
Hogyan támogassuk a fiatalabb generációkat abban, hogy szorosabbra fűzzék
kapcsolataikat az örökségi helyszínekkel, amelyek közvetlen kifejezői a történeti,
társadalmi és kulturális viszonyok komplexitásának, valamint az épített és
természeti környezethez fűződő összetett kapcsolatainknak? Hogyan ösztönözzük a
párbeszédet és együttműködést a városaink és országaink örökségét kezelő
szakemberek és a fiatalok között? Hogyan nyissunk teret a vitára az örökségi elemek és
értékek rendkívüli gazdagságát megőrizni hivatott köz- és magánintézmények és a
részvételiségre érzékeny, a részvételre nyitott fiatalok között?

Többek között ezekre a kérdésekre kíván választ találni a “COOLTOUR - Millennials for
Cultural Heritage / Millenniumi Generáció a Kulturális Örökségért” című projekt,
amely az Európai Unió ERASMUS+ programja támogatásával jött létre (szerződésszám:
2021-1-IT03-KA220-YOU-000029203).

A 2022 márciusa óta zajló munkában hat európai ország, Olaszország, Szerbia,
Szlovénia, Ciprus, Horvátország és Magyarország örökségi helyszínei, örökségi
szakértői, egyetemei, kutatóközpontjai, örökségkezelő szervezetei, kommunikációs
szakemberei, diákszervezetei és fiataljai működnek együtt.

COOLTOUR - Millennials for Cultural Heritage 

(Millenniumi Generáció a Kulturális Örökségért)

Projektindító sajtóközlemény

 

Az Európai Bizottságnak a kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti egyértelműen a kizárólag a
szerzők nézeteit tükröző tartalom jóváhagyását. A Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk
esetleges felhasználásáért.



COOLTOUR digitális felület: hibrid közösségimédia-alkalmazás, mely a millenniumi
generáció aktív bevonását fogja elősegíteni. A COOLTOUR felhasználói a projekthez
csatlakozó örökségi helyszínekhez kapcsolódó tartalmakat tudnak létrehozni és
megosztani. Ezen a felületen gyűlhetnek többek között az egyes örökségi helyekről
szóló vlog és blog formában közölt gondolatok, új fejlesztésű márkák, az örökség
által inspirált emotikonok, a “fiatalok örökségét” bemutató tematikus útvonalak vagy
épp az örökség prezentációi az ő szemszögükből. Ezáltal erősödik a kapcsolatuk a
körülöttük lévő örökséghez.

COOLTOUR eszköztár örökségkezelőknek: hiánypótló módszertani segédlet,
amely a régészeti helyszínek kezelőit segíti abban, hogy az új technológiát alkalmazva
lépjenek kapcsolatba a fiatalabb generációkkal.

A két éves projekt során a partnerek két eszköz megtervezésén dolgoznak közösen,
amelyeket a résztvevő országokban tesztelnek és értékelnek, így uniós szinten is
elérhetővé válhatnak majd:

Az Európai Bizottságnak a kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti egyértelműen a kizárólag a
szerzők nézeteit tükröző tartalom jóváhagyását. A Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk
esetleges felhasználásáért.



Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (Olaszország) -
www.assoentilocali.it

Arheološki institut (Szerbia) - www.ai.ac.rs

Klub studenata arheologije (Szerbia) - www.f.bg.ac.rs/en2/stud_organizacije/KSA 

Studentska organizacija Univerze v Ljubljani (Szlovénia) - www.sou-lj.si

Technologiko Panepistimio Kyprou (Ciprus) - www.cut.ac.cy

Brodoto (Horvátország) - www.brodoto.com

Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) (Magyarország) -
www.heritagemanager.hu

A projektindító találkozó 2022 májusában volt Limassolban, a Ciprusi Műszaki
Egyetemen. A sokszínű konzorcium résztvevői:

A projekt honlapja jelenleg fejlesztés alatt áll, de addig is részletes információ kérhető a
kommunikációért felelős Brodoto nevű szervettől, a brodoto@ngo.com email címen. 

Az Európai Bizottságnak a kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti egyértelműen a kizárólag a
szerzők nézeteit tükröző tartalom jóváhagyását. A Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk
esetleges felhasználásáért.

Összhangban az EU 2018 május 25-én hatályba lépett Általános Adatvédelmi Szabályzatával (GDPR) az EU által
támogatott COOLTOUR PROJEKTTEL megosztott személyes adatokat a partnerek nevében az Associazione Enti Locali
per le Attività Culturali e di Spettacolo mint adatkezelő egy file-ban tárolja, és kizárólag olyan projekthez kapcsolódó
figyelemmel kísérésre, értékelésre, jelentés készítésre, szakmai kommunikációra, hírlevél küldésre, esemény szervezésre
és népszerűsítésre használja, amelyet a COOLTOUR project valamely partnere közvetlenül vagy gondosan kiválasztott
harmadik fél által végez.
Ön bármikor visszavonhatja a nekünk adott hozzájárulását; Hasonlóképpen ingyenesen gyakorolhatja hozzáférési,
helyesbítési, törlési és tiltakozási jogát, ha kérelmét a személyi azonosító számát tartalmazó e-mailben elküldi a
direzione@assoentilocali.it címre.
Adatvédelmi szabályzatunkról és/vagy az Ön személyes adataira vonatkozó információkról, valamint az adatok
megosztásának céljairól és azoknak a köréről, akik az adatokhoz hozzáférhetnek a direzione@assoentilocali.it e-mail
címen keresztül tájékozódhat.

mailto:brodoto@ngo.com

