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

A HerMan projekt 
bemutatása

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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A HerMan projekt

Eljutni a megőrzéstől a menedzselésig: A HerMan, amely  
a „Kulturális örökség menedzsment Közép-Európában”  
elnevezésű projekt angol nevének rövidítéséből alkotott  

mozaikszó, a közép-európai terület vonzerejének és  
versenyképességének erősítését célozza meg a kulturális  

örökség fenntartható használatán keresztül. 

A HerMan előzményei 

A Közép-Európa régió nagyon gazdag és sokszínű 
kulturális örökséggel rendelkezik. Ez a gazdagság 
a történelmében és a sokrétű kulturális és nem-
zeti összetételében gyökerezik. 
Éppen ezért a kulturális örökséggel való 
megfelelő gazdálkodás nagy kihívást jelent. 
A kulturális örökség kezelésével foglalkozó 
közép-európai szervezetek felismerték annak 
szükségességét, hogy bevonják a magánszféra 
szereplőit, és hogy további pénzügyi forrásokra 
tegyenek szert.
Emellett modelleket keresnek az irányítás jobban 
koordinált és integrált rendszereinek biztosítására.
A közös munka révén a régió területei, a négy 
különböző tagállam oktatási intézményei és a 
HerMan projektben résztvevő kilenc város azt re-
méli elérni, hogy a Közép-Európa régió kulturális 
örökségét célirányosan és fenntarthatóan tudja 
fejleszteni.
A végső cél a régió gazdálkodásának fejlesztése 
és javítása, valamint gazdasági lehetőségeinek 
jobb kiaknázása.

A HerMan célkitűzései 

A fő vezérmotívum („eljutni a megőrzéstől a me-
nedzselésig”) magában foglalja a HerMan projekt 
fő törekvését: a szaktudás és hozzáértés alapja-
inak fejlesztését a Közép-Európa régió kulturális 
örökségével való gazdálkodásban. Ezzel párhuza-
mosan a projekt résztvevői három különböző cél-
kitűzést fogalmaztak meg, amelyek előmozdítják 
a központi célt, az adott kulturális örökség mene-
dzselésének és értékmegőrzésének fejlesztését. 
Az első célkitűzés az irányítási stratégiák, model-
lek, eljárások és finanszírozási rendszerek közös 
fejlesztése és kipróbálása. A második célkitűzés 
újszerű szolgáltatások és funkciók meghatározá-
sa, átvétele és létrehozása a kulturális örökség 
kiaknázatlan javaihoz. 
Ezek a szolgáltatások és funkciók a kulturális 
kincsek védelmét és népszerűsítését szolgálják. 
Végül, a harmadik célkitűzés a partnerszerveze-
tek menedzselési képességeinek 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.

Várt 
eredmények 

A HerMan projekt lehetőséget biztosít a részt vevői-
nek arra, hogy megoldásokat találjanak a kulturális 
örökségükkel való fenntartható gazdálkodásra. A 
projekt eredményei általánosságban a kulturális 
örökség megőrzése és az örökséggel rendelkező 
terület fejlesztése közötti egyensúly iránti igényre 
irányulnak majd.
Ezeket az eredményeket átültetik az adott földrajzi 
területre, kiterjesztve az egyes projektrésztvevők 
országaira.
A HerMan projekt eredményeit más európai váro-
sok, régiók és akár az egész kontinens is átveheti.
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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 MJV 
Önkormányzata

– vezető partner –

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.

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapo-
zott városfejlesztési tervvel rendelkezik, amelynek 
alapelve, hogy nagy hangsúlyt fektet a történelmi 
épületek megőrzését célzó korszerű intézkedések-
re. A kulturális örökség kezelésével foglalkozó szer-
vezetek országos és nemzetközi együttműködésben 
valósítják meg céljaikat. Vezető partnerként Eger 
célja egy koordinációs hálózat kialakítása a kulturá-
lis örökség területén a helyi szereplők és vállalatok 
gördülékeny együttműködése, valamint a helyi kul-
turális értékek hosszú távú megőrzése érdekében.
Eger a kulturális örökség értékeinek megóvására tö-
rekszik a fenntartható és nemzetközileg átültethető 
megoldási modellek segítségével. Ezért az önkor-
mányzat elkötelezte magát a kulturális örökség 
fenntartható menedzselési modelljének kifejleszté-
se iránt egy kísérleti program segítségével.

MUNICIPALITY OF EGER

Ország
Magyarország

Régió
Heves megye

Kapcsolat
Rázsi Botond

razsi.botond@ph.eger.hu

Weboldal
www.eger.hu
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Foster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási 

és Szolgáltatási Központ

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

A Forster Központ azért csatlakozott a HerMan 
projekthez, hogy feltárja és kipróbálja a kulturális 
örökség társadalmi-gazdasági lehetos̋égeit az 
újszeru ̋és életképes menedzselési megoldások 
segítségével, és azért, hogy új szolgáltatásokat 
és funkciókat fejlesszen ki a kulturális örökség 
javaihoz.
A megszerzett tudást és tapasztalatot beépítik a 
Központ muk̋ödésébe, és alkalmazni fogják az 
általa irányított 40 telephelyen.
A Forster Központ abban bízik, hogy mind elméle-
ti, mind gyakorlati tapasztalatokat szerez a part-
nerek közti és a külso ̋szakértelem kihasználásá-
val, valamint a különbözo ̋módszerek és eszközök 
valós környezetben való kipróbálásával.

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.fosterkozpont.hu
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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.

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

Mivel ezen az egyedülálló helyen a nyugat találko-
zik a kelettel, Lublin városa igyekszik párbeszédet 
kialakítani a lakosai és művészei között a kulturális 
örökségről. Néhány nehézséggel azonban meg kell 
küzdeni a városnak, amikor az érintetteket be akar-
ja vonni a kulturális örökség kezelésébe és fejlesz-
tésébe. A HerMan projekt résztvevőjeként Lublin 
abban bízik, hogy olyan megoldásokat tud nyújtani, 
amelyekbe beletartozik az érintettek bevonása és 
képességeik kialakítása is. A célkitűzés eléréséhez 
Lublin Város Önkormányzata kísérleti programot 
szervez az érintettekkel való együttműködés mód-
szereinek kifejlesztésére és kipróbálására.
Ami még fontosabb, Lublin abban bízik, hogy 
részvétele a HerMan projektben hozzájárul majd 
ahhoz, hogy a város történelmi részeit integrálják és 
megőrizzék a menedzselési stratégiák kifejlesztése 
és megvalósítása révén.

Ország
Lengyelország

Régió
Lublin

Kapcsolat
Wojciech Kutnik

wojciech.kutnik@lublin.eu

Weboldal
www.lublin.eu, www.um.lublin.pl
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IRM 
Városfejlesztési 

Intézet

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

A HerMan projekt égisze alatt elvégzett feladatok 
megvalósításával a kulturális adottságok jobban 
menedzselhetok̋. Emellett a részvétel biztosítja, 
hogy a védett mue̋mlékeket, helyeket és kulturá-
lis környezeteket számításba vegyék a tervezési 
folyamatok során mind regionális, mind települé-
si szinten.
A HerMan projekt megvalósításával az intézetben 
új rálátást nyernek a kulturális örökség kezelésé-
re, és ezt a megyei közigazgatásnak adott taná-
csokba is be tudják építeni.
A helyi / regionális kulturális örökségvédelmi 
cselekvési terveket könnyedén át lehet ültetni 
az önkormányzatoknak szóló helyi és regionális 
stratégiákba is.

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.

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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Marco Polo 
Rendszer G.E.I.E.

(Gazdasági Érdekeltségű
Európai Csoport)

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.

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

2004 óta a Marco Polo Rendszer G.E.I.E. felel a 
Marghera erőd helyszínének kezeléséért. A csak-
nem egy évtizedes tapasztalat elismeréseként, 
amelyet művészeti, kulturális és rekreációs tevé-
kenységek szervezése terén fel tud mutatni, a szer-
vezetet megbízták olyan hatékony, sokszereplős 
menedzsment modellek megvalósításával, amelyek 
új és innovatív funkciókat valósítanak meg az erődí-
tett örökségeknél.
A HerMan projekt esélyt nyújt arra, hogy a tapasz-
talatokat és jó gyakorlatokat kicseréljék a kulturális 
örökség menedzselésének sokféle szempontjával 
kapcsolatban. A projektben való részvétel rendkívül 
jól hasznosítható a tökéletesített hosszú távú stra-
tégiák és módszerek kifejlesztéséhez az erődített 
örökségi helyszínekkel kapcsolatban.

Ország
Olaszország

Régió
Veneto

Város
Mestre, Velence

Kapcsolat
Pietrangelo Pettenò

info@marcopolosystem.it

Weboldal
www.marcopolosystem.it
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Ravenna város 
Önkormányzata

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

A HerMan projekt megvalósításához Ravenna 
Város Önkormányzata igénybe akarja venni a 
Turisztikai és Kulturális Minisztérium szakmai 
tanácsadási szolgáltatását, amely közvetlenül 
irányítja az UNESCO helyszíneinek menedzsment-
terveit, és népszerus̋íti a kulturális örökségekkel 
kapcsolatos tevékenységeket az adott területen.
A HerMan projektben való részvétel lehetos̋éget 
teremt arra, hogy szemináriumok és képzések ré-
vén megoszthassák a jó gyakorlatokat az örökség 
részét képezo ̋helyszínek menedzselése szem-
pontjából.
A projekt-együttmuk̋ödés által elérhetov̋é válik az 
örökségi helyszín hatékony és pénzügyileg fenn-
tartható gazdálkodásának kialakítása.

Ravenna bov̋elkedik elsor̋endu ̋muv̋észeti, törté-
nelmi és kulturális látványosságokban. A város az 
ókorban épült, és dicso ̋múltra tekint vissza. Az V. 
és a VIII. század közt a Nyugat-Római Birodalom, 
Theodorik gót király, majd a Bizánci Császárság 
európai fov̋árosa volt.
Még mindig jelentos̋ örökség maradt ebbol̋ a 
pompás történelmi korszakból. 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
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Ferrara 
tartomány

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.

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

A projektben való részvétel a tartomány kulturális 
örökségének népszerűsítésére irányuló megosztott 
tevékenységek fejlesztésén alapul, több intézmény, 
például múzeumtulajdonosok bevonásával.
A legnagyobb jelentőséggel a Ferrara sokrétű tájait 
kezelő menedzselési gyakorlatok fejlesztése bír. 
Itt ugyanis régészeti leletek és kulturális érdekes-
ségek, múzeumok és kortárs művészeti rendezvé-
nyek, ökomúzeumok és monumentális épületek 
sokasága létezik egymás mellett.
A HerMan projekt várható eredményei a helyiek 
figyelmének felkeltése, az intézményeknél a for-
rások felhasználásának optimalizálása, valamint a 
kölcsönös integráció és a kedvező kölcsönhatások 
erősítése. Végezetül, globális szinten is ötleteket 
dolgoznak ki a tartomány kulturális kínálatának 
népszerűsítésére és a látogatók számának növelé-
sére.

Ország
Olaszország

Régió
Emilia-Romagna

Kapcsolat
Roberto Ricci Mingani

rmr@provincia.fe.it

Weboldal
www.provincia.fe.it
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Treviso 
tartomány

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

A projektben a tartomány célja a kulturális 
örökség egy sajátos részére, a könyvtárakra 
összpontosítani. Valójában a tartomány egyik 
legfontosabb feladata a 102 könyvtárának az 
irányítása és kezelése. A könyvtárak a tudás tár-
házát jelképezik, ahol a polgárok megismerhetik 
a kultúrát és képezhetik magukat. A könyvtárak 
mind a „bibliotechetrevigiane” hálózathoz tartoz-
nak. Éppen ebben rejlik a kihívás: úgy felújítani 
és korszerus̋íteni ezt a hálózatot, hogy a felhasz-
nálók ne csak a hagyományos nyomtatott anya-
gokhoz, hanem a digitális anyagokhoz is hozzá 
tudjanak férni. A tartomány olyan új szolgálta-
tásokat szeretne bevezetni a 102 könyvtárban, 

amelyek segítségével a felhasználók a digitális 
anyagokat is közvetlenül kikölcsönözhetik és 
megtekinthetik.
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 ta-
lálható, 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.

Helyi kihívások 
a HerMan számára 

A HerMan projektben való részvétellel Regens-
burg városának lehetősége nyílik tapasztalatot és 
gyakorlati tudást cserélni más közép-európai vá-
rosokkal, régiókkal és intézményekkel a menedzs-
menthez kapcsolódó ügyekben és kérdésekben.
Emellett a projekt tájékoztatási irodájaként Regens-
burg tovább tudja fejleszteni és javítani a kom-
munikációs és információterjesztési képességét 
helyi szinten is, és fokozhatja a lakosság tudatos-
ságát a kulturális örökség terén.
A HerMan projekt eredményeit a világörökségi 
helyszín gazdálkodási tervének fejlesztésére és 
javítására fogják felhasználni. A fejlesztések és 
tökéletesítések a kétéves projekt során elsajátított 
modelleken, kísérleti tevékenységeken és tudáson 
alapulnak majd.

Ország
Németország

Régió
Bavaria

Kapcsolat
Theresa Appoltshauser

appoltshauser.theresa@regensburg.de

Weboldal
www.regensburg.de/welterbe
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Further information
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


