


Centrum Bavaria Bohemia 

• Od roku 2006 informuje o sousedních regionech a zprostředkuje kontakty

• Kulturní platforma pro bavorské a české sousední regiony, prezentace
kultury (nejen) v Centru Bavaria Bohemia

• Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření 
bavorského Ministerstva kultury a bavorského Ministerstva pro vědu a 
umění (od r. 2016)

• Seit 2006 Informations- und Vermittlungsstelle für grenzüberschreitende 
Kontakte, v.a. im Kulturbereich

• Kulturplattform für die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen, 
Kulturpräsentationen (nicht nur) im Centrum Bavaria Bohemia

• Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle 
Zusammenarbeit im Auftrag des StMWK und StMUK (seit 2016)



Cíle | Ziele

• Podpora česko-německého porozumění
• Podpora přeshraniční kulturní výměny – od „vedle sebe“ 

k „pospolu“
• Umožnění setkávání a výměna mezi lidmi z obou stran hranice
• Aktivace příhraničí, zlepšení „image“ těchto regionů

• Deutsch-Tschechische Verständigung
• Grenzüberschreitender Kulturaustausch – von einem 

„Nebeneinander“ zu mehr „Miteinander“
• Ermöglichung von Begegnungen und Diskurs über die Grenze 

hinweg
• Aktivierung der Grenzregion, Imageverbesserung



Nabídky |  Angebote

• Veřejné akce – prezenční i digitální: výstavy, přednášky, čtení, panelové diskuse, koncerty…
• Workshopy a akční dny pro školy
• Poradenství a zprostředkování kontaktů
• Kulturní informace o 6 sousedních regionech

o Prezenční v informační místnosti bb a v „Pavillonu kulturního města“
o Digitálně na www.bbkult.net a na sociálních sítích

• Öffentliche Veranstaltungen – analog und digital: Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, 
Podiumsdiskussionen, Konzerte…

• Workshops und Aktionstage für Schulen
• Beratung und Kontaktvermittlung
• Kulturinformation über die 6 Nachbarregionen

o Analog im Raum bb info und im Kulturstadtpavillon
o Digital auf www.bbkult.net und social media

http://www.bbkult.net/




Zprostředkování 
kulturních informací 
ze sousedních 
regionů

Vermittlung von 
Kulturinformationen 
aus den 
Nachbarregionen



Öffentlichkeitsarbeit: 

• Pravidelné příspěvky do médií (v průměru cca 300 ročně)

• Měsíční CeBB-Mail skoro 2000 zájemcům o kulturu (2/3 D, 1/3 ČR)

• Týdenní KulturníTipy z 6 krajů na 100 mediálních adres (70 D, 30 ČR).

• Instagram: 870 sledujících/odběratelů, průměrně 40 lajků na příspěvek

• Facebook: více než 2 000 odběratelů, cca 70 000 oslovených lidí

• Dvojjazyčná internetová platforma s kulturní databází bbkult.net

• Regelmäßige Medienbeiträge (durchschnittlich ca. 300 / Jahr)

• Monatliche CeBB-Mail an fast 2000 Kulturinteressierte (2/3 D, 1/3 ČR)

• Wöchentliche KulturTipps aus 6 Regionen an 100 Medienadressen (70 D, 30 ČR)

• Instagram: 870 Follower/Abonnenten, durchschnittlich 40 Likes pro Beitrag

• Facebook: mehr als 2.000 Abonnenten, ca. 70.000 erreichte Personen

• Zweisprachige Internetplattform mit Kulturdatenbank bbkult.net



bbkult.net 

Průměrně cca 5 000 návštěvníků / 
měsíc
57 673 "skutečných" návštěvníků
otevřelo 120 000 stránek (2021)
Více než 40 000 záznamů
100% dvojjazyčnost

Durchschnittlich ca. 5.000 Besucher / 
Monat 
57.673 „echte“ Besucher mit 120.000 
Seitenansichten (2021)
Über 40.000 Einträge
100% zweisprachig



Zweisprachige Kulturinformation                                                Dvojjazyčná kulturní informace



Bbkult.net

Prezentujte kulturní místa, kulturní adresy
(instituce) a události propojeným způsobem

KulturOrte, KulturAdressen (Institutionen) und 
Veranstaltungen verknüpft darstellen

Beispiel | příklad:
- Prachatice
- Galerie Neumannka
- Jan Činčera – Ich kann nur Papierschachteln

https://www.bbkult.net/places/125024-prachatice/
https://www.bbkult.net/addresses/181989-galerie-neumannka/
https://www.bbkult.net/addresses/181989-galerie-neumannka/
https://www.bbkult.net/events/242970-jan-cincera-ich-kann-nur-papierschachteln/
https://www.bbkult.net/events/242970-jan-cincera-ich-kann-nur-papierschachteln/
https://www.bbkult.net/events/242970-jan-cincera-ich-kann-nur-papierschachteln/
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Aktuální těžiště: „Evropský zelený pás – iniciativa pro udržitelný rozvoj evropské krajiny páměti“

3 stěžejní body:

• Ochrana přírody, biotopy, biologická rozmanitost

• Historická kulturní krajina, památní místa

• Šetrný rozvoj cestovního ruchu, rozvoj venkova

Probíhá iniciativa za zápis Zeleného pásu na seznam světového dědictví UNESCO v kategoriích kultura

a příroda

Aktueller Schwerpunkt: „Europäisches Grünes Band – Initiative für die nachhaltige Entwicklung 

einer europäischen Erinnerungslandschaft“

3 Schwerpunkte:

• Naturschutz, Biotopverband, biologische Vielfalt

• Historische Kulturlandschaft, Erinnerungsorte 

• Nachhaltige Entwicklung des Fremdenverkehrs, ländliche Entwicklung

Initiative für die Aufnahme des Grünen Bandes in das UNESCO Welterbe in den Kategorien Kultur 

und Naturerbe



Děkuji za Vaši pozornost!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Veronika Hofinger | veronika.hofinger@cebb.de | +49 9674 924877
Centrum Bavaria Bohemia | Freyung 1 | D – 92539 Schönsee

mailto:veronika.hofinger@cebb.de

