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Idea euroregionów 



Euroregion to forma współpracy 

transgranicznej pomiędzy regionami 

państw członkowskich UE, jej 

kandydatów oraz i ich sąsiadów.  

Wydzielona jednostka  terytorialna  

z dwóch lub więcej państw 

1941 r. Leopold Kohr  postulat podziału 

Europy na około 500 regionów – 

cząstki państw narodowych, które 

łączyłaby wspólna kultura i interesy. 

Na początku był… chaos 



              

           

        

              

        
Zasady działania 
euroregionów 
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Europejska Konwencja Ramowa 
o Współpracy Transgranicznej między 
Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 
(Konwencja Madrycka) 
 
 
 Europejska Karta Regionów Granicznych 
i Transgranicznych 
 
 
   

Europejska Karta Samorządu Lokalnego 
 
 
   

Europejska Karta Samorządu Regionalnego 

              

              

              

              



usuwanie przeszkód i nierówności ekonomicznych  
i infrastrukturalnych 
 
określanie metod rozwiązywania problemów, przejawów 
niedorozwoju i uciążliwości charakterystycznych dla 
obszarów peryferyjnych 
 
ułatwienie realizacji europejskiej polityki zagospodarowania 
przestrzennego, zmiany charakteru granic i przezwyciężenia  
krępujących uregulowań państwowych dotyczących 
nieprzenikalności granic 
 
umacnianie warunków gospodarczych  
i społeczno-kulturowych 
 
czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej 
współpracy ponadgranicznej 
 
formułowanie zasad budowy podstaw wzajemnego zaufania 
współpracy między instytucjami europejskimi oraz ich 
efektywności 
budowanie i utrwalanie wzajemnych więzi 
 

Cele powoływania 
euroregionów 



              

           

        

              

        Euroregiony w obrębie 
województwa śląskiego 



W granicach Polski 
zlokalizowanych jest  

16 euroregionów,  
z czego 3 w obrębie 

 województwa śląskiego 



1998 
Polska 
Czechy 

1998, 
Polska 
Czechy 

2000 
Polska, 
Czechy,  

Słowacja 

Euroregiony województwa śląskiego 



              

           

        Działania kulturalne 
 w obrębie euroregionów  



R
o

d
za

je
 w

sp
ie

ra
n

yc
h

 d
zi

ał
ań

 
organizacja wspólnych imprez kulturalnych (festiwale, 
przedstawienia, wystawy, warsztaty),  
 
promocja współpracy transgranicznej (np. opracowanie 
publikacji, stron internetowych, broszur, katalogów),  
 
przedsięwzięcia z zakresu sportu i turystyki np. imprezy 
sportowe, rajdy turystyczne itp.,  
 
wspólne przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska  
i planowania przestrzennego,  
 
organizacja targów, konferencji, seminariów i warsztatów,  
 
rozwój współpracy w sferze oświaty: 

działania służące zachowaniu tożsamości i tradycji wspólnot 
lokalnych, 

rozbudowa powiązań instytucjonalnych między 
organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi 
 i innymi.  
 
 

              

              

              

              

              

              



              

           

        

              

        
Biblioteki 
w obrębie euroregionów 
 



Projekty bibliotek  
w euroregionach 

 

Działalność aktywizująco-integracyjna 

 

Działalność kulturalna 

 

Promocja czytelnictwa 

 

Działalność naukowa 

 

Współpraca transgraniczna 

 



Euroregion Beskidy 

Główna  
siedziba 

Gminy Biblioteki 
uczestniczące 

Polska Bielsko-Biała 23 gminy 
3 powiaty 

2 

Czechy Żylina 63 2 

Słowacja Frydek-Mistek 80 1 

Biblioteki polskie uczestniczące w projektach euroregionalnych: 
 

MBP w Czechowicach-Dziedzicach (partnerzy: Městska Knihovna w Orlovej 
oraz Knižnica w Martinie) 
 
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (partnerzy: Žilinská Knižnica oraz 
Městská Knihovna Frýdek-Místek) 



Euroregion Beskidy 

MBP Czechowice Dziedzice 
* Razem dla książki – polsko-
słowacki projekt promocji 
czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży 

* Książka. To lubię! Polsko-
czeski projekt promocji 
czytelnictwa wśród dzieci 

* Uszyte na miarę. Polsko-
słowacki projekt promocji 
czytelnictwa 

Książnica Beskidzka 
* Beskidy bez granic 

* Czeskie Centrum Informacji  
i Edukacji 

* Słowackie Centrum Informacji 



Euroregion Silesia 

Główna  
siedziba 

Gminy Biblioteki 
uczestniczące 

Polska Racibórz 20 3 

Czechy Opava 56 2 

Biblioteki polskie uczestniczące w projektach euroregionalnych: 
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu (partner: Knihovna 
Petra Bezruce w Opawie, placówki oświatowe) 

Biblioteka Publiczna Miasta Rudyłtowy (partner: Dům kultury Orlová, 
placówki oświatowe) 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu 



Euroregion Silesia 

MiPBP w Raciborzu: 
* Dzień Polski w Opawie 

* Dzień Czeski w Raciborzu 

* Bliżej siebie i książek-miejsce 
bibliotek i bibliotekarzy we 

wspólnej Europie 

*Meandry sztuki na pograniczu 
polsko-czeskim 

* Poznajmy się! Rola literatury 

w integracji europejskiej 

MBP w Rudyłtowach: 
*Bawiąc was bawimy się 
 z wami - dwa narody jeden cel 

*Niezależna od polityki, szerokością 
geograficzną nieograniczona – 
muzyka 

MiPBP w Wodzisławiu: 
* Literacka Wiosna nad Odrą 

 



Euroregion Śląsk Cieszyński 

Główna  
siedziba 

Gminy Biblioteki 
uczestniczące 

Polska Cieszyn 16 4 

Czechy Cesky Tišin 46 

Biblioteki polskie uczestniczące w projektach euroregionalnych: 
   

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju (partner: Regionální 
Knihovni w Karvinej) 

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszynie (partnerzy: Městská Knihovna 
Český Těšín, placówki oświatowe) 

Książnica Cieszyńska (partnerzy: Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu 
Polaków w Republice Czeskiej, Fundacja Domu Górnośląskiego w Ratingen, 
instytucje regionalne) 



Euroregion Śląsk Cieszyński 

MBP w Cieszynie: 

Czytanie zbliża narody 

 

MBP w Jastrzębiu-Zdroju: 

BezGRAnicznie GRAfficzni 

 

GBP w Godowie: 

Bezgraniczne Obserwacje 

Książnica Cieszyńska: 

* Bibliografia, wystawa 

i targi książki cieszyńskiej 

* Wspólne źródła 

* Elektroniczny słownik 

biograficzny Śląska 

Cieszyńskiego 

* Zaolzie teraz 



              

           

        

              

        Partnerstwo bibliotek 
 w obrębie euroregionów 



wymiana doświadczeń bibliotekarzy dotycząca 
warsztatu bibliotecznego, form i metod działania 
bibliotek,  
 
wymiana różnorodnych materiałów bibliotecznych,  
 
interaktywne połączenia z bibliotekami i ich katalogami,  
 
wspólne przedsięwzięcia kulturalne promujące kulturę 
trzech narodów,  
 
możliwość składania wspólnych wniosków grantowych  
z programów unijnych w zakresie współpracy 
transgranicznej,  
 
stworzenie wyodrębnionych tematycznych i językowych 
zbiorów bibliotecznych 

Zakres współpracy 
bibliotek partnerskich 



 
Dziękuję za uwagę :) 


