
A Közép-Európa program által megvalósított projekt 
társfinanszírozója az Európai Regionális Fejlesztési Alap.

A HerMan projekt 
Teljesítmény és eredmények

Eljutni a megőrzéstől a menedzselésig



A HerMan projekt (Kulturális örökség 
menedzsment Közép-Európában)  

a Közép-Európa program része, amely 
részben finanszírozza azt az Európai 

Regionális Fejlesztési Alappal. 

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 

Az Európai Unió regionális politikáját három 
nagyobb alap segíti. Ezek egyike az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap (ERDF), amely a HerMan 
projekt társfinanszírozója. 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap arra törek-
szik, hogy erősítse a gazdasági és társadalmi ösz-
szetartozást az Európai Unión belül. A cél elérése 
érdekében az Alap igyekszik fenntartható foglal-
koztatást teremteni úgy, hogy cégekbe fektet be. 
A műszaki segítségnyújtás eszközeit is támogatja 
infrastrukturális befektetésekkel a kutatás-fej-
lesztés, a távközlés és a környezetvédelem terü-
letén. Végezetül, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap anyagi támogatást nyújt az olyan regionális 
és helyi fejlesztésekhez, amelyek elősegítik az 
európai régiók és városok közti együttműködést. 
Ez az a pont, amely kapcsolódik a HerMan projekt 
célkitűzéseihez.

   http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/
index_hu.cfm

A Közép-Európa 
Program

A Közép-Európa program, amelynek keretében a 
HerMan projekt is megvalósul, a lisszaboni és a 
göteborgi stratégiában megfogalmazott „európai 
területi együttműködés” célkitűzéséből nőtt ki. 
A programban az alábbi nyolc tagállam vesz 
részt: Cseh Köztársaság, Németország, Olasz-
ország, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia. A Közép-Európa program 
célja a területi egység erősítése a belső integ-
ráció és a régiós versenyképesség fejlesztése 
érdekében. 
A célok elérésére két stratégiát alkalmaznak. Az 
egyik Közép-Európa versenyképességének elő-
mozdítására irányul az innováció és a struktúrák 
átjárhatóságának fejlesztése révén. A másik a 
fenntartható és összehangolt fejlődésre irányul az 
adott földrajzi területen a városi és vidéki környe-
zet minőségének és vonzerejének javítása által. 
A Közép-Európa program által meghatározott öt 
tematikus prioritás közül a HerMan a negyediket 
célozza meg, amely a városok és régiók verseny-
képességének és vonzerejének javítására össz-
pontosít. A HerMan projekt kezdeményezései 
ehhez a prioritáshoz tartoznak, és a polgárok 
életminőségének és a városi fejlődés fenntart-
hatóságának előmozdítását tűzik ki célul. A 
célkitűzést a sokközpontú településszerkezetek 
támogatása, valamint a kulturális javak megóvá-
sa és megőrzése révén kívánják elérni.

   www.central2013.eu
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előszó a vezető 
partnertől

– rázsi botond –

Tisztelt HerMan projekt Partnerek, 
Döntéshozók, 
Résztvevő és Érdekelt Felek!

Bár úgy tűnik, mintha mindannyian csak tegnap 
találkoztunk volna először a HerMan projekt egri 
nyitóülésén, szembe kell néznünk azzal, hogy a 
HerMan projekt a vége felé közeledik. A Regens-
burgban 2014. november 27–28. között tartott 
zárókonferenciával a projekt hivatalosan is lezárult. 

Eger városa a projekt vezetőpartnereként  meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy 2012 júliusa óta ilyen 
intenzitással dolgozhatott a partnerekkel. Együtt 
megtárgyaltunk és szembenéztünk sok olyan kihí-
vással, ami Közép-Európában a kulturális örökség 
menedzselése közben felmerül. Pontosan tisz-
tában vagyunk azzal, hogy nem minden prob-
lémánk oldható meg egyetlen projekt keretén 
belül, de biztos vagyok abban, hogy egyetértenek 
velem, amikor azt mondom, hogy minden partner 

legjobb tudását adta a projekt teljesítményének 
és eredményének sikeres eléréséhez és fenntart-
hatóságához. A kulturális örökség megőrzése és 
az érintett területek fejlesztése közötti egyensúly 
megtalálására általában irányuló valamennyi 
projekt eredményét, valamint az egyes partner 
városok által végrehajtott kísérleti tevékenysége-
ket ebben a záró brosúrában mutatjuk be. 

A projekt eredményeit nem csupán a partnerek 
osztják meg egymás között, hanem a HerMan 
honlapon, valamint a zárókonferenciáról készült 
részletes jelentésben is közzétettük. Így a HerMan 
projekt más európai városokban, régiókban és a 
kontinens egészén is befogadókra lelhet. 

Mindig tartsuk szem előtt, hogy a közép-euró-
pai régió nagyon gazdag és sokszínű kulturális 
örökséggel rendelkezik. Történelme és változatos 
kulturális és nemzeti összetétele maga az alapja, 
talán maga a lelke is a közös környezetünknek. 

Szeretném megköszönni minden partner város-
nak és a projekt minden résztvevőjének munká-
ját és a projekt mellett való elkötelezettségét. 
Remélem, hogy a HerMan projektre a kulturális 
örökség menedzsmentjét szolgáló új módszerek 
kifejlesztéséhez eredményesen és fenntartható-
an hozzájáruló projektként fognak emlékezni. 

Köszönjük a közreműködésüket. 

Üdvözlettel:

Rázsi Botond
Eger MJV alpolgármestere
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 A HerMan 
projektről 

Eljutni a megőrzéstől a menedzsmentig: a HerMan (a „Kulturális örökség 
menedzsment a közép-európai térségben” rövidítése) a közép-európai 

térség vonzerejét és versenyképességét kulturális örökségének fenntartható 
hasznosításán keresztül szándékozik fokozni.

A HerMan háttere

A Közép-Európai Régió nagyon gazdag és sokszí-
nű kulturális örökséggel rendelkezik. Történelme 
és változatos kulturális és nemzeti összetétele 
magyarázza ezt a gazdagságot. A kihívás itt ezen 
örökség megfelelő menedzsmentjében rejlik. 
Közép-Európában a kulturális örökséggel foglal-
kozó szervezetek felismerték a magánszereplők 
és a kiegészítő pénzügyi erőforrások bevonásá-
nak szükségességét. Ezenkívül olyan modelleket 
keresnek, amelyek jobban koordinált és integrált 
irányítási rendszereket biztosítanak. A régióban 
található térségek, négy különböző állam okta-
tási intézményei, valamint a Herman projektben 
részt vevő kilenc város reméli, hogy a közép-euró-
pai régió kulturális örökségét kifinomult és fenn-
tartható módon tudja fejleszteni azáltal, hogy 
együtt dolgozik. A végső cél a régió menedzs-
mentjének tökéletesítése és javítása, valamint 
gazdasági lehetőségeinek jobb valóra váltása.

A HerMan célkitűzései

Az „eljutni a megőrzéstől a menedzsmentig” 
mottó visszaadja a HerMan projekt fő szándékát, 
ami a közép-európai régió kulturális műemlé-
keinek menedzselésében felhasznált tudás és 
szakértelem gyarapítása. A projekt partnerek 
együttesen három különböző célkitűzést hatá-
roztak meg a reprezentatív kulturális örökség 
menedzselésének és valorizációjának javítására 
irányuló elsődleges cél előmozdítására. Az első 
célkitűzés a menedzselési stratégiák, modellek, 
eljárások és pénzügyi konstrukciók közös kidol-
gozása és tesztelése. A második célkitűzés a kul-
turális örökség alulhasznosított értékei számára 
innovatív szolgáltatások és funkciók találása, 
létrehozása és az azokhoz való igazítása. Ezek-
nek a szolgáltatásoknak és funkcióknak óvniuk és 
támogatniuk kell az értékeket. Végül, a harmadik 
célkitűzés a partner szervezetek menedzselési 
kapacitásának erősítése.
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A HerMan 
felépítése 

A HerMan öt munkacsomagból áll össze, amelyek 
öt egyedi témakörnek felelnek meg. Az első munka-
csomag a projekt irányításával foglalkozik. A vezető 
partner felelőssége a HerMan keretein belül végzett 
valamennyi tevékenység felügyelete.
Az 1. munkacsomag azonban nemcsak az össze-
hangolást és a projekt elindítását jelenti, hanem az 
ellenőrzését és a pénzügyi irányítását is.
A 2. munkacsomag szintén az egész projektre 
kiterjedő hatáskörrel rendelkezik. A projekt külső 
kommunikációjára irányul olyan eszközökkel, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy a közvélemény számára 
bemutassák és terjesszék a HerMan előrehaladását 
és eredményeit. A kommunikációs eszközök többek 
között az alábbiak: szórólapok, tájékoztató kiadvá-
nyok, honlap, rendezvények, sajtótájékoztatók stb., 
amelyek lehetővé teszik a szükséges nemzetközi és 
helyi / regionális információtovábbítást.
A 3. és a 4. munkacsomag egy logikus menetrendet 
követ; különböző szakaszokra osztották fel őket. 
Először is, az érintettek platformjainak bevonásá-
val alkották meg őket. Másodszor, megkívánják a 
pillanatnyi helyzet elemzését, valamint a koncepció 
fejlődésének utólagos értékelését és az előző sza-
kaszhoz való visszacsatolásokat. Ezt a koncepciót 
utólagosan tesztelik. Végül, a koncepciók fogad-
tatásából következtetéseket vonnak le, és ezeket 
nemzetközi kiadványokban, például kézikönyvek-
ben, eszköztárakban és ajánlásokban foglalják 
össze. A 3. munkacsomag megfelel a HerMan első 
célkitűzésének, a modellek és stratégiák fejleszté-
sével és kipróbálásával foglalkozik. Ez az egység 
arra összpontosít, hogy modelleket dolgozzon ki a 
kulturális örökség menedzselésére. Ez alapvetően 
együtt jár azzal, hogy esettanulmányokon keresztül 

és a jó gyakorlatok összegyűjtésével értékeljék a 
kulturális menedzsment területének aktuális hely-
zetét. A menedzsment modelleket ezután három 
próbatevékenység során tesztelik. 
A 4. munkacsomag keretein belül innovatív szolgál-
tatásokat hoznak létre a kulturális örökség javainak 
népszerűsítésére. A projekt résztvevői külön-külön 
felelnek a kulturális kincsek nyilvántartásba vételé-
ért a saját városukban.
A kulturális javak kínálatába belefoglalják a más 
partnervárosokban tett látogatások során tapasztalt 
jó gyakorlatokat is. Ez lehetővé teszi a kulturális 
örökségben rejlő lehetőségek feltárását és fejleszté-
sét. Akárcsak a 3. munkacsomagban, itt is végeznek 
próbatevékenységeket.
Végezetül, az 5. munkacsomag a projekt résztevői-
nek személyzetmenedzselési képességeivel 
foglalkozik. Ez a HerMan harmadik célkitűzésével 
van összhangban. A meghatározott képzési szük-
ségleteknek megfelelően oktatásokat szerveznek 
a kultúra menedzseléséről és személyzetcseréket 
hajtanak végre a projektben résztvevő felek között.

Eredményeink 

– Kísérleti tevékenység értékelés
– Teljesítményfelmérő tanulmány
–  A kulturális örökséggel kapcsolatos innovatív 

menedzsment stratégiák és modellek kézikönyve
–  Eszköztár a kulturális örökség értékeinek fejlesz-

tésére
–  Kézikönyv a kulturális menedzsment tanfolya-

mokhoz
– Irányelvek ajánlása

•  Tudjon meg többet a HerMan projekt eredményeir̋ol a 
www.herman-project.eu címen
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A HerMan projekt 
résztvevői

A HerMan projektben résztvevo ̋partnerek négy közép-európai ország kilenc 
városát, különbözo ̋területeit és oktatási intézményeit képviselik. Mindannyian 

azért csatlakoztak a HerMan projekthez, hogy kicseréljék tapasztalataikat, 
és hogy mind szóval, mind tettel hozzájáruljanak az együttmuk̋ödéshez az 
örökségmenedzsment fejlesztésében a Közép-Európa régióban. A projekt 

résztvevoi̋ hisznek az európai csapatmunkában és együttmuk̋ödésben.

A partnerek 

1  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, vezető 
partner, Magyarország

2  Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ, Magyarország

3 Lublin Város Önkormányzata, Lengyelország
4 IRM Városfejlesztési Intézet, Lengyelország
5  Marco Polo Rendszer G.E.I.E. (Gazdasági 

Érdekeltségu ̋Európai Csoport), Olaszország
6 Ravenna Város Önkormányzata, Olaszország
7 Ferrara tartomány, Olaszország
8 Treviso tartomány, Olaszország
9  Regensburg Város Önkormányzata, Németország

3

1

4

5

6
7

8

9

kapcsolat

Vezeto ̋partner
Eger MJV Önkormányzata (Magyarország)

razsi.botond@ph.eger.hu

Kommunikációs Iroda
Regensburg Önkormányzata (Németország)

appoltshauser.theresa@Regensburg.de

2
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Eger Heves megye kulturális és gazdasági központ-
ja 58 000 lakossal. A város a magyar fővárostól, 
Budapesttől 120 kilométerrel északkeletre helyez-
kedik el, az Eger-patak völgyében, a Bükk-hegység 
nyugati lábánál.
A történészek „Magyar Athén”-ként emlegetik a 
várost. Barokk városközpontja, nemzetközi hírű 
borai és melegvizes gyógyforrásai sok turistát von-
zanak a világ számtalan pontjáról. Eger jól kiépített 
gyógyfürdője közismert a turisták körében a tiszta, 
higiénikus kialakításáról.
Oktatási központként Eger különböző intézmények 
széles választékával rendelkezik. Tizenöt középis-
kola és két felsőoktatási intézmény is található itt. 
Mivel Eger napjainkban érsekség, a város fontos 
vallási szerepet is játszik polgárai életében, és bá-
mulatos számú műemléket sorakoztat fel, beleértve 
a Bazilikát, a Líceumot, az Érseki palotát, a Várat és 
a Minaretet is.

Eger Önkormányzata
– Vezető partner –

MUNICIPALITY OF EGER

Ország: Magyarország

Régió: Heves megye

Kapcsolat: Rázsi Botond
razsi.botond@ph.eger.hu

Weboldal: www.eger.hu

A korábbi Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH) újraszervezésével és átnevezésével 2012 
szeptemberében létrejött a Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. A 
Forster Központ az Emberi Erof̋orrások Miniszté-
riumának felügyelete alatt muk̋ödik 118 állandó 
alkalmazottal és 30–60 ideiglenesen munkatárs-
sal, akiket projektektol̋ függoe̋n alkalmaznak. A 
Központ felel meghatározott tudományos felada-
tok elvégzéséért, például a kulturális örökséghez 
kapcsolódó dokumentumok összegyuj̋téséért, 
kiértékeléséért, nyilvántartásba vételéért és köz-
zétételéért, valamint a gyuj̋temények kezeléséért 
és bov̋ítéséért, a Világörökség Egyezmény meg-
valósításában való részvételért és a kulturális 
kincsek felügyeletéért. A Központot 33 kulturális 
örökségi helyszín és létesítményeinek (körülbelül 
200 épületnek) az irányításával is megbízták.
A Forster Központ számos projektet valósít meg 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az 
Európai Szociális Alapból érkezo ̋európai uniós 
támogatással. A Központ idáig 26 projekthez 
nyert el közel 48 millió eurót kitevo ̋pénzügyi 
támogatást a 2007–2013-as programidos̋zakban.
A projektek összességükben több mint 50 millió 
eurós költségvetéssel rendelkeznek. Alapvető 
céljuk a legjelentos̋ebb nemzeti mue̋mlékek és 
történelmi kertek infrastrukturális és kulturális 
fejlesztése 14 helyen Magyarországon.

Ország: Magyarország

Régió: Közép-Magyarország

Város: Budapest

Kapcsolat: Cselovszki Zoltán
erzsebet.heltai@koh.hu

Weboldal: www.forsterkozpont.hu

Forster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási 

és Szolgáltatási Központ
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Lublin város  
Önkormányzata

Lublin egyszerre a neve egy lengyel régiónak és a 
régió fővárosának is. A város 365 000 lakosnak ad 
otthont, és így Kelet-Lengyelország legnagyobb 
városközpontjának számít. A Bystrzyca folyó völgye 
mentén húzódó löszhátság fennsíkján fekszik, ami 
meghatározza jellegzetes vonásait. 1317-ben Lublin 
városi rangot kapott. 1474-ben a város a vajdasá-
gok fővárosa lett, és ezt a címet máig őrzi. Az Első 
Köztársaság alatt a várost különböző nemzetiségek 
és vallási felekezetek lakták, gazdag és sokszínű 
közösséget alkotva.
Lublin két fontos kereskedelmi útvonal találko-
zásánál terül el: az egyik a Fekete-tengertol̋ a 
Balti-tengerig húzódott, a másik pedig, amelyet 
„királyi út”-ként emlegetnek, Vilniustól Krakkóig. 
A XVIII. század végén a város jelentos̋ége hanyat-
lott, és csak a XIX. században indult ismét növe-
kedésnek az iparosodás miatti városfejlod̋ésnek 
köszönhetoe̋n. A II. világháború után azonban 
Lublin újból hanyatlásnak indult, ami hatással 
volt a hagyományos városszerkezetére. 1989 óta 
viszont, a kommunizmus bukása után a városköz-
pont fokozatosan elkezdett megújulni.
Napjainkban Lublin országosan és nemzetközileg 
is elismert oktatási központ öt állami egyetemmel 
és számtalan szakfoi̋skolával. Több mint 100 000 
diák tanul itt. A város kulturális élete gazdag, 
több nemzetközi színházi, film- és zenei fesztivál-
nak ad otthont.

Ország: Lengyelország

Régió: Lublin

Kapcsolat: Wojciech Kutnik
wojciech.kutnik@lublin.eu

Weboldal: www.lublin.eu,  
www.um.lublin.pl

A Városfejlesztési Intézet (IRM) tudományos és 
kutató létesítmény. Hatvannégy fos̋ személyze-
te interdiszciplináris csapatot alkot a kutatás 
és a mus̋zaki tanácsadás területén. Az alábbi 
tudományterületeket képviselik: várostervezés, 
városrendezés, építészet, földrajz, jog, közgazda-
ság, politikatudomány, biológia, építéstechnika, 
vízmérnökség, ivóvízellátás és szennyvízkezelés, 
épületgépészet, gépészet, elektrotechnika, talaj-
javítás, vegyészet, szállítás, informatika, szerve-
zés és vezetés, geológia és erdészet.
Az intézet irányítja a kutatók munkáját, és átülteti 
a gyakorlatba a felfedezéseiket. A kutatásra 
és fejlesztésre szakosodott intézet rendszeres 
kutatásokat és kísérleti programokat is folytat, és 
folyamatosan dolgozik a minos̋ég fejlesztésén.
Az intézet tagja egy olyan nemzetközi társulásnak 
is, amely európai uniós kutatási projektekben 
vesz részt. Az intézet célja még inkább bekap-
csolódni az Európai Unió, az ENSZ vagy más 
szerveze-tek által támogatott projektekbe.

IRM  
Városfejlesztési Intézet

Ország: Lengyelország

Régió: Kis-Lengyelország

Város: Krakkó

Kapcsolat: dr inz Ireneusz Jedrychowski
sekretariat@irm.krakow.pl

Weboldal: www.irm.krakow.pl
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A Marco Polo Rendszer G.E.I.E. egy közjogi szerve-
zet, amelyet Velence városa és a Görög Városok Kö-
zössége (K.E.D.E.) hozott létre. Küldetése erődített 
örökségi helyszínek fejlesztése és menedzse-lése 
átfogó szemléletmóddal mind helyi, mind nemzet-
közi szinten.
Velence városa szokatlanul nagy mennyiségű, 
mintegy 120 katonai építészeti kinccsel rendelkezik 
a lagúnák mentén elszórtan, és a szárazföldön is 
Mestre sánccal körülvett táborával együtt.
Az erődített örökségi helyszíneket a kulturális 
örökség kincseihez tartozónak és egy környék, 
mint például Velence városa helyi identitásának 
részeként ismerik el. Velencében a középkortól az 
I. világháborúig nyúló időszakra tehető a keletkezé-
sük. Az erődített helyek értékmegőrzése, tervezése 
és menedzselése elsődleges fontosságú Velence 
számára.
2004-ben Velence városa megbízta a Marco Polo 
Rendszer G.E.I.E.-t, hogy készítsen útmutatást 
Mestre sánccal körülvett táborának értékmegőr-
zésére, és dolgozzon ki stratégiát a Marghera erőd 
számára.

Ország: Olaszország

Régió: Veneto

Város: Mestre, Velence

Kapcsolat: Pietrangelo Pettenò
info@marcopolosystem.it

Weboldal: www.marcopolosystem.it

Ravenna elso ̋sorban a mozaikok városa, és korai 
keresztény, valamint bizánci épületeit az UNESCO 
elismerte a Világörökség részeként.
Ravenna kulturális kínálata bos̋éges és sokszínu.̋ 
A Ravennai Muv̋észeti Múzeum (MAR) rendszere-
sen rendez nagy érdeklod̋ésre számot tartó kiál-
lításokat, és több állandó kiállításnak is otthont 
ad, például a Tamo („A mozaik kalandjai”) című 
kiállításnak, amely a mozaikok történetét mutatja 
be. A Nemzeti Múzeum számtalan gyuj̋teményt, 
többek között római kori és bizánci régészeti 
leleteket állít ki. Az Érseki Múzeumhoz tartozik a 
Szent András kápolna is. A Dante Múzeum a költő 
kultuszához és szellemi hagyatékához kapcsoló-
dó ereklyéket állít ki.
Ravenna kilenc tengerparti üdüloh̋ellyel rendelke-
zik 35 kilométeres partszakasza mentén.

Ország: Olaszország

Régió: Emilia-Romagna

Kapcsolat: Maria Grazia Marini
mgmarini@comune.ra.it

Weboldal: www.turismo.ra.it

Marco Polo Rendszer G.E.I.E.
(Gazdasági Érdekeltségű

Európai Csoport)

Ravenna város  
Önkormányzata
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Ferrara tartomány Olaszország észak-keleti partján 
terül el az Emilia-Romagna régióban. A tartomány 
egy olyan egység, amely a közigazgatás regionális 
és önkormányzati szintjei közé esik, 26 önkormány-
zatot foglal magába, és körülbelül 350 000 fős 
lakossága van.
A tartomány felel területének igazgatásáért, tervezé-
séért és fejlesztéséért. Több osztály irányítja egyedi 
kompetenciákkal.
A Turisztikai és Kulturális Osztály irányítja a tarto-
mány által indított kezdeményezéseket és projek-
teket. Együttműködik más szakhatóságokkal és 
intézményekkel a terület kulturális fejlesztéseinek 
népszerűsítésében. Továbbá, számos olyan léte-
sítményt irányít, amelyek tájékoztatást nyújtanak 
a tartomány kulturális szolgáltatásairól – a levéltá-
raktól kezdve a könyvtárakon át a kulturális örökség 
részét képező helyszínekig. A tartomány tulajdo-
nában van például az Estense kastély, és igazgatja 
ennek múzeumát is.

Ferrara 
tartomány

Ország: Olaszország

Régió: Emilia-Romagna

Kapcsolat: Roberto Ricci Mingani
rmr@provincia.fe.it

Weboldal: www.provincia.fe.it

Treviso 
tartomány

Treviso tartomány középszintu ̋közigazgatási 
egység, amely az önkormányzati és a regionális 
közigazgatási szint közé esik.
Irányítja és elos̋egíti a települések fejlesztését a 
környezetvédelem, kultúra, idegenforgalom, fog-
lalkoztatás, oktatás és közlekedés stb. területén.
A tartomány Olaszország északkeleti részén talál-
ható, Veneto régióban, és 95 önkormányzatból áll.
A tájait kis és nagy városok és falusias területek 
alkotják a hullámzó hegyek és igézo ̋síkságok 
ölén.
A városi és vidéki területeket élénk és sokszínű 
kulturális örökség jellemzi, például középkori 
fallal körülkerített városok, templomok, várak, 
apátságok, régészeti ásatások és múzeumi 
gyuj̋temények.
Treviso tartomány híres az eredeti termékeirol̋ is, 
például a trevisoi vörös cikóriáról és minos̋égi 
borairól, például a Proseccóról.

Ország: Olaszország

Régió: Veneto

Kapcsolat: Giulia Millevoi
cultura@provincia.treviso.it
europa@provincia.treviso.it

Weboldal: www.provincia.treviso.it,  
www.visittreviso.it
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Regensburg Város 
Önkormányzata

Regensburg óvárosa azáltal tűnik ki, hogy az egyet-
len olyan nagyobb német középkori város, amely 
érintetlenül megmaradt. Az óváros figyelemre méltó 
módon őrizte meg eredeti szerkezetét és alapvető 
felosztását a XIV. század óta.
A történelmi középületek, magánházak, műhelyek 
és impozáns egyházi épületek összefonódása hoz-
zájárul a középkori város eredetiségéhez és kulturá-
lis örökségéhez.
Regensburg egyedülálló példa egy közép-európai 
középkori kereskedővárosra, és kivételes hagyatéka 
a Német-római Birodalom kulturális hagyomá-
nyainak. 2006-ban az UNESCO elismerte a Vi-
lágörökség részeként, és bejegyezték a Világörök-
ségi Listára „Regensburg óvárosa a Stadtamhoffal” 
néven.
A 183 hektáros területen körülbelül 1000 történelmi 
műemléket és épületet tartanak nyilván. Ez az építé-
szeti gazdagság tanúskodik Regensburg városának 
jelentőségéről és értékéről.

Ország: Németország

Régió: Bavaria

Kapcsolat: ripp.matthias@regensburg.de 
hellmann.tordis@regensburg.de

Weboldal: www.regensburg.de/welterbe

Ismerje meg a HerMan-projektet  
a weblapunkon!

Az összes dokumentum
Háttérinformációk

Kísérleti tevékenységek
Menedzsment képzések

Munkatárscserék

• www.herman-project.eu
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A HerMan projekt
– Pilot tevékenységek –

A HerMan projekt végrehajtása során hét kísérleti tevékenység 
valósult meg. Az alábbi oldalakon bemutatásra kerülő kísérleti 

tevékenységek kidolgozásáról a projekt 3. és 4. munkacsomagjai 
rendelkeznek. Különböző kezdeményezések tartoznak ide, egy holland 

menedzsment modell magyar igényeket kielégítő alkalmazásától 
kezdve, Lengyelországban a közterületi jelzőtáblákban érdekelt felek 
számára kézikönyv biztosításán keresztül, egy interaktív funkciókkal 
rendelkező olaszországi turista applikáció fejlesztéséig. A kísérleti 
tevékenységek változatossága is gazdagítja a HerMan projekt által 
létrehozott közép-európai térségi hálózaton belül a világörökség 

menedzsmentjét.
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1. Pilot 
Tevékenység

– forster központ –

„műemlékőr –
műemlék diagnosztikai rendszer”

A Forster Központ által megvalósított 
„Műemlékőr”, avagy a műemlék diagnosztikai 
rendszer kísérleti tevékenység célja a kulturális 

örökség részét képező épületek tulajdonosai 
és üzemeltetői számára nyújtott szolgáltatások 

tesztelése. A tevékenység lehetővé teszi a 
diagnosztizálást, ami annyit jelent, hogy el 

tudják végezni a szükséges javításokat és az 
ingatlan fejlesztését és az épületek pusztulásának 

megakadályozását alacsony befektetésekkel tudják 
megoldani.

Áttekintés

A megfelelő válaszlépéssel kombinálva (karban-
tartás vagy javítás a megfelelő helyen és időben), 
a pusztulást korán előrejelző rendszer (azaz 
a rend szeres figyelemmel kísérés és nyomon 
követés) segítségével a károsodás megelőzhető 
és a jelentős felújítás elodázható vagy akár teljes 
mértékben elkerülhető. A Műemlékőr kísérleti 
projekt keretei között az Eger városi felmérés-
hez 8–12 műemlék került kiválasztásra. Ezeket 
az épületeket építészeti és beltéri vizsgálatnak 
vetették alá. A szakértői testület ajánlásokkal 
ellátott jelentéseket, részletes helyzetjelentést 
és a javítást igénylő sürgős munkákról jegyzéket 
készített. A helyszínen tanácsot is adtak és egy 
hosszú távú karbantartási ütemtervet is kidolgoz-
tak. A végrehajtási szakasz során számos kérdést 
figyelembe kellett venni:
–   Hogyan válhat a projekt megvalósíthatóvá, 

fenntarthatóvá?

–  Hogyan lehet egy szélesebb körű kö zönséget 
tájékoztatni a projektről?

–  Hogyan érhető el, hogy a műemlék tulajdono-
sa igényelje ezt a megelőző módszert?

–  A magyar politikában hogyan indokolható a 
kulturális örökség politikája?

–  A fiatalok hogyan vehetnek részt a projekt 
fejlesztésében?

Elért célkitűzések

–  A Műemlékőr módszer magyarországi honosí-
tási/követési feltételeinek feltárása.

–  A magyar Műemlékőr pénzügyi modelljének 
létrehozása.

–  A magyar Műemlékőr szervezeti modelljének 
létrehozása.

Eredmények

A kulturális örökség karbantartásának elve egy 
hosszú távra szóló irányelv. A kísérleti tevé-
kenység eredményeként a holland Műemlékőr 
követéséről, folytatásáról és fenntarthatóságáról 
átfogó tanulmányokat tettek közzé. A Műemlékőr 
kísérleti projekt 70%-a „gondolati kísérlet”. A 
módszer általánosságban hatásosnak és eredmé-
nyesnek bizonyult, de Eger város konkrét eseté-
ben meg kell találni az optimális stratégiát.

•  További információkért látogasson el a Műemlekőr 
Facebook-oldalára: 
 https://www.facebook.com/muemlekor/
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2. Pilot 
Tevékenység

– treviso –

„a trevisói könyvtárhálózat kata-
lógusában szereplő digitális anya-
gok hasznosításának és kölcsön-

zésének megvalósítása”

Treviso tartomány a 120 helyi könyvtárból álló 
„Bibliotechnetrevigiane Hálózat” részére egy 

innovatív szolgáltatást vezetett be. Treviso 
tartomány az eLib Digitallal egy olyan új kölcsönző 
és helyben olvasó szolgáltatást indított el, amely 

digitális anyagokat (elektronikus könyveket és elektro-
nikus újságokat) biztosít a nagyközönség számára, 

ezáltal eleget téve a felhasználók igényeinek.

Áttekintés

A tartomány a HerMan projektet illetően a kulturális 
örökségének pontosan meghatározott ágazatára, 
a könyvtárakra való összpontosításról határozott. 
A tartomány egyik legfontosabb kompetenciája a 
könyvek, kéziratok, újságok és magazinok gazdag 
gyűjteményeivel rendelkező 120 könyvtár hálózatá-
nak koordinálásából áll. A könyvtárak olyan „tu-
dáshelyeket” képviselnek, ahol a polgárok ingyen 
hozzáférhetnek az információkhoz, és tágíthatják 
kulturális látókörüket. Minden önkormányzat fel-
ügyel egy közkönyvtárat, illetve egyes esetekben az 
önkormányzat a közkönyvtárat magánkönyvtárral 
vonja össze (például egyházi alapítványok, gaz-
dálkodói alapítványok stb. esetében). Mindezeket 
a könyvtárakat a „Bibliotechetrevigiane hálózat” 
– Treviso könyvtárhálózata egyesíti. Treviso számá-
ra az volt a kihívás, hogy a hálózatot új innovatív 
szolgáltatások és a digitális anyagokhoz való hozzá-
férés bevezetésével fejlessze. E célból a tartomány 
a területen található 120 könyvtárban új technoló-
giákat szándékozik bevezetni, valamint a digitális 
anyagokat kölcsönzés és helyben olvasás céljából 
rendelkezésre bocsátani. Az anyagok ingyenes és 
fizeto˝s dokumentumokból állnak. Valamennyi do-
kumentum oly módon rendezett, hogy az OPAC-ba 
(Online Public Access Catalogue – online nyilvános 
hozzáférésu˝ katalógus) integrálható. Így a kataló-
gusban való keresés mind a könyvtárak tulajdoná-
ban lévo˝ hagyományos dokumentumokat, mind 
az új digitális dokumentumokat felöleli. E digitális 
anyagok szolgáltatása magába foglalja elektronikus 
könyvek, hangos könyvek, videók, filmek, képek, ze-
nék, adatbázisok, elektronikus tananyagok, digitális 
újságstand (újságok, magazinok) katalógusban való 
szerepeltetését. 

Elért célkitűzések

–  Új, szélesebb közönség számára hozzáférhető 
digitális anyag kölcsönzési szolgáltatások 
bevezetése.

–  Az innovatív technológia eleget tesz a felhasz-
nálók igényeinek.

–  A könyvtárak felszereltségének bővítése.
– Fejlődés a katalógusok kezelésében.

Eredmények

A kísérleti projekt lehetővé tette az új szolgálta-
tások vizsgálatát és a fenntarthatóságuk érté-
kelését. A könyvtárhálózat számára a digitális 
anyagokhoz való hozzáférést elősegíteni hivatott 
közös digitális kölcsönzési környezetet fejlesztet-
tek ki és vezettek be.

•  További információkért látogasson el honlapunkra: 
http:// tvb.bibliotechetrevigiane.it
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3. Pilot 
Tevékenység

– lublin –

„az érdekelt felek képzése az 
együttműködésen alapuló 

menedzsment módszerekről”

A Lublin Önkormányzata által szervezett kísérleti 
tevékenység célja az érdekelt felekkel való 

eredményes együttműködés módszereinek 
azonosítása, miközben általános elveket alakítanak 

ki a régi városnegyed és Lublin belvárosának 
történelmi területein a közterületi jelzőtáblák és 

hirdetések helyhez való igazításáról és elfogadható 
formáiról.

Áttekintés

Ez a kísérleti tevékenység az érdekelt felek és a 
szakértők közötti párbeszédet és együttműködést 
szándékozott megerősíteni, miközben Lublin 
történelmi területein a közterületek használatára 
dolgozott ki elveket és megközelítéseket. Két fő 
szemponttal foglalkozott – a régi városnegyed 
és Lublin belvárosának történelmi területein a 
közterületi jelzőtáblák és hirdetések helyhez való 
igazításával és elfogadható formáival –, valamint 
azok elemzésével, többek között olyan különböző 
tevékenységeken keresztül, mint a befejezett pro-
jektek sikeres módszereinek alkalmazása, marke-
ting, üzleti, grafikus, építész és műemlékvédelmi 
szakértőkkel való konzultációk és az érdekelt 
felekkel történő rendszeres tanácskozások. 

Elért célkitűzések

– Az irodában az érdekelt felekkel és más szerve-
zetekkel az együttműködés módszerének gyakor-
lása, egyidejűleg Lublin történelmi területein a 
közterületek használatára vonatkozó elvek közös 
meghatározásával. – Az érdekelt felek, és különö-
sen az ingatlanok tulajdonosainak és bérlőinek 
képzése Lublin történelmi területein a városépí-
tészeti belsők vizuális integritásának védelméről. 
– A fentnevezett területeken az érdekelt felekkel 
közösen kidolgozott módon, a vizuális informáci-
ókat szabályozó eszközök létrehozása. 

Eredmények

A történelmi megőrzés céljából a Polgármesteri 
Hivatal / Önkormányzati Hivatal részére az örök-
ség menedzselését szolgáló eszközök. – Útmu-
tató Lublin történelmi területén a jelzőtáblák és 
hirdetések helyhez való igazításának és elhelye-
zési módszereinek jó gyakorlatairól. 

•  További információk a Facebookon: 
 https://www.facebook.com/fabrykadobrejprzestrzeni
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4. Pilot 
Tevékenység

– forster központ –

„beszélő műemlékek”

A Forster Központ által Eger városában 
megvalósított „Beszélő műemlékek” kísérleti projekt 
keretei között, a kulturális örökség területén kísérleti 

eszközként, mobil városi útikalauz applikációkat 
fognak kidolgozni. 

Áttekintés

A mobil városi útikalauz applikációk fokozatosan 
nyernek tért a felhasználók egyre bővülő körében. 
A fejlesztők olyan piaci szereplők, akik a szolgálta-
tásaikat a városvezetési igényekhez szabják. Ezen 
applikációk célja hangos idegenvezetéssel és a 
felhasználók számára az élmények megosztására 
való lehetőség biztosításával városi útvonalak 
szolgáltatása, „hasznos helyek” megmutatása. A 
Forster Központ által Eger városában megvalósított 
„Beszélő műemlékek” kísérleti projekt keretei kö-
zött ezeket az applikációkat kísérleti kulturális örök-
ségi kommunikációs eszközként fejlesztették tovább 
a kulturális örökség területén. Az applikáció innova-
tív jellege megnyitja az utat a kulturális örökségről 
kialakult sztereotípiáktól való megszabaduláshoz.

Elért célkitűzések

–  A helyi közösségek saját épített örökségükhöz 
való kötődésének fokozása.

–  Más városokra is könnyen igazítható kulturális 
menedzsment modell kidolgozása, a turizmus 
bővülésének előirányzása, valamint a helyi 
identitástudat megerősítése.

Eredmények

A kísérleti projekt sikeréhez lényeges volt, hogy 
a Forster Központ ismereteket szerezzen az adott 
területről, ami a helyi műemlékek és szolgáltatások, 
funkciók, közösségek és a mögöttük álló intéz-
mények alapos felderítését jelentette. A HerMan 
projekt keretein belül először is elvégezték a PACHA 
(Portfolio Analysis of Cultural Heritage Assets – 
Kulturális örökségi értékek portfolió elemzése) 
adatbázis segítségével a város kulturális örök-
séggel kapcsolatos tevékenységének értékelését. 
Második lépésként a Forster Központ a kísérleti 

•  További információk: 
http://pocketguideapp.com/en/eger

tevékenység bevezetési helyének mobil applikáció 
tartalomfejlesztőivel együtt közösségi tanácskozást 
szerveztek, ahol a koncepciót ismertették és azt meg 
is tárgyalták. E munkával párhuzamosan a tudomá-
nyos adatok összegyűjtése is megkezdődött, ami 
a dokumentumok, legendák, érdekes adalékok, 
archív fényképek és interjúk összegyűjtéséből állt. 
Meghatározták a célcsoportokat. Mindezt a Forster 
csoport iránymutatásával a tartalomfejlesztő cso-
port végezte el. Ezen a ponton a helyiek bevonása 
döntő fontosságú volt: egy „mutasd meg, amid 
van” verseny szervezését terveztük a helyi, szemé-
lyes történetek és emlékek megosztására. Kettős 
célja volt: egyrészről kommunikációs stratégiaként 
szolgált, másrészről a projekt számára tartalmat 
nyújtott. Miután a helyszín kiválasztásra került és az 
információk rendelkezésünkre álltak, elkezdődött 
a szoftverfejlesztés. A kommunikációs szakasszal 
párhuzamosan zajlott egy próba üzem, amely során 
helyi lakosok próbálták ki az applikációt és tették 
meg észrevételeiket. E szakasz végén az applikáció 
nemzetközi turisztikai termékként a mobilszolgálta-
tók üzleteiben kaphatóvá vált. 
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5. Pilot 
Tevékenység

– ravenna –

„beszélő ravenna. az ön személyes 
kulturális örökségi idegenvezetője”

Ravenna Önkormányzatának kísérleti tevékenysége 
Ravenna kulturális örökségét szándékozik 

hozzáférhetőbbé és vonzóbbá tenni mind a 
látogatók, mind a polgárok számára. A „Beszélő 

műemlékek” projekt interaktív látogatások 
formájában integrálja a virtuális szórakozást, 

játékokat és szimulációkat, hogy a nagyközönség 
számára kulturális, történelmi és a turisztikai 

szolgáltatásokra vonatkozó információkat közöljön. 

Áttekintés

Ravenna Önkormányzatának kísérleti tevé-
kenysége a „Beszélő műemlékek” elnevezésű 
új és interaktív kulturális örökségi rendszer 
megvalósításából áll. Ez a rendszer Ravenna 
kulturális örökségét mind a látogatók, mind 
a polgárok számára hozzáférhetőbbé és von-
zóbbá teszi, köszönhetően az okostelefonok, 
tabletek és egyéb eszközök számára külön 
fejlesztett, kulturális, történelmi és a turisztikai 
szolgáltatásokra vonatkozó, közös és integrált 
információkat rendelkezésre bocsátó applikáci-
óknak. A kísérleti tevékenységi projekt Ravenna 
sok fontos műemlékét és városi helyszínét (az 
UNESCO Világörökségi listáján szereplő ba-
zilikák és műemlékek, Mar – Ravenna Városi 
Művészeti Múzeum), valamint egyes régészeti 
lelőhelyeket (TAMO Múzeum, Rasponi Kripta és 
a Kőszőnyegek Háza) foglalja magában, továbbá 
Classe régészeti parkját is hamarosan felöleli. A 
projekt technikai megvalósítását földrajzi hely-
meghatározással (GPS vagy QR-kód technológia), 
az interaktív látogatásokhoz virtuális szórakoz-
tatással, játékokkal, szimulációkkal, valamint az 
információk jobb és bővebb kínálatával végzik.

Elért célkitűzések

Egy ilyen fajta megközelítéssel kétféle lehetőség 
létezik e technológiák és a kiválasztott 
műemlékek/helyszínek közötti interakcióra: 

Ingyenes látogatás:

Valamennyi érdekesség (POI) ingyenes látogatá-
sa, lehetővé téve a tartalmakhoz való hozzáférést 
az alábbiak alapján:
–  Keresés a közelben GPS-szel (az érdekessége-

ket az Ön tartózkodási helyétől való távolságuk 
szerint tüntetik fel egy listában);

–  Kiválasztás az érdekességek listájából – va-
lamennyi érdekesség fel van tüntetve azzal a 
lehetőséggel, hogy az információkat szöveg 
keresésével és/vagy bizonyos kategóriák kivá-
lasztásával szűrje;

–  Kiválasztási kód – az érdekesség megjelenik, 
miután a felhasználó az azonosító numeri-
kus kódot megadta vagy a megfelelő olvasó 
felhasználásával a grafikus kódot (QR-kódot) 
dekódolta.

Idegenvezetés (a Classe Régészeti Parkban megvalósítva):
Az idegenvezetés szakértők által létrehozott 
útvonalak közül nyújt választási lehetőséget, va-
lamint mindegyikük vonatkozásában különböző 
információkhoz való hozzáférést. Az útvonal 
megjelenik egy térképen, feltüntetve valamennyi 
különböző szakaszát és az egyes útszakaszok 
teljesítésének módját. Amint a felhasználó elér 
egy szakaszt, a rendszer automatikusan feltün-
teti a tartalmát. Az idegenvezetés minden egyes 
felsorolt érdekesség vonatkozásában különböző 
típusú információkkal szolgál:
– Szöveges leírás.
– Fotógaléria.
– Kiegészítő audio és video tartalmak.
– Linkek más kapcsolódó információkhoz.
–  Linkek válogatott hivatalos honlapokon rendel-

kezésre álló tartalmakhoz.

Eredmények

•  Ingyenes Appok elérhetők: 
– App Store (iOS / Apple devices):   
https://itunes.apple.com/it/app/talking-ravenna/
id923333468?ls=1&mt=8 
– Google Play (Android devices):  https://play.google.
com/store/apps/details?id=it.samira.mylib.herman
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6. Pilot 
Tevékenység

– eger –

„nem kormányzati szervezetek a kis 
zsinagógában”

Eger Önkormányzata a „Nem kormányzati 
szervezetek a Kis Zsinagógában” kísérleti projekt 

fejlesztése és megvalósítása során törekedett arra, 
hogy a helyi civil szervezeteket kiszolgáló párbeszéd 

platformot hozzon létre, a városközpontot élénk 
művészeti helyszínné alakítsa, valamint foglalkozott 

a helyi közösség igényeinek kielégítésével. 

Áttekintés

Számos művészeti és kulturális intézmény és civil 
szervezet dolgozik azon, hogy minél több ember 
vegyen részt az értékek oktatásának és továbbadá-
sának folyamatában. A város aktívan törekszik arra, 
hogy a mindenkori művészeti értékeket bemutassa 
a műemlékek között és a történelmi városköz-
pontban. Az elmúlt évtizedekben jelentős számú 
képzőművész, kézműves, író, költő és színész 
telepedett le Eger városában. Az értelmiségiek is 
az országos átlagnál nagyobb számban vannak 
jelen. Nem csupán a kulturális szolgáltatások 
fogyasztói, hanem közéleti szereplők is. Az értel-
miségiek aktív részvétele pozitív hatással van a 
város kulturális arculatára és a nemzetközi kapcso-
latokat is ösztönzi. Az elmúlt években a művészek 
kialakítottak egy jól működő művészi közösséget 
a város és megye művészi arculatának alakítására, 
illetve abból a célból, hogy a kortárs művészet új 
formáit eljuttassák az emberekhez. Az Eger-patak 
partján, a belváros és a vár között, a helyi zsidóság 
első zsinagógája régóta kihasználatlanul állt. A 
város és a műemlékvédelmi szervezetek közötti 
együttműködés keretein belül a tervezés és az 
értékmentő munka 1994-ben kezdődött, és 2000-
ben fejeződött be. 

Elért célkitűzések

E kísérleti tevékenység esetében két célt tűztek ki, az 
elsőt az önkormányzatot illetően, a másodikat pedig 
a művészeti és civil szervezetek vonatkozásában.

Az önkormányzat céljai:

Az elsődleges cél azok életminőségének és igényei-
nek a javítása volt, akik itt élnek. Ennek főbb elemei 
az alábbiak:

Eredmények

A HerMan kísérleti projekt a városfejlesztési prog-
ram kis része, de a fenntarthatósági eleme a Város-
fejlesztési tervben főszerepet kaphat.

–  A területen aktívan működő helyi és non-profit 
szervezetek bevonása és aktiválása;

–  A lakosság helyi kötődésének és identitástudatá-
nak támogatása;

–  Az épített környezet értékeinek megvédése és 
megőrzése;

–  A hagyományőrzés és helyi identitástudat támo-
gatása, különösen a fiatalok körében; 

–  A városközpont élettel való megtöltése és arcula-
tának, utcaképének javítása;

–  A kortárs művészet városi jelenlétének, illetve 
a lakosságnak történő aktív bemutatásának 
megerősítése;

–  A helyi civil szervezetek közötti kommunikáció és 
együttműködés megerősítése.

A művészeti és civil szervezetek céljai
Az egyesületek fő célja az alkotói folyamat során szü-
letett műalkotásokat a képzőművészet és kísérleti 
művészet nemzetközi színterén bemutatni. Egyik 
eszköze a szakmai hálózatokhoz való kapcsolódás:
– Az egyesület egységének megerősítése és az 
emberek figyelmének a művészetre való felhívása 
érdekében a művészek rendszeresen szerveznek 
csoportos és egyéni kiállításokat, közös művészeti 
rendezvényeket, továbbá egy művésztelepet 
működtetnek;
–  A művészek részérűl fontos, hogy saját és közös 

elképzeléseiket, illetve művészi kibontakozásukat 
megvalósítsák, a fiatalabb generációkat motivál-
ják, nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki, és a 
műalkotás helyének funkcióit kibővítsék.
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7. Pilot 
Tevékenység

– ferrara –

„egy film a ferrarai múzeumokért”

Ferrara egy rövidfilmet készít a megye egész 
kulturális örökségének innovatív és szórakoztató 
módon történő népszerűsítésére. A filmet a város 

szimbólumaként és az első fogadó és tájékozódási 
helyeként szolgáló Este várba jelenleg bevezető 

múzeumi útvonal mentén mutatják majd be.

Áttekintés

Ferrera megye többszintű kulturális öröksége 
a felfedezés és tanulás sokféle módját kínálja. 
Ahhoz, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújt-
sanak és a látogatók körében a területről való 
tájékozottságot növeljék, a felelős kulturális 
intézményeknek együttműködve és összhangban 
kell eljárniuk. Az eredményes közös tevékenysé-
gek megszervezésében a Castello Estensében 
egy szórakoztató látogatói információs pont 
létrehozása lehet az első lépés. Kialakítanak 
egy immerzív teret, ahol a látogatók különböző 
nyelveken láthatnak egy (körülbelül 25 perces) rö-
vidfilmet: egy olyan filmet, amelynek célja Ferrara 
megye teljes kulturális örökségének bemutatása 
és öregbítése, és amely a messzemenő filológiai 
szigort kombinálja a leginnovatívabb technoló-
giákkal azzal a céllal, hogy szórakoztató módon 
nyújtson információkat. A video változatos és 
nagy közönségnek szól majd: Ferrara saját polgá-
rainak, akik a városuk történelmét és kulturális 
örökségét kívánják újból felfedezni, turistáknak, 
egyetemi hallgatóknak, a környéken lakó idegen 
közösségeknek, a várost és tengerpartot gyak-
ran látogató gazdasági szereplőknek, oktatási 
intézményeknek, valamint általánosságban a 
fiataloknak. 

Elért célkitűzések

–  A látogatóknak kínált Multimédiás terület 
egy olyan hely, ahol Ferrara megye kulturális 
örökségében innovatív és szórakoztató módon 
mélyedhetnek el, és felfedezhetik azt;

–  A megyei terület kulturális örökségének támo-
gatása, több intézmény és múzeum tulajdonos 
bevonásával 

Eredmények

Ez az új szolgáltatás valamennyi múzeumban 
megismétlésre kerül: ez egy múzeumi hálózat, 
ahol minden csomópont a turistáknak más érde-
kességekre rámutatva, sokszorozó hatást gyako-
rolhat az információ továbbadására. A sokszo-
rozó hatás az Estense Várban kezdődik, a város 
legfontosabb műemlékében és a turisták első 
fogadó és felvilágosító pontján: a családoknak és 
az iskolai csoportoknak különösen megfelelő ké-
nyelmes teret hoznak itt létre, ahol a megye teljes 
kulturális örökségét, valamint a helyi eseménye-
ket lehet felfedezni. 

A Castello Estense a város szimbóluma és egy-
ben a város első fogadó és tájékozódási helye. 
A kísérleti tevékenység célja, hogy segítse a tu-
ristákat más múzeumok és érdekességek meglá-
togatásának megszervezésében. Így ismereteket 
szerezhetnek a területen található valamennyi 
érdekességről és megtervezhetik a saját látogatá-
si programjukat. 



21

HerMan
– A film –

A HerMan rövidfilmként: A HerMan projekt ötletének és 
célkitűzéseinek népszerűsítésére alkottunk egy animációs rövidfilmet, 
amely a projekt alapgondolatát foglalja össze. A fa az európai kultúra 

különböző aspektusait szimbolizálja, amelyek Európa különböző 
országaiban és városaiban öltenek testet. Minden jó kulturális 

menedzsment alapja az, hogy a hálózatok közös forrásokra és a 
szaktudás cseréjére építenek. Ez tette a HerMan projektet sikeressé. 

A HerMan-fa a filmben

A HerMan projekt gondolatainak és célkitűzé sei nek 
népszerűsítésére és terjesztésére a partnerek egy 
promóciós eszközként felhasználható film megalko-
tásáról döntöttek. Fontos szempont volt azonban az 
egyedi és emocionális vizuális nyelv megteremtése 
is. A filmnek különböző részei vannak: 
1. rész:
A kulturális örökség és a HerMan projekt ismertetése
2. rész:
Mi történik, ha nem gondoskodunk az 
örökségünkről?
3. rész:
Milyen kísérleti tevékenységekbe fogtunk ennek 
megoldására? 

A film végkövetkeztetése az európai örökség 
védelmének és megőrzésének kötelezettsége, 
valamint a nemzetközi együttműködés szüksé-
gességét hangsúlyozza. A HerMan projekt az 
ilyen típusú nemzetközi hálózatok jó példájaként 
szolgál. A HerMan film premierje a HerMan pro-
jekt Regensburgban, 2014. november 27–28-án 
tartott zárókonferenciáján volt.

•  A filmet megtekintheti a következő címen:  
www.herman-project.eu. A filmet készítette: a Fish 
Blowing Bubbles
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HerMan
fényképalbum

A HerMan projekt keretében végzett tevékenységek az öt 
munkacsomagunknak megfelelően valósultak meg, és oktatási és 

munka-tanácskozásokat, kísérleti tevékenységeket, konferenciákat, 
valamint szakmai cseréket foglaltak magukban.

Menedzsment tanfolyamaink

1. krakkó, lengyelország
A kulturálisörökség-védelem általános kérdései 
2013. november 18–22.

2. velence, olaszország
A kulturálisörökség-védelem pénzügyi kérdései 
2014. január 20–24.

3. ravenna, olaszország
A kulturálisörökség-védelem marketingje 
2014. március 24–28.

4. regensburg, németország
Kollaborítv módszerek az érintettek számára 
2014. június 23–27.
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Munkatárscserék

1. ravenna, 
olaszország
Értékek 
2014. március 3–7.

2. eger, 
magyarország
Turizmusmenedzs-
ment 
2014. május 19–23.

3. ferrara, 
olaszország
A művészet városa 
2014. május 5–9.

4. lublin, 
lengyelország
Nemzetközi  
szervezetek 
2014. május 
26–30.

5. regensburg, 
németország
Kulturálisörökség- 
szervezetek 
2014. augusztus 
11–15.

6. treviso, 
olaszország
Eszközfejlesztés 
2014. szeptember 
22–26.

jógyakorlat-látogatások

1. eger, 
magyarország
Értékek 
2013. március 6.

2. budapest, 
magyarország
2013. március 7.

3. lublin, 
lengyelország
2013. április 10.

4. ferrara, 
olaszország
2013. október 7–9.

5. regensburg, 
németország
2013. október 
21–22.

6. velence 
és ravenna, 
olaszország
2013. november 
5–6.
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A kulturális örökségi 
értékek átadása (coba)

A kulturális örökséggel való azonosulás – amely jelzi a kulturális 
örökségi értékek megbecsülését – a lehető legfontosabb ahhoz, hogy 

a polgárok a kulturális örökségükkel kapcsolatosan több erőforrást 
adjanak vagy kapjanak. Ha a polgárok nem azonosulnak a kulturális 

örökségükkel, ezek a célkitűzések nagyon nehezen megvalósíthatóak.

Fejlődés A. Hozzáállás a kulturális 
örökségi értékhez

B. Társadalmi és személyes 
identitás

C. Előrehaladás a jártas-
ságban D. A polgár szerepe E. Részvétel szintje

F. Kommunikáció

Módszer Médiumra példa

1. Meghatározás Azonosul Társadalmi identitás ALAPSZINTŰ   elnevezés Befogadó Hallás útján, vizuálisan Prezentációk, interjúk Kiállítások, szórólapok, cikkek

2. Ismerés Tudatában van Társadalmi identitás ALAPSZINTŰ    leírás Befogadó Hallás útján,  vizuálisan Prezentációk, interjúk kiállítások, szórólapok, cikkek

3. Felfedezés Informált Társadalmi identitás 
Személyes identitás

HALADÓ 
Kontextusba helyezés

Befogadó 
érdekelt

Hallás útján, 
vizuálisan, 

motorikusan, 
tapintás útján

Beszélgetések, médiumok 
interaktív használata

multimédia  
(például látogatói központ)

4. Részvétel Képes cselekedni Társadalmi identitás  
Személyes identitás

HALADÓ 
A funkcionális kontextus  

ismerete

Sokszorozó,  
befogadó, érdekelt

Hallás útján, vizuálisan, 
motorikusan, tapintás útján 
a társadalmi kontextusban 

(interakció)

Reagálásra szolgáló eszközök, 
események,  

műhelytalálkozók,  
versenyek,  

médiumok interaktív 
használata

Hangosvezetők, applikációk, 
film

5. Átadás Közöl Kiegyensúlyozott identitás SZAKÉRTŐ    
Holisztikus

Sokszorozó (külső és belső) 
szakértők, érdekelt, lobbisták

Hallás útján, vizuálisan, mo-
torikusan, tapintás útján a 

társadalmi kontextusban (in-
terakció)

Szakértői szintű 
kapcsolatépítési 

konferenciák, prezentációk, 
műhelytalálkozók, 

világkávéházak

Hangosvezetők, applikációk, 
film

A táblázat az értékek azonosításának különböző szintjeit mutatja, továbbá a média és a különböző módszerek bevonásának kívánatos szintjét
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A „tanulástól az azonosulásig” 
kulturális örökségi értékekre 

vonatkozó kommunikációs modell 

Az a kérdés azonban megmaradt, hogy hogyan 
lehet elérni a magas szintű azonosulást. Egy 
célcsoport valamely épített örökségi értékkel való 
azonosulásának elősegítéséhez lényeges megvizs-
gálni az emberek körében az azonosulási folyamat 
egymás után következő szakaszait. A kulturális 
örökségi értékekre vonatkozó kommunikációs 
modell (COBA) több tudományos elméletből is 
merít, és az azonosulást egy olyan igazi személyes 
dologként veszi figyelembe, amit nagymértékben 
befolyásolnak olyan külső és belső tényezők, mint 
például az adott személy egyéni kulturális és intel-
lektuális háttere, az érdeklődési köre, valamint az 
azonosulás tárgyával való találkozás körülményei. 
Azt is magában foglalja, hogy a valamennyi érzék-

szervet bevonó tanulás az egyik leghatékonyabb 
módja a különböző korú célcsoportok elérésének, 
ami jobb eredményekhez vezet. Az elméleti elgon-
dolásokat konkrét, a médiát és a kommunikációs 
folyamat minden szakaszára vonatkozó módszer-
tant magukban foglaló, tevékenység-orientált 
javaslatok egészítik ki. A COBA-modell szerkezete 
tartalmazza annak meghatározását, hogy vala-
mely konkrét célcsoport egy bizonyos időpontban 
milyen szinten áll, és egy arra vonatkozó javaslatot, 
hogy mit tegyenek, azaz milyen médiumot és mód-
szereket alkalmazzanak a résztvevők következő 
szintre juttatásához. Referenciaértékeket is tartal-
maz annak eldöntéséhez, hogy melyik célcsoport-
nak melyik szint a megfelelő. Regensburg városa 
valamennyi érintett csoport azonosulását fokozni 
szándékozik a város teljes kulturális örökségével. 
Az Érdekelt Csoport Műhelytalálkozója során a 
tesztelési szakaszra három kulturális örökségi 
helyszínt jelöltek ki: a Zene Házát, a Kőhídat és a 
Római Örökséget.

Fejlődés A. Hozzáállás a kulturális 
örökségi értékhez

B. Társadalmi és személyes 
identitás

C. Előrehaladás a jártas-
ságban D. A polgár szerepe E. Részvétel szintje

F. Kommunikáció

Módszer Médiumra példa

1. Meghatározás Azonosul Társadalmi identitás ALAPSZINTŰ   elnevezés Befogadó Hallás útján, vizuálisan Prezentációk, interjúk Kiállítások, szórólapok, cikkek

2. Ismerés Tudatában van Társadalmi identitás ALAPSZINTŰ    leírás Befogadó Hallás útján,  vizuálisan Prezentációk, interjúk kiállítások, szórólapok, cikkek

3. Felfedezés Informált Társadalmi identitás 
Személyes identitás

HALADÓ 
Kontextusba helyezés

Befogadó 
érdekelt

Hallás útján, 
vizuálisan, 

motorikusan, 
tapintás útján

Beszélgetések, médiumok 
interaktív használata

multimédia  
(például látogatói központ)

4. Részvétel Képes cselekedni Társadalmi identitás  
Személyes identitás

HALADÓ 
A funkcionális kontextus  

ismerete

Sokszorozó,  
befogadó, érdekelt

Hallás útján, vizuálisan, 
motorikusan, tapintás útján 
a társadalmi kontextusban 

(interakció)

Reagálásra szolgáló eszközök, 
események,  

műhelytalálkozók,  
versenyek,  

médiumok interaktív 
használata

Hangosvezetők, applikációk, 
film

5. Átadás Közöl Kiegyensúlyozott identitás SZAKÉRTŐ    
Holisztikus

Sokszorozó (külső és belső) 
szakértők, érdekelt, lobbisták

Hallás útján, vizuálisan, mo-
torikusan, tapintás útján a 

társadalmi kontextusban (in-
terakció)

Szakértői szintű 
kapcsolatépítési 

konferenciák, prezentációk, 
műhelytalálkozók, 

világkávéházak

Hangosvezetők, applikációk, 
film

1. a zene háza
2. a kőhíd
3. a római örökség

(a képek balról jobbra)

A táblázat az értékek azonosításának különböző szintjeit mutatja, továbbá a média és a különböző módszerek bevonásának kívánatos szintjét
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kapcsolat

MUNICIPALITY OF EGER

Ország: Magyarország

Régió: Heves megye

Kapcsolat: Rázsi Botond
razsi.botond@ph.eger.hu

Weboldal: www.eger.hu

Ország: Magyarország

Régió: Közép-Magyarország

Város: Budapest

Kapcsolat: Cselovszki Zoltán
erzsebet.heltai@koh.hu

Weboldal: www.forsterkozpont.hu

Ország: Lengyelország

Régió: Lublin

Kapcsolat: Wojciech Kutnik
wojciech.kutnik@lublin.eu

Weboldal: www.lublin.eu,  
www.um.lublin.pl

Ország: Lengyelország

Régió: Kis-Lengyelország

Város: Krakkó

Kapcsolat: dr inz Ireneusz 
Jedrychowski

sekretariat@irm.krakow.pl

Weboldal: www.irm.krakow.pl

Ország: Olaszország

Régió: Veneto

Város: Mestre, Velence

Kapcsolat: Pietrangelo Pettenò
info@marcopolosystem.it

Weboldal: www.marcopolosystem.it

Ország: Olaszország

Régió: Emilia-Romagna

Kapcsolat: Maria Grazia Marini
mgmarini@comune.ra.it

Weboldal: www.turismo.ra.it

Ország: Olaszország

Régió: Emilia-Romagna

Kapcsolat: Roberto Ricci Mingani
rmr@provincia.fe.it

Weboldal: www.provincia.fe.it

Ország: Olaszország

Régió: Veneto

Kapcsolat: Giulia Millevoi
cultura@provincia.treviso.it
europa@provincia.treviso.it

Weboldal: www.provincia.treviso.it,  
www.visittreviso.it

Ország: Németország

Régió: Bavaria

Kapcsolat:  
ripp.matthias@regensburg.de 

hellmann.tordis@regensburg.de

Weboldal:  
www.regensburg.de/welterbe
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További információ
Ha többet szeretne megtudni a HerManról, 
látogasson el a projekt weblapjára:

 www.herman-project.eu
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A HerMan a „Kulturális örökség menedzsment Közép-Európában”  
angol nevéből alkotott mozaikszó, és egy olyan új európai uniós 

projektet takar, amelyet a 2012 júliusától 2014 decemberéig tartó 
időszakban valósítanak meg. Négy különböző európai országból 

kilenc projektpartner tűzte ki célul a kulturális örökség 
menedzselésével kapcsolatos tudásának és szakértelmének 

fejlesztését. A HerMan további fontos jellemzője, hogy népszerűsíti az 
európai szellemiséget a közép-európai városok és régiók tekintetében.

www.HERMAN-PROJECT.EU


