEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI 
ZALECENIAMI 
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TEMAT PRZEWODNI HISTORYCZNEGO PARKU TEMATYCZNEGO 
POWINIEN BYĆ ZWIĄZANY Z KRAJEM LUB REGIONEM, 

symbolizujący i eksponujący lokalne osiągnięcia kulturalne i 
techniczne oraz dumę z nich /rozwój tożsamości/, ale nie tracący z 
oczu faktu, że priorytetem parku tematycznego dla przypadkowej 
publiczności jest dobra zabawa! 

Ten warunek spełniają wszystkie zamki nad Dunajem. 

ROZWÓJ ZBLIŻY DO SIEBIE RÓŻNE DESTYNACJE! 

/funkcja koordynująca, integrująca/! 

Na obszarach wiejskich programy rozwoju parków tematycznych 
powstających w wyniku inwestycji typu greenfield często zawierają 
dodatkowe elementy, takie jak "ośrodek wypoczynkowy", "park 
domków", "wioska handlowa", "wioska restauracyjna", "centrum 
imprez", "centrum targowo-wystawiennicze". 

Zamki nad Dunajem, których teren nadaje się na park tematyczny, 
mogłyby być jednym z tych elementów. 

TWORZENIE CORAZ BARDZIEJ AKTYWNEGO 
UCZESTNICTWA I INTERAKTYWNOŚCI DLA 
ODWIEDZAJĄCYCH 

Nowy trend polega na tym, że atrakcje w parkach rozrywki dają 
użytkownikowi większą kontrolę, poszerzając możliwości zabawy i 
interakcji między zwiedzającym a jego otoczeniem. 

Z jednej strony oznacza to, że odwiedzający może indywidualnie 
dostosować wrażenia i intensywność "przejażdżki". Z drugiej strony, 
koncepcja tematyczna parku w coraz mniejszym stopniu opiera się 
np. na stereotypach, a wybór tematów jest mniej monotonny. 
Tematy opierają się na większym udziale publiczności: kulturowym i 
przyrodniczym, muzycznym, tanecznym, sportowym i 
aktywizującym. Tendencja ta jest korzystna dla przyszłych 
historycznych parków tematycznych nad Dunajem. 

Działania interaktywne powinny zostać otwarte i wyeksponowane w 
programie rozwoju zamku w rozdziale zatytułowanym "Ożywianie 
zamku". Powinny one obejmować, oprócz interaktywnej prezentacji 
wydarzeń, głównie militarnych i/lub kulturalnych, które miały 
miejsce w zamku, opracowanie narzędzi i działań służących 
zdobywaniu wiedzy o kulturze tradycyjnej. W tym potrzeby w 
zakresie podnoszenia świadomości oraz edukacji formalnej i 
nieformalnej. 

W Europie i na świecie istnieje wiele bardzo dobrych przykładów, 
które można zaadaptować. (Na Węgrzech istniały podobne usługi, 
np. w zamku Dunaföldvár, ale już zanikły. 

14 

https://www.chateausaintjeandangle.fr/castle_rochefort_charente_
maritime.php 

Istotne jest, aby operator był w stanie zapewnić narzędzia, 
materiały i pracowników potrzebnych do interaktywności w takiej 
samej jakości i ilości w sposób ciągły. 
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Tak jak na przykład w teatrze, cyrku itp. każde przedstawienie 
danej sztuki lub spektaklu musi być takie samo jak w momencie 
prezentacji, z wyjątkiem drobnych, ewentualnych zmian, tak samo 
restauracja, hotel, sklep firmowy muszą zachować ten sam sposób 
działania i obsługi, jaki prezentowały i reklamowały w momencie 
otwarcia lub renowacji. W ten sam sposób warunki niezbędne do 
interaktywności w zamku muszą być utrzymane w tej samej ilości i 
jakości (!), co musi być wkalkulowane w utrzymanie. 

Jest to podstawa zrównoważonego rozwoju. Jeśli tak nie jest, jeśli 
nie są spełnione standardy operacyjne w zakresie utrzymania, jeśli 
w programie rozwoju nie przewidziano lub nie można było 
przewidzieć zasobów finansowych i ludzkich, pojawia się wiele 
problemów. 

ROZSĄDNIE I PROPORCJONALNIE WYKORZYSTYWAĆ 
MOŻLIWOŚCI DOŚWIADCZEŃ SYMULACYJNYCH I 
RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ! 

Komputerowe multimedia trójwymiarowe i wielowymiarowe 
zwiększają tematyczność, atrakcyjność parków historycznych, co 
należy "mądrze" wykorzystać. 

Na przykład, wystarczy 300 stóp kwadratowych powierzchni, aby 
pomieścić 45-osobowe audytorium, symulator to wirtualny spływ 
tratwami po Nowej Zelandii, alpejski wyścig samochodowy lub 
międzygalaktyczny wyścig kosmiczny z realistycznymi wrażeniami, 
zakłócającymi percepcję zmysłową. 

Atrakcje oparte na tej technologii są bardzo elastyczne i można je 
szybko zmieniać, co jest bardzo ważne, ponieważ takie parki, chcąc 

zachować konkurencyjność, muszą wymyślać kolejne nowości nawet 
w ciągu jednego sezonu. Ponadto wyprodukowanie takiej 
symulacyjnej atrakcji jest znacznie tańsze niż atrakcji opartych na 
tradycyjnej scenografii. Jest to wielkie wyzwanie dla twórcy, aby 
oprócz technologii zachować emocje związane z osobistym, realnym 
uczestnictwem, rzeczywistą rozgrywką, interakcją w grupie, 
ciekawością i swobodą spontaniczności. 

Usługa ta pojawia się w zamkach nad Dunajem co najwyżej 
sporadycznie. W tym temacie istnieje najbardziej aktualna i 
intensywna potrzeba rozwoju atrakcji. 

5 

Gwałtowne rozprzestrzenianie się IoT, wielowymiarowych systemów 
i rozwiązań multimedialnych oraz zastosowanie robotyki umożliwia 
prezentację artefaktów, ich historii oraz przedstawienie wydarzeń, 
które miały miejsce w każdym z zamków nad Dunajem i Wisłą za 
pomocą narzędzi technicznych, które mogą sprawić, że poznawanie 
prawdziwej historii stanie się bardziej doświadczalne. 

W ten sposób zamki mogą stać się istotną bazą dla prezentacji i 
nauki historii prawdziwej, a także skutecznym środkiem 
przeciwdziałania, zwłaszcza wśród nowego pokolenia wchodzącego 
do zawodu, rozpowszechnianiu się historii fikcyjnej, która jest 
obecnie rozpowszechniana właśnie za pomocą tych środków, i 
kompensowania jej negatywnego wpływu. 
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UZUPEŁNIJ ATRAKCJE O AKTYWNY OBIEKT WODNY! 

Oznacza to stworzenie aktywnego połączenia z nabrzeżem, z rzeką. 

Na przykład okresowe parady wodne, tradycyjny wyścig wioślarski 
itp. 

Na nabrzeżu, w lasach i na łąkach zalewowych można połączyć z 
zamkiem przestrzenie rekreacyjne wyposażone w odporne na 
powódź meble, sprzęt i konstrukcje: parki przygód, plaże, place 
zabaw, miejsca na ogniska, tory przeszkód, tradycyjne obozy wodne 
w namiotach z epoki itp. 

Tam, gdzie nie ma bezpośredniego połączenia z rzeką, oznakowana 
ścieżka dla pieszych, ścieżka rowerowa, ścieżka samochodowa, 
droga dla pieszych lub program tematyczny wystawy lub imprezy 
między rzeką a zamkiem stworzy połączenie z rzeką. 

Fosa otaczająca zamek lub płynący wzdłuż niej strumień czy rzeka 
również mogą zapewnić wiele wodnych atrakcji. 

Ważne i istotne jest również, aby dostępność nadbrzeżnej plaży, 
parku rekreacyjnego, ścieżki przyrodniczej lub innej rekreacyjnej 
atrakcji turystycznej była bezpośrednio związana z zamkiem. 

NIECH TAM BĘDZIE PORT I ŁÓDKA DO ZAMKU RZECZNEGO! 

Wskazane jest także powiązanie wycieczek i rejsów turystycznych z 
odbudowywanymi zamkami i pałacami na brzegach Dunaju/Wisły, 
ponieważ 

(a) prędkość statków pasażerskich na Dunaju jest odpowiednia do 
tego celu, podczas gdy prędkość statków handlowych jest mniejsza, 
przynajmniej w przewidywalnej perspektywie najbliższej dekady lub 
dwóch; oraz 

(b) porty dla statków wycieczkowych, turystycznych i 
krajoznawczych powinny być połączone z portami nadbrzeżnymi, w 
których znajdują się średniowieczne i nowoczesne zamki, oraz z 
portami turystycznymi. 

atrakcje w tym miejscu, ponieważ są to główne cele podróży 
pasażerów. 

Zamek powinien dysponować flotą tradycyjnych małych łodzi (co 
najmniej 2, o pojemności ok. 10-50 osób), o współczesnym lub 
tradycyjnym wyglądzie, ale z najnowszym wyposażeniem 
technicznym! Będą one pływać po rzekach, odwiedzając obiekty 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz atrakcyjne miejsca 
wzdłuż wybrzeża! 

Kluczowym celem rozwoju zamków położonych nad wodą powinno 
być zapewnienie prywatnej przystani dla łodzi przewożących gości, 
co należy uznać za równie ważne, jak dostępność zamku 
transportem lądowym. 

Łodzie wycieczkowe powinny odpływać i przypływać właśnie stąd! 

Tam, gdzie jest to realne i konieczne, port powinien mieć możliwość 
przyjmowania statków hotelowych. 

Niech w cenie biletu wstępu do zamku będzie zawarta również 
obsługa łodzi!!! 
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HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI BĘDZIE DZIAŁAŁ NAWET 
W ZŁYCH CZASACH!!! 

Nowoczesne i często odwiedzane parki tematyczne starają się 
neutralizować niekorzystne warunki klimatyczne i sezonowość za 
pomocą sztucznych rozwiązań środowiskowych. Wydłużając dzienny 
i roczny czas funkcjonowania, dąży się do skrócenia okresu zwrotu z 
kapitału w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej inwestycji, 
ale przynosi to również korzyści odwiedzającym. 
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II. program celowy: ROZWÓJ ROLI ZAMKU W 
DESTYNACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI REGIONU 

"W rzeczywistości ofertę kulturalno-historyczną danego kraju, od 
której właśnie zależy 

zależy rozwój turystyki kulturowej, można rozpatrywać w dwóch 
aspektach: materialnym - oferta w zakresie dziedzictwa kulturowego 
(budowle, muzea i pomniki historyczne...) oraz niematerialnym - 
oferta w zakresie zwyczajów, języka, kuchni, folkloru (Vićentijević D. 
i Krasojević B., 2004)... Turystyka kulturowa przyczyniła się do 
powstania nowych form turystyki w innowacyjny i kreatywny sposób 
łączących ruch z edukacją i rekreacją (szlaki kulturowe, krajobrazy 
kulturowe, dziedzictwo przemysłowe), dostarczając unikalnych i 
autentycznych doświadczeń tego, co tropią współcześni turyści." 
(MARINA ILINCIC, 2015) 

Niezwykłe znaczenie zamków itp. w turystyce kulturowej jest 
niezaprzeczalne. 

Potencjał zamków jako działań społecznych w turystyce kulturowej, 
fakt, że ludzie faktycznie odwiedzają dany obiekt i chcą tam 
zdobywać wiedzę i umiejętności, jest sam w sobie wystarczającym 
powodem, aby rola zamków w turystyce była aktywna i aby stały 
się one ośrodkami doświadczenia, wiedzy i tożsamości. Na świecie 
istnieje wiele takich przykładów. (Rahyuda) 

Poza Dunajem i Wisłą, poza nielicznymi wyjątkami (np. Zamek 
Wiedeński, Pałac Królewski w Budzie, Wawel w Krakowie czy 
Twierdza Golubac w Serbii), zamki nie odgrywają jeszcze aktywnej 
roli w zarządzaniu turystyką w kontekście danej gminy czy regionu. 

Ten cel rozwoju opiera się na fundamentalnym fakcie, że 
średniowieczne i nowożytne zamki są wyróżniającymi się obiektami 
na obszarze geograficznym danej gminy / powiatu / regionu / kraju. 

Istotnym elementem ich rangi jest fakt, że zamek, twierdza, pałac 
itp. wyróżniają się w krajobrazie i pejzażu miejscowości, a ich 
położenie znacznie odbiega od przeciętnego. 

Dotyczy to nie tylko tych, które są położone na wysokim 
płaskowyżu, ale także tych, z których szczytu zazwyczaj roztacza się 
szeroka panorama krajobrazu. 

Z tego powodu prawie wszyscy turyści, którzy odwiedzają te zamki, 
te budowle, które przywołują historyczną przeszłość, odwiedzają 
właśnie je. 

Historyczne otoczenie zamku, jego wyjątkowa struktura i forma, 
odbywające się w nim spektakularne imprezy dodają mu 
zasadniczego uroku. Muzeum może również, jeśli ekspozycja i jej 
materiał są dobrze dostosowane do potrzeb turysty-zwiedzającego, 
korzystać z nowoczesnych rozwiązań prezentacyjnych i stosować je 
w sposób skoordynowany. 

Również wzdłuż Dunaju i Wisły rola turystyczna średniowiecznych i 
nowożytnych zamków jest obecnie pasywna. W większości 
przyjmują one jedynie turystów przyjezdnych, organizowanych 
przez przedsiębiorstwa turystyczne. 

Sprzecznością jest to, że zamki, które są otwarte dla zwiedzających, 
są obecne w turystyce jedynie jako atrakcje gościnne i nie pełnią 
żadnej aktywnej roli. 
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Ich pasywna rola w procesie organizacji turystyki wynika również z 
faktu, że sektorowy charakter zamków jako zabytków, muzeów, w 
których się mieszczą, oraz profil muzealnictwa, który rozwinął się od 
końca XIX wieku, są w mniejszym stopniu dostosowane do obecnej 
oferty dla zwiedzających i potrzeb turystyki. Istnieje jednak coraz 
więcej dowodów na to, że jest inaczej, co wskazuje na właściwy 
kierunek. 

Integracyjna i regionalna" rola zamków itp. wynika z częstotliwości 
ich występowania. To sprawia, że oczywista staje się możliwość 
łączenia i prezentowania oferty turystycznej i celów podróży w 
regionie, a także promowania produktów lokalnych, regionalnych i 
innowacji produktowych. 

Coraz bardziej istotne i ważne dla społeczno-ekonomicznej 
użyteczności i finansowego utrzymania zamków i podobnych, 
zlokalizowanych w regionie, publicznych, możliwych do zwiedzenia 
zamków, pałaców, kościołów, obiektów dziedzictwa kulturowego 
staje się pełnienie integrującej roli i możliwości w zarządzaniu 
regionalnymi destynacjami turystycznymi i ich promocji. 

* 

Odnowa roli zamków w XXI wieku musi obejmować także rozwój 
potencjału instytucji zarządzającej. 

W wyniku rozwoju organizacji zarządzającej powinna ona stać się 
zdolna, poza obecnymi, do 

1. w kontekście turystyki - do integrowania atrakcji turystycznych 
danego obszaru oraz do zarządzania lub aktywnego uczestnictwa w 
zarządzaniu swoją destynacją, oraz 

2. przyczyniać się do promocji produktów lokalnych i regionalnych 
oraz gospodarki, 

3. w dziedzinie edukacji - prowadzenie formalnego nauczania w 
szkołach, zwłaszcza w zakresie edukacji opartej na doświadczeniu. 
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Będzie to oczywiście wymagało 
większych nakładów finansowych, 
ale dzięki kontynuacji tych funkcji, 
dodatkowe wydatki publiczne mogą 
zostać zredukowane w 
perspektywie średnioterminowej, 
ponieważ działania związane z 
destynacją turystyczną i promocją 
mogą stać się samowystarczalne. 

Jeśli w ramach projektu powstanie 
historyczny park tematyczny, w 
strukturze organizacyjnej parku 
zostanie utworzony dział 
zarządzania destynacją turystyczną 
(TDM) oraz dział promocji 
regionalnej gospodarki i produktów. 

A w przypadku zamków, wokół 
których lub z którymi tworzone jest 
konsorcjum kulturalne, będą to 
główne działania organizacji 
konsorcjum, którego podstawową 
funkcją będzie, oprócz zarządzania 
dziedzictwem kulturowym, 
zarządzanie nim. 
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III. program docelowy: LOKALNE I REGIONALNE KONSORCJUM ZAMKÓW (itp.) NA POZIOMIE 
LOKALNYM, REGIONALNYM / MIĘDZYNARODOWA SIEĆ KONSORCJÓW WZDŁUŻ DANUBY LUB 
RZEKI VISTULA 

KONSORCJUM zamkowe itp. Instytucje, 
organy państwowe i samorządowe, 
przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe (izby gospodarcze, 
turystyczne, organizacje marketingowe, 
konserwatorzy tradycji itp.) powstają i 
działają na skalę lokalną i/lub regionalną 
z udziałem współpracujących z nimi 
podmiotów (edukacyjnych, kulturalnych 
itp.)! 

Nawiązując do rozdziału o Historycznym 
Krajobrazie Miejskim (HUL) i roli zamków 
w XXI wieku, która wymaga odnowienia 
w kontekście rozwoju miejskiego, 
regionalnego, turystycznego i wiejskiego, 
konieczne jest wzmocnienie 
wewnętrznych zasobów organizacji 
zarządzającej zamkiem, aby mógł on 
pełnić swoją odnowioną rolę. 

Z drugiej strony, utworzenie HUL w 
oparciu o zamek i jego odnowioną rolę 
wymaga intensywnej i sformalizowanej 
współpracy z organizacjami z jego 
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otoczenia, które są zaangażowane i zainteresowane tymi rolami. 

"W celu zachowania historycznego krajobrazu należy budować 
strategiczne i dynamiczne sojusze pomiędzy różnymi aktorami sceny 
miejskiej, przede wszystkim pomiędzy władzami zarządzającymi 
miastem a deweloperami, instytucjami i przedsiębiorcami 
działającymi w mieście." (UNESCO, 2013) 

Strukturę organizacyjną stanowi konsorcjum zintegrowane z 
zamkiem, powołane na szczeblu miejskim i/lub regionalnym. 

W każdym z Historycznych Krajobrazów Miejskich (HUL) zostanie 
utworzone lokalne konsorcjum (Konsorcjum Dziedzictwa 
Kulturowego NN). Zazwyczaj w centrum znajduje się jeden zamek 
itp. jako obiekt dziedzictwa kulturowego, wokół którego 
zorganizowane jest konsorcjum. 

Istnieją jednak miejscowości i gminy, w których zamek, pałac, 
kościół itp. stanowią część HUL. W takim przypadku możliwe jest, że 
zamek niekoniecznie musi być dominującym konsorcjum lub 
koordynatorem konsorcjum (na przykład w Esztergom na Węgrzech, 
gdzie Muzeum Zamkowe bezpośrednio sąsiaduje z Bazyliką Kościoła 
Rzymskokatolickiego Węgier i jego Centrum Szkoleniowym, 
Duszpasterskim i Konferencyjnym św.) 

Główni uczestnicy lokalnego konsorcjum: 

- zamek, twierdza, pałac, dworek, obiekt sakralny (dominujący) 

- samorząd lokalny i służby miejskie 

- instytucje edukacyjne (gimnazja, szkoły średnie, wyższe) 

- wyspecjalizowane służby publiczne (np. ochrona dziedzictwa, 
agencja rozwoju itp.) 

- miejska agencja turystyczna, biuro, informacja turystyczna 

- transport pasażerski (koleje lokalne i regionalne, autobusy, 
taksówki, statki) 

- stowarzyszenia, fundacje itp. zajmujące się działalnością 
tradycyjną 

- producenci produktów lokalnych 

- stałe przedsiębiorstwa usługowe 

- izby handlowe, stowarzyszenia zawodowe 

- sponsorzy strategiczni 

- lokalne media 

Działalność Konsorcjum: 

- Ochrona dziedzictwa kulturowego 

- archeologiczne, historyczne badania naukowe 

- zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

- zbiórka publiczna, działalność muzealna i jej koordynacja 

- Edukacja 

- tworzenie pozaszkolnej edukacji formalnej 
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- uczestnictwo w programie rozwoju regionalnego/miejskiego na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

- Zarządzanie HUL (historycznym krajobrazem miejskim) 

- Produkcja wspólnych produktów i usług kulturalnych 

- z udziałem uczestników lokalnych/regionalnych 

- Stosowanie "inteligentnych" rozwiązań i innowacji 

- w utrzymaniu obiektów, eksploatacji, wystawach, wydarzeniach, 
aktywnym transferze wiedzy 

- Działania integrujące turystykę, aktywna rola 

- w rozwoju destylacji. 

 - w marketingu społecznym 

- Aktywny udział w promocji regionalnych produktów i usług 
wysokiej jakości, "markowych". 

* 

Konsorcjum regionalne i zawodowe 

Wzdłuż Dunaju znajduje się około 250 zamków, twierdz, pałaców, 
dworów i ważniejszych obiektów sakralnych, natomiast nad Wisłą - 
około 22 zamków i dworów. Jest wiele podobieństw i wiele różnic. 
Jednak dla wszystkich z nich współpraca w ramach sieci może 
przynieść wiele korzyści i możliwości. 

Koordynacją działań członków i prowadzeniem konsorcjum zajmuje 
się sponsor, zazwyczaj członek pochodzący z wyboru lub - w 
przypadku mniejszej liczby członków - na zasadzie rotacji. 

Konsorcja regionalne i zawodowe tworzą Klaster Dunajskie Zamki. 
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Konsorcjum regionalne tworzą lokalne konsorcja o zasięgu 
geograficznym obejmującym odcinek Dunaju o długości ok. 100-150 
km. Konsorcja regionalne obejmują swoim zasięgiem większy 
region, a w przypadku Dunaju przekraczają granice państw. 

Konsorcja regionalne współpracują z "Dunajskim Klastrem Zamków" 
w realizacji tych samych celów i prowadzą podobną działalność. 

Konsorcja zawodowe są tworzone przez zamki, twierdze itp. tego 
samego typu, charakteryzujące się tymi samymi kryteriami, 
działalnością itp. na całej długości Dunaju, w oparciu o ich 
specyficzne cechy i działania. 

Wśród nich wyróżniają się historyczne parki tematyczne. 

Niektóre typy i kryteria grupowania konsorcjów to: zamki 
królewskie; zamki i pałace pełniące funkcje rządowe; budynki 
sakralne zakonów; zamki i twierdze reprezentujące festiwale 
historyczne lub artystyczne albo regiony winiarskie; zamki i pałace 
specjalizujące się w kolekcjach sztuki pięknej lub zamki ruinowe itp. 

* 

SKUPISKO ZAMKÓW NAD DANEM - ZAMKI NADDUNAJSKIE 
"SKUPISKO 

W rzeczywistości na przestrzeni dziejów ludzkości plemiona i ludy 
osiedlały się głównie wzdłuż rzek, tworząc osady. 

Dlatego centra kontroli średniowiecznych i nowożytnych państw 
europejskich powstawały niemal bez wyjątku wzdłuż wielkich rzek. 

Zamki królewskie i pałace arystokratyczne, zamki i ośrodki kościelne 
znajdują się również nad Dunajem, Wisłą i Wełtawą. 

Ta historyczno-geograficzna cecha mogłaby wystarczyć do 
stworzenia sieci klastrów zamkowych. 

Główne funkcje klastra to zapewnienie ram organizacyjnych i 
działania: 

- wspólnych działań (np. na globalnym, europejskim rynku 
turystycznym, grantów, rozwoju, zamówień publicznych itp;) 

- wymiana doświadczeń i transfer wiedzy 

- koordynacja programów i działań oraz realizacja wspólnych 
programów, 

- dwustronne i wielostronne partnerstwo pomiędzy członkami 
klastra. 

Obszary współpracy sieciowej 

a) archeologiczne i historyczne badania naukowe, 

b) zbiory publiczne i muzea, 

c) edukacja formalna i nieformalna oraz komunikacja, 

d) udział w ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego, 

e) efektywne wykorzystanie "inteligentnych" rozwiązań i innowacji 
w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów oraz transferu wiedzy, 
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f) w rozwoju i marketingu ośrodków turystycznych, podnoszących 
jakość usług turystycznych i zwiększających popyt na nie same oraz 
na otaczające je miejscowości, regiony i obszary na rynkach 
europejskich i światowych, 

g) udział w promocji wysokiej 
jakości, "markowych" produktów i 
usług gospodarki regionalnej. 

Wzdłuż Dunaju CLUSTER składa 
się z konsorcjum obejmującego 20 
odcinków rzeki. 
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WNIOSKI I DALSZE KROKI 

Podstawowym warunkiem wykorzystania i rozwoju w XXI wieku jest 
to, by średniowieczny i nowożytny zamek, twierdza itp. były 
eksploatowane jako integralna część codziennego życia społecznego 
i ekonomicznego osady, z dalszym rozwojem metod wykorzystania i 
odnowieniem ról wypracowanych w XX wieku. Zamek jest 
publicznym obiektem służby zdrowia, edukacji, administracji, 
handlu, transportu, rekreacji itp. 

Taki jest też cel rekonstrukcji zamków i twierdz. 

Dziś zamki to nie tylko miejsca, z których można się rozglądać. 

Większość zamków, twierdz itp., które można zwiedzać, to obiekty 
dziedzictwa kulturowego, w których znajdują się muzea. 
Funkcjonowanie i użyteczność większości z nich stała się w 
znacznym stopniu dysfunkcjonalna, przestarzała w stosunku do 
obecnie masowo dostępnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i przyzwyczajeń społeczeństwa w zakresie 
konsumpcji mediów. 

Aktualne wymagania w zakresie eksploatacji, utrzymania i rozwoju 
zamków itp. 

1. W zamkach i fortyfikacjach konieczna jest niemal gruntowna 
modernizacja muzeum i muzealnej działalności edukacyjnej! 

Musi być ona dostosowana do poziomu informacyjnego i 
komunikacyjnego współczesnego społeczeństwa, a dziedzictwo 
materialne i intelektualne musi być prezentowane za pomocą 
nowoczesnych i systematycznych narzędzi i metod prezentacji; 

2. włączenie dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także 
środowiska naturalnego i architektonicznego do formalnego 
systemu edukacji programowej, stworzenie bazy dla edukacji 
formalnej zapewniającej uczenie się przez doświadczenie, przy 
aktywnej współpracy i podziale zadań z okolicznymi instytucjami 
edukacyjnymi; 

3. dostarczenie odwiedzającym pozytywnych doświadczeń i wiedzy 
poprzez przywołanie okresów historycznych, tradycyjne działania 
kulturalne i artystyczne, współczesne produkcje i metody 
interaktywne dostosowane do środowiska, 

4. bycie centrum usługowym, które utrzymuje i rozwija tożsamość 
mieszkańców z gminą i regionem 

5. prezentować i udostępniać ofertę turystyczną gminy i obszaru, 

6. zamek, twierdza itp. powinny być marką gminy lub regionu, a 
wokół zamku, jako "marki", powinna powstać wspólnota 
promocyjna lokalnych podmiotów gospodarczych! 

Zalecenia UNESCO dotyczące Historycznego Krajobrazu Miejskiego 
(HUL), możliwe do zaadaptowania metody i doświadczenia w 
rozwoju gmin naddunajskich i nadwiślańskich nie są 
wykorzystywane lub są wykorzystywane w niewielkim stopniu w 
kontekście dziedzictwa kulturowego, takiego jak zamki itp. 

W rozwoju HUL konsorcja dziedzictwa kulturowego powinny zostać 
sformalizowane ze wskazaniem konkretnego zamku itp., co sprawi, 
że współpraca zainteresowanych organizacji będzie bardziej płynna i 
zapewni ramy dla realizacji wymienionych wymagań. 
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Przy odpowiedniej skali i warunkach realizacja projektu będzie miała 
na celu stworzenie z zamku i jego otoczenia historycznego parku 
tematycznego. 

Ze względu na zrównoważony rozwój europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, globalną turystykę i handel, efektywny transfer wiedzy 
i wiele innych powodów, właściwe i ważne jest stworzenie sieci 
zamków, twierdz, pałaców, dworów, kościołów i innych budowli 
wzdłuż Dunaju i Wisły. 

Podobnie jak w przypadku istniejących sieci wzdłuż innych rzek 
europejskich (np. Loary, Renu, Mozy itp.), ważne jest również 
stworzenie Sieci Klastrów Zamków wzdłuż Dunaju, która będzie 
największą i najważniejszą tego typu siecią w Europie. 

Lokalne konsorcja zorganizowane wokół danego zamku itp. będą 
konsorcjami wzdłuż danego odcinka Dunaju. 

Około 250 obiektów dziedzictwa kulturowego wzdłuż Dunaju i około 
22 zamków, twierdz itp. wzdłuż Wisły zostało zgrupowanych według 
wspólnych kryteriów. Wskazane jest, aby obiekty o tym samym 
profilu utworzyły profesjonalne konsorcjum w celu promowania 
wspólnych interesów. 
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THE NEXT PRACTICAL STEPS TO IMPLEMENT THE STUDY'S PROPOSALS ON THE RENEWAL OF THE ROLE OF 
CASTLES, THE DEVELOPMENT OF A "HISTORIC URBAN LANDSCAPE", CONSORTIA AND CLUSTERS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 Wykonano w ramach projektu MTTSZ Warsztaty Innowacji 2020/2021. Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki * Napisał: István Szilvássy  
Koncepcja jest chroniona prawem autorskim. Kontakt: mttsz@gmail.com 

 

Wkład autora 

Partnerzy projektu Castles & Regions, wspieranego przez 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w Polsce, Stowarzyszenie Pro 
Comaromiensi na Słowacji i Twierdza Golubac Non-Profit Ltd. w 
Serbii, odegrali znaczącą rolę w tworzeniu przyszłości i kierunków 
rozwoju oraz propozycji nakreślonych w studium, a także w badaniu 
ankietowym przeprowadzonym wśród zamków, twierdz, grodów, 
gmin i biur turystycznych na danym odcinku Dunaju i Wisły. 

Trafność opracowania potwierdziły dodatkowo seminaria projektowe 
zorganizowane w czterech krajach, podczas których dyskusja w 
ramach World Café dała perspektywiczną, pozytywną odpowiedź na 
sześć następujących pytań: Jakie treści i usługi są potrzebne, aby 
zamek stał się centrum doświadczeń? Jak wdrożyć formalne 
nauczanie w zamku? W jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi i 
treści zamek może stać się lokalnym lub regionalnym centrum 
tożsamości? Jak sprawić, by zamek stał się centrum destynacji 
turystycznej i promocji - integratorem interesariuszy turystyki? W 
jaki sposób zamek powinien stać się centrum promocji 
lokalnych/regionalnych produktów i usług? Co należy zrobić, aby 
stworzyć sieć zamkową? 

Studium towarzyszy szersza bibliografia, aby zapewnić jeszcze 
bardziej autentyczną wiedzę na temat holistycznego i 
interdyscyplinarnego podejścia, które udało się przekazać jedynie w 
studium, oraz aby zainspirować do dalszych badań i prezentacji 
dobrych praktyk w tym złożonym temacie. 

Średniowieczne i nowożytne zamki, forty, zamki szlacheckie i 
budowle sakralne nad Dunajem i Wisłą, a także w dorzeczu Dunaju, 
stanowią filary tożsamości Europy Środkowej i Środkowo-
Wschodniej. Jeśli będą one nadal istnieć na peryferiach codziennego 
życia społecznego i gospodarczego, tożsamość rdzennych 
mieszkańców tego makroregionu będzie jeszcze bardziej opóźniona. 

Dla zainteresowanych decydentów studium miało na celu 
uświadomienie, że w naszych czasach i w dającej się przewidzieć 
przyszłości sektorowe zarządzanie średniowiecznymi i nowożytnymi 
zamkami, fortami, pałacami, zamkami arystokratycznymi, a w 
niektórych przypadkach także obiektami sakralnymi, jest 
niewystarczające. 

Są one wykorzystywane nie tylko do celów archeologicznych, 
muzealnych, widokowych, użytkowych, ale także - dla niektórych - 
do organizacji imprez okolicznościowych, usług noclegowych, 
gastronomicznych i odnowy biologicznej. 

Mogłyby one więcej zdziałać dla społeczeństwa i gospodarki, gdyby 
państwo, samorząd lokalny i regionalny oraz system instytucjonalny, 
podmioty gospodarki podchodziły do nich z uwzględnieniem 
złożoności i podziału ról w rozwoju osadnictwa, regionu, wsi i 
turystyki. 

Oczywiście w ich rozwój trzeba zainwestować kapitał ludzki i 
finansowy, przynajmniej po to, aby osiągnąć kompleksowość 
przedstawioną w opracowaniu, ale na poziomie państwowym, 
regionalnym i gminnym będą się one dobrze opłacać, a skorzystają 
na tym obecne i przyszłe pokolenia oraz gospodarki.
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