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• www.herman-project.eu

Eljutni a mego�rzésto�l a menedzselésig a  
kulturális örökségben: ez volt a „HerMan” 

projekt célja. Ezt a tematikus célt emelte ki a 
zárókonferencia vitaindító gondolatként,  

illetve a bemutatott prezentációkban.

Az Európai Unió különbözo� tagországaiból  
érkezo�, mindösszesen kilenc projektpartner 

képviselo�i vettek részt a november 26–28. között  
Regensburgban megrendezett  

„HerMan – Kulturálisörökség-menedzsment  
Közép-Európában” címu� EU-s projekt 

zárókonferenciáján. 

A konferencia világörökség-menedzsment 
nemzetközi szakérto�inek és gyakorlati 

szakemberek bevonásával zajlott. A konferencia 
témái a projektben született eredményekhez 

kapcsolódtak. 
 

A projekt az Európai Reginális Fejlesztési Alap 
(ERFA) társfinanszírozásával valósult meg.

▾ A zárókonferenciának Regensburg (Németország) adott helyet.



A „HerMan” projekt célja egy olyan tevékenységrend-
szer kidolgozása volt, amely során eljuthatunk a vi-
lágörökségi helyek konzerválásától azok kezeléséig. 
A záró konferencián ennek a célnak az elérése kapott 
fontos szerepet, és ebből a nézőpontból vizsgálták 
meg prezentációkban az előadók és panelbeszélge-
téseken a  résztvevők a témát. 
Kiemelt elo�adásában elso�ként Dennis Rodwell 
skóciai építész-tervezo� hangsúlyozta a „történelmi 
városkép”-megközelítés jelento�ségét, majd Carola 
Neugebauer az elo�adásában a Világörökség címke 
városok fenntartható fejlo�désére gyakorolt hatásáról 
beszélt. 

Világörökségi helyek rugalmas kezelése: 
Nemzetközi vendégek a „HerMan” európai 

uniós projekt zárókonferenciáján a 
németországi Regensburgban

▴ A zárókonferencia résztvevo�i hat országból érkeztek

A projekt a két és fél év alatt valamennyi kitu�zött célt el-
érhette: munkatársak cserelátogatása történt a partne-
rek között, négy menedzsmentképzés megszervezése a 
partnerszervezetek szakértelmének megero�sítése céljá-
ból, valamint számos olyan pilot tevékenység, melyeket 
a partnerek valósítottak meg. A Forster Központ például 
az ún. holland modellt vette át és próbálta ki Egerben, 
melynek lényege egy olyan jelzo�rendszer kialakítá-
sa, amely a városi épített örökségben bekövetkezo� 
állagromlás korai észlelésére alkalmazható. Ravenna 
(Olaszország) egy olyan mobilapplikációt fejlesztett ki, 
amely a város kulturális kínálatát ismerteti az odalá-
togatókkal, míg Regensburg (Németország) egy olyan 
kommunikációs modellt hozott létre, amely támogatja 
és elo�segíti a kulturális világörökségi helyek azonosítá-
sát a városok és a látogatók számára. 

▴ A sokszínu� konferencia részeként minden 
egyes partner bemutatta saját prezentációját is

▴ Gertrud Maltz-Schwarzfischer asszony, Regensburg alpol-
gármestere üdvözölte a régi városháza választási termében 

összegyu�lt vendégeket a konferencia nyitóestjén

A HerMan-projektben megvalósult 
tevékenységek

▴ menedzsmentképzések (1), munkatárscsere 
(2), jógyakorlatok (3), pilot tevékenységek (4)

További információk a HerMan-projektro�l:
• http://www.herman-project.eu


