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Πανεπιστήμιο Macerata  

Horizont-Αλβανία 

Mestna občina Ptuj / Ptuj 

Podiplomska šola ZRC SAZU /Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ZRC SAZU 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Κοινωνικής Θεωρίας  

Evropski omladinski centar / Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  

Općina Omišalj /Δήμος Omišalj 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» 

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije / Δημόσιο ίδρυμα 

Οργανισμού Ανάπτυξης, Šibenik - Knin County 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Εισαγωγή      

 

 

Ομάδας Εργασίας 1: Συντονισμένη και Ολοκληρωμένη Στρατηγική και Σχέδιο Διαχείρισης    

 

Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με μία νέα προοπτική μέσω του προγράμματος 

BlueMed: υποβρύχια Μουσεία, Ελλάδα     

 

Διαχειριστικό σχέδιο Εθνικού Πάρκου Βουθρωτού, Αλβανία     

 

 Τουριστική αξιοποίηση του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου στο κανάλι του Αγίου 

Αντωνίου, Κροατία   

 

Αρχαιολογικό Πάρκο Simonov Zaliv: στρατηγική διαχείρισης και σχέδιο, Σλοβενία  

 

Διαχειριστικό σχέδιο για τη Ρωμαϊκή πόλη της Siscia, Κροατία   

 

Το Φρούριο Bač (Αιώνες του Bač), Σερβία  

 

Διαχειριστικό σχέδιο στο Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας Pivka, Σλοβενία 

 

Ομάδα Εργασίας 2: Οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα  

Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, Ελλάδα 

Κοινό πρόγραμμα για τον πολιτισμό και την κληρονομιά για την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη, Αλβανία  

Έργο αποκατάστασης του Φρουρίου του Αγίου Μιχαήλ, Κροατία 

Πολιτισμική και τουριστική διαδρομή «Οι διαδρομές των Φραγκοπάνων», Κροατία  

Επιτραπέζιο παιχνίδι: Το Μυστήριο του θανάτου του αυτοκράτορα  

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νεολαίας / Υπαίθριο Μουσείο Rogatec, Σλοβενία 

 

Ομάδα Εργασίας 3: Καινοτόμα εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών  

Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου, Ελλάδα 

Αποκατάσταση του φρουρίου Barone - Šibenik, Κροατία 

Αρχαιολογικό Πάρκο Vižula – Medulin, Κροατία 

Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του ρωμαϊκού συγκροτήματος – Ιερό και Λουτρά στην 

Aquae Iasae (Varaždinske Toplice), Κροατία  

Αρχαιοστερεοσκόπηση και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, Σλοβενία  

Cooper Hewitt’s διαδραστική πέννα  

Χαρτογράφηση κοινωνικής σημασίας  

WUNDER: λύση βασισμένη στην τεχνολογία της "αλυσίδας συστοιχιών"  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ως καλή πρακτική θεωρείται μία παραδειγματική πρωτοβουλία, πρακτική, δράση, μέθοδος, ή 

ευρωπαϊκό έργο που υλοποιήθηκε και επηρέασε θετικά τα συστήματα και αξίζει να μεταφερθεί 

και να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα από νέους χρήστες.  

Η αναφορά καλών πρακτικών βασίζεται στην συγκέντρωση ενός συνόλου καλών πρακτικών 

– που έχουν εφαρμοστεί στις περιοχές του Συνεργατικού Προγράμματος και στην περιοχή της 

Αδριατικής / Ευρώπης. Ο σκοπός ήταν να δοθεί αξία και να εισαχθούν πρωτοπόρες ιδέες από 

παρόμοιες πρακτικές, που έχουν εφαρμοστεί σε τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές περιοχές  και 

σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα:  

- συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης 

- οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα και 

- καινοτόμα εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών 

Η αναφορά παρέχει μια περίληψη της κατάστασης στην περιοχή της Αδριατικής και της 

Ευρώπης σχετικά με το επίπεδο καινοτομίας σε σχέση με τους παραπάνω θεματικούς τομείς 

έργου. 

Η συγκέντρωση των καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε μετά την υιοθέτηση μίας σειράς 

κριτηρίων, που επιτρέπουν την συλλογή και ταξινόμηση των παραδειγμάτων καλής πρακτικής.  

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν:  

Καινοτομία: καινοτόμα αποτελέσματα είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν καινούργια 

χαρακτηριστικά, που τα ξεχωρίζουν από εκείνα με παρόμοια χαρακτηριστικά και προσθέτουν 

αξία σε σχέση με συμβατικές λύσεις. 

Δυνατότητα αντιγραφής και μεταφοράς: η έκταση της προσαρμοστικότητας της 

πρωτοβουλίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα είναι απαραίτητη. 

Σημαντική συμβολή στην ενσωμάτωση ή στην ανάπτυξη συστημάτων. 

Βιωσιμότητα: η ικανότητα της πρακτικής να συνεχίζει να εφαρμόζεται και να λειτουργεί 

πέρα από τη δοκιμαστική περίοδο. 

  Αντίκτυπος: μια καλή πρακτική έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση των επενδύσεων, στην 

εξοικονόμηση κόστους, στο περιβάλλον, στην παραγωγικότητα ή στην ποιότητα. 

Συνοχή: επίπεδο συνοχής μεταξύ αποτελεσμάτων και στόχων της πρακτικής. 

Καθώς το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός Κοινού Μοντέλου Βιώσιμης 

Διακυβέρνησης για Αρχαιολογικά Πάρκα, που θα εφαρμόζεται κυρίως σε τοπικό ή περιφερειακό 

επίπεδο (προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω), είναι σημαντικό οι επιλεγμένες Καλές Πρακτικές 

να μπορούν να μεταφερθούν σε τοπική και περιφερειακή επικράτεια. 

Η παρουσίαση των επιμέρους καλών πρακτικών οργανώνεται σύμφωνα με το ίδιο σύστημα: 

1. Ταυτοποίηση καλής πρακτικής 

2. Ιστορικό. Γιατί ξεκίνησε η πρακτική; Ποια προβλήματα, ανάγκες ή ζητήματα 

προκάλεσαν τη δράση; 

3. Στόχοι. Για ποιο λόγο ξεκίνησε η πρωτοβουλία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα; Ποιοι ήταν οι γενικοί και ποιοι οι συγκεκριμένοι στόχοι; 

4. Πόροι. Περιγραφή των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή καλών 

πρακτικών, π.χ. οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, φυσικοί πόροι, δεξιότητες, γνώσεις, ΤΠΕ, 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμός ή άλλες πτυχές. 

5. Υλοποίηση. Πως υλοποιήθηκε η πρακτική ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της με τη χρήση 

ανθρώπινων και άλλων πόρων; Επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών της πρακτικής: κύριες 

δράσεις και δραστηριότητες, χρονική κλίμακα, μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
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πληροφοριών σχετικά με οποιουσδήποτε βασικούς παράγοντες. Αναφορά της περιοχής όπου 

εφαρμόστηκε η καλή πρακτική. 

6. Συμμετοχή ενδιαφερομένων και ομάδες στόχων. Περιγράφονται οι παράγοντες, καθώς και 

οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι και οι άμεσοι και έμμεσοι δικαιούχοι της πρωτοβουλίας. 

7. Αποτελέσματα και αντίκτυπος. Περιγράφονται άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα της 

πρακτικής, καθώς και οι θετικές και απτές επιπτώσεις. 

8. Μαθησιακός στόχος και συμπεράσματα. Η αναφορά των συμπερασμάτων και των 

παρατηρήσεων σχετίζεται με την πιθανή κεφαλοποίηση της καλής πρακτικής. Πόσο εύκολα θα 

μπορούσε αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί ή να προσαρμοστεί σε άλλα πλαίσια; 

9. Επικοινωνία και σύνδεσμοι. Στοιχεία επικοινωνίας (υπεύθυνος επικοινωνίας, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστότοπος και άλλα στοιχεία χρήσιμα για τη λήψη 

περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την πρακτική). 

10. Πηγές. Αναφορά στις πηγές, σχετικές μελέτες και άλλες αναφορές που χρησιμοποιούνται 

για την αναζήτηση και ανάπτυξη καλών πρακτικών. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΩΝ 

 

WG 1 – Συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς με μια νέα προοπτική μέσω του προγράμματος 

BlueMed: υποβρύχια μουσεία, Ελλάδα 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ελλάδα, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Χρηματοδοτικός αντίκτυπος στην περιφερειακή ανάπτυξη της 

αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (FINCH) 2020. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Υπάρχει μια μόνιμη απαίτηση από τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις να προωθήσουν 

εναλλακτικά μέσα τουρισμού των λιγότερο αναπτυγμένων ακτών και νησιών των περιοχών και 

να επιτύχουν την παράταση της τουριστικής περιόδου. Οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά της 

Μεσογείου βασίζονται όσον αφορά στην οικονομική τους ανάπτυξη στον τουρισμό λόγω των 

φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων τους, ενώ λόγω των γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών τους, είναι ταυτόχρονα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι 

προαναφερθείσες περιοχές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις: α) έλλειψη συντονισμένων 

πολιτικών, μεθόδων και εργαλείων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για τη 

στήριξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, β) 

αναποτελεσματική προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αδυναμία χρήσης 

ως περιουσιακών στοιχείων για μια βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη, γ) ανεπαρκή 

μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το BLUEMED στοχεύει 

στην προστασία και διατήρηση με ενιαίο τρόπο της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς επιλεγμένων τοποθεσιών της Μεσογείου, στη βοήθεια των παράκτιων και 

νησιωτικών οικονομιών να ευημερήσουν υιοθετώντας ένα βιώσιμο και μπλε μοντέλο 

τουριστικής ανάπτυξης και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Σύμφωνα με την UNESCO (2001), κύριο αντικείμενο είναι η αξιοποίηση και προστασία της 

υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η ευαισθητοποίηση του κοινού να γίνει ο 

τουρισμός περισσότερο «ελκυστικός». Επικεντρώνεται κυρίως σε: α) ένα πρόγραμμα διεργασίας 

για την παροχή τοπικών / περιφερειακών αρχών σε ένα πολυεπιστημονικό σχέδιο (μοντέλα 

διαχείρισης, καινοτόμες τεχνολογίες) για υποβρύχια μουσεία, πάρκα κατάδυσης και κέντρα 

ευαισθητοποίησης γνώσης προς ανάπτυξη (πολιτικές προτάσεις, πρακτικές διαχείρισης, 

δικτύωση και προώθηση) β) προώθηση της καινοτομίας στη βιομηχανία καταδύσεων και 

βελτίωση της εμπειρίας των καταδυτών μέσω καινοτόμων καταδυτικών υπηρεσιών και 

τεχνολογιών γ) προσέλκυση σημαντικού μέρους του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που 

επιλέγουν καταδυτικό τουρισμό δ) εισαγωγή του ευρύτερου κοινού στην υποβρύχια πολιτιστική 

κληρονομιά μέσω τρισδιάστατης συναρπαστικής απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και KACs 

ε) δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας «Υποβρύχιες φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές στη 
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Μεσόγειο» για μια ενοποιημένη τουριστική προώθηση και δικτύωση περιοχών υποβρύχιας 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. 

ΠΟΡΟΙ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περιοχή της Θεσσαλίας ήταν 293.414,00 ευρώ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

-1 πιλοτικός αρχαιολογικός χώρος αποτελούμενος από 4 ναυάγια 

-2 Κέντρα πληροφόρησης 

-1 Σύστημα εικονικής κατάδυσης 

-Η πρόσφατη αλλαγή στην Εθνική Νομοθεσία από το Υπουργείο Τουρισμού, που επιτρέπει στα 

Υποβρύχια Μουσεία και τα Καταδυτικά Πάρκα να είναι προσβάσιμα σε τουρίστες, υπό 

ορισμένες περιστάσεις, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία πολλών Μουσείων / Πάρκων σε 

ολόκληρη τη χώρα 

- Το Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Συλλόγου των 

Ξενοδόχων της Μαγνησίας, για κοινές δράσεις για την αναβάθμιση του καταδυτικού τουρισμού 

στην περιοχή. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ /ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Τοπικές επιχειρήσεις, κέντρο, 

Ελληνικό κέντρο θαλάσσιας έρευνας, τοπικές αρχές. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Η εν θέματι καλή πρακτική αποτελεί παράδειγμα καινοτόμου και ολιστικής προσέγγισης για την 

προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος. Αποτελεί παράδειγμα του πως μπορεί να υποστηριχτεί με επιτυχία ένα βιώσιμο 

και μπλε μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Η μαθησιακή ευκαιρία εντοπίζεται στο 

διεπιστημονικό σχέδιο (μοντέλα διαχείρισης, καινοτόμες τεχνολογίες) για υποβρύχια μουσεία, 

καταδυτικά πάρκα και κέντρα γνώσης που μπορούν να μελετηθούν περαιτέρω. Μια άλλη 

ουσιαστική πτυχή της πρακτικής είναι η έντονη εστίαση στην καινοτομία, όπως η δημιουργία 

μιας διαδικτυακής πλατφόρμας «Υποβρύχιες Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στη 

Μεσόγειο», καθώς και η ιδέα της κοινής προώθησης του τουρισμού και της δικτύωσης των 

υποβρύχιων περιοχών κληρονομιάς. Η συνολική ιδέα και προσέγγιση μπορεί να χρησιμεύσει ως 

έμπνευση για άλλες περιοχές με θαλάσσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά που 

ενδιαφέρονται να προστατεύσουν και να εκτιμήσουν την κληρονομιά τους. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προαναφερθείσα πρακτική θα μπορούσε να υιοθετηθεί στην υπό εξέταση περιοχή, δηλαδή 

στις ακτές κατά μήκος της Αδριατικής και του Ιονίου, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την κοινή 

αντίληψη των φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών που διαμόρφωσαν τον μοναδικό χαρακτήρα 

αυτής της περιοχής, όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα με πολιτιστική 

σημασία (π.χ. η ναυτική μάχη του Ακτίου, 31 π.Χ.). Με άλλα λόγια, αυτή η πρακτική θα παρέχει 

μια επιπλέον προοπτική για το έργο ADRION, καθώς συνδυάζει δύο θεμελιώδη πλεονεκτήματα, 
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δηλαδή τις περιοχές υποβρύχιας κληρονομιάς και τον καταδυτικό τουρισμό. Επιπλέον, η 

προαναφερθείσα διαδικτυακή πλατφόρμα «Υποβρύχιες Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές 

στη Μεσόγειο» υπόσχεται να είναι ένα σημαντικό «εργαλείο» με πολλές διαφορετικές 

εφαρμογές στην υπό εξέταση περιοχή και το αντίστροφο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Βασίλης Μήτσιος 

Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών (PhD, MSc, BSc) 

Οδός Φρίξου 8, 41222 Λάρισα, Ελλάδα 

Τηλ. +30 2411116035 

Κιν. +30 6977414819 

Email: billmitsios@yahoo.com 

Αναγνωριστικό Skype: billmitsios 

Ταυτότητα Linkedin: Βασίλης Μήτσιος 
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WG 1 - Συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική  και σχέδιο διαχείρισης 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Πάρκου Βουθρωτού, Αλβανία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Η προετοιμασία του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο Βουθρωτού 

(ΕΠΒ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών 

και καθαρισμού. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Παγκόσμια Τράπεζα βοήθησε την κυβέρνηση της Αλβανίας να προετοιμάσει ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης παράκτιων ζωνών με στόχο την προστασία της αξίας και της 

παραγωγικότητας των αλβανικών παράκτιων και θαλάσσιων φυσικών πόρων και την προώθηση 

της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το πρόγραμμα διαχείρισης και καθαρισμού των παράκτιων ζωνών της Αλβανίας παρείχε: 

- υποστήριξη στην πολιτική ανάπτυξη, στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

για βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, 

- περιφερειακές επενδύσεις για βελτιωμένη ανάπτυξη και σχεδιασμό διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης γης, 

- βελτιωμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και περιφερειακές υποδομές για την προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων στον αειφόρο τουρισμό, 

Ο κύριος στόχος του συνολικού έργου ήταν να βοηθήσει την κυβέρνηση της Αλβανίας να 

ενισχύσει τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. 

- το έργο παρείχε υποστήριξη στην εφαρμογή μιας βιώσιμης προσέγγισης φυσικών πόρων για τη 

διαχείριση του ΕΠΒ. 

 Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο : 

 (i) υποστήριξε την εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για το ΕΠΒ 

και το συγκρότημα υγροτόπων Ραμσάρ, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης επιλογών για 

την αποκατάσταση του υγροτόπου και των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων βιότοπων, καθώς 

και την προετοιμασία της διαχείρισης δασών και βοσκοτόπων, που χρησιμοποιεί διαδικασίες 

διαβούλευσης και αποκάλυψης, που περιγράφονται από τους αλβανικούς κανονισμούς, καθώς 

και τις επιχειρησιακές πολιτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

(ii) υποστήριξε τη σύσταση μιας συμβουλευτικής ομάδας πολλών ενδιαφερομένων για την 

εποπτεία της ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών και του σχεδίου διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων της τοποθεσίας,  

(iii) παρείχε τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία για τη διαχείριση, απογραφή πόρων, 

παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και ερμηνεία του τουρισμού  και 
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 (iv) υποστήριξε την οριοθέτηση του προστατευόμενου χώρου και την κατασκευή βασικής 

υποδομής του Πάρκου. 

ΠΟΡΟΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΕΠΒ ολοκλήρωσε το υπάρχον σχέδιο διαχείρισης, 

το οποίο επικεντρώνεται στην αρχαιολογία του πάρκου (2007-2012) και καλύπτει μια εξαετή 

χρονική περίοδο (2010-2015).Το Σχέδιο Διαχείρισης παρείχε ένα πλαίσιο για τους υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων στη διαμόρφωση σχεδίων, τη διατήρηση και την ενίσχυση των 

ιδιαιτεροτήτων  του Πάρκου, των πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων, που 

βρίσκονται εντός των ορίων του, έτσι ώστε να μπορούν να τα απολαύσουν οι σημερινές και οι 

μελλοντικές γενιές. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ / ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Το σχέδιο απαιτούσε την εμπλοκή των εργαζομένων του Πάρκου στη διαδικασία διαχείρισης και 

λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης και 

να εξασφαλίσουν ένα μέλλον για την δική τους κοινότητα. Το Σχέδιο Διαχείρισης αναγνώρισε 

ότι η κοινότητα των κατοίκων, οι τοπικές επιχειρήσεις, οι εξωτερικές υπηρεσίες, οι ΜΚΟ, οι 

εθελοντές και τα άτομα θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του 

Σχεδίου και ότι το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο / Επιτροπή και η Διοίκηση Πάρκων θα 

πρέπει να συνεργάζονται πολύ στενά μαζί τους, καθώς η δέσμευσή τους είναι ζωτικής σημασίας 

για την επιτυχία της. Πρέπει επίσης να γίνει ευρέως αποδεκτό ότι οι επιτυχημένες 

δραστηριότητες διατήρησης εντός του Πάρκου μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την υποστήριξη 

της τοπικής κοινότητας. Οι τοπικές κοινότητες και η διοίκηση συνεργάστηκαν για την επίτευξη 

των στόχων του σχεδίου διαχείρισης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το σχέδιο διαχείρισης παρείχε την ευκαιρία: 

- της αξιολόγησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΒ, 

τον απολογισμό των αλλαγών που επηρεάζουν το ΕΠΒ, ιδίως υπό το φως των μεγάλων 

πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, 

- τον εντοπισμό και την αξιολόγηση θεμάτων που σχετίζονται και επηρεάζουν τη διαχείριση του 

πάρκου και των φυσικών και πολιτιστικών του περιουσιακών στοιχείων,  

- να αναπτυχθεί ένα σαφές όραμα για το Πάρκο, παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές,  

- να παρέχει ένα πλαίσιο πολιτικών, θεσμικών και νομοθετικών ρυθμίσεων και δράσεων που 

υποστηρίζουν αυτό το όραμα,  

- τη βελτίωση της συνεργασίας και της διαβούλευσης με το ευρύ φάσμα εθνικών και διεθνών 

οργανισμών και οργανισμών που ασχολούνται με τις προστατευόμενες περιοχές και τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στο σύνολό της. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
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WG 1-Συντονισμένη και Ολοκληρωμένη Στρατηγική και Σχέδιο Διαχείρισης 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Τουριστική αξιοποίηση του φρουρίου του Αγίου Νικολάου στο κανάλι του Αγίου Αντωνίου, 

Κροατία 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Δημοκρατία της Κροατίας , Επαρχία Šibenik-Knin, Πόλη του Šibenik ,Τίτλος έργου: Τουριστική 

αξιοποίηση του φρουρίου του Αγίου Νικολάου στο κανάλι του Αγίου Αντωνίου, Δικαιούχος του 

έργου: Δημόσιος φορέας «Φύση» της επαρχίας Šibenik-Knin, Συνεργάτες του έργου: επαρχία 

Šibenik-Knin, Οργανισμός Ανάπτυξης Δημόσιου Ιδρύματος της επαρχίας Šibenik-Knin, Έτος 

εφαρμογής: Οκτώβριος 2017 - Δεκέμβριος 2019, Συνολική αξία έργου: 352,775,20 ευρώ, 

Χρηματοδότηση από την ΕΕ: 299.858,92 ευρώ, Εθνική συγχρηματοδότηση: 52.916,10 ευρώ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Δημοκρατία της Κροατίας, και επομένως η πόλη Šibenik και η επαρχία Šibenik-Knin, ανήκει 

στην κατηγορία των χωρών, που προσελκύουν επισκέπτες, κυρίως, λόγω του φυσικού τους 

τοπίου και του πλούτου της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς παρά από την ποιότητα, τη 

διαθεσιμότητα και / ή την ποικιλία των νέων τουριστικών αξιοθέατων, που έχουν δημιουργηθεί. 

Ο πλούτος της κροατικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς αποτελεί ισχυρό παράγοντα 

της κροατικής τουριστικής προσφοράς. 

Συνολικά αναφέρονται 367 καταχωρημένα πολιτιστικά αγαθά στην επαρχία Šibenik-Knin (εκ 

των οποίων 164 στην περιοχή Šibenik), που αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά μεγάλο δυναμικό 

για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού σε αυτήν την περιοχή. Μερικά από τα πιο 

σημαντικά είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου (υπό την προστασία της UNESCO), 

πολλές εκκλησίες στην παλιά πόλη, τα φρούρια Šibenik του Αγίου Μιχαήλ, του Αγίου Ιωάννη, 

το φρούριο Barone, το φρούριο Knin, οι αρχαιολογικοί χώροι Bribirskaglavica, Velika 

Mrdakovica , Prižba, Biskupija κοντά στο Knin, Tureta στα νησιά Kornati, Colentum στο Murter 

κ.λπ. 
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Παράλληλα με τα προαναφερθέντα ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, η πόλη Šibenik έχει πολλές 

άλλες εκδηλώσεις που καθορίζουν επίσης την ταυτότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα 

έθιμα της πόλης (Διεθνές Φεστιβάλ Παιδιών, φεστιβάλ Dalmatian Chanson, Klapa Evenings, 

Μουσικό Σχολείο, Μεσαιωνική Έκθεση κ.λπ.) . 

Το φρούριο του Αγίου Νικολάου στο κανάλι του Αγίου Αντωνίου στο Šibenik είναι ένα 

μοναδικό μνημείο της αναγεννησιακής οχυρωματικής κατασκευής και ένα κορυφαίο παράδειγμα 

της κροατικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Βρίσκεται στην έξοδο του καναλιού του Αγίου 

Αντωνίου. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα για να υπερασπιστεί το Šibenik από τις θαλάσσιες επιθέσεις 

των Τούρκων. Το κτήριο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Δημοκρατίας της Κροατίας ως ατομικά προστατευόμενη ακίνητη πολιτιστική ιδιοκτησία (Z-

6516) και από το 2017 περιλαμβάνεται στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως 

μέρος της υποψηφιότητας "Αμυντικά Συστήματα της Δημοκρατίας της Βενετίας" τον 16ο και 

17ο αιώνα. Συμπεριλαμβάνεται η ζώνη επαφής. 

Το φρούριο του Αγίου Νικολάου με τη ζώνη επαφής του βρίσκεται στην περιοχή του 

σημαντικού τοπίου "Kanal-Luka", ενώ η ζώνη επαφής βρίσκεται εν μέρει στην περιοχή του 

οικολογικού δικτύου «Natura 2000 Krka». 

Επί του παρόντος, το φρούριο δεν είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες. Δεν υπάρχει 

ρυθμιζόμενη πρόσβαση στο φρούριο ούτε από την ξηρά ούτε από την παραλία. Δεν λειτουργεί 

χώρος υποδοχής και πληροφόρησης επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του φρουρίου. Από την 

άλλη, η απουσία άλλων υποδομών εμποδίζει οποιαδήποτε αξιοποίηση του φρουρίου και 

συμβολή στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και τουριστικής προσφοράς της πόλης. 

Κατά την υλοποίηση του έργου, έγινε προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την 

αποκατάσταση και την τουριστική αξιοποίηση του φρουρίου. Παράλληλα, εξετάστηκε διεξοδικά 

η συντήρηση του φρουρίου, η οποία, εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης, θα λάβει υπόψη το 

νόημα, την υποδομή, τον τουρισμό και δυνατότητες μάρκετινγκ του. Με αυτόν τον τρόπο θα 

αυξηθεί η τουριστική κίνηση  στην πόλη Šibenik, η οποία θα ενισχύσει την τουριστική 

ελκυστικότητα του προορισμού και θα συμβάλει στη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Συνολικοί στόχοι: 

- βιώσιμη διαχείριση του φρουρίου του Αγίου Νικολάου και της ζώνης επαφής του. 

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

-δημιουργία κατάλληλων οργανωτικών και οικονομικών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη 

διαχείριση, 

-προστασία και βελτίωση της παγκόσμιας αξίας του φρουρίου ως παγκόσμιου πολιτιστικού 

αγαθού μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, 

-αύξηση του ενδιαφέροντος για το φρούριο με την ανάπτυξη κατάλληλων εγκαταστάσεων στη 

ζώνη επαφής, 

- διασφάλιση της  βιώσιμης χρήσης του διασφαλίζοντας ένα θετικό οικονομικό, πολιτιστικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο, 
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-αύξηση και βελτίωση της γνώσης για το φρούριο ως βασική προϋπόθεση για τη μόνιμη 

προστασία του, 

- βελτίωση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών αγαθών που περιλαμβάνονται 

στο δίκτυο αμυντικών συστημάτων της Δημοκρατίας της Βενετίας κατά την περίοδο του 16ου 

και του 17ου αιώνα, καθώς και των τοποθεσιών της UNESCO στο Šibenik και την Κροατία στο 

σύνολό της. 

ΠΟΡΟΙ 

Η ομάδα του έργου, που συμμετείχε στις δραστηριότητες, απαρτιζόταν από συνολικά 7 άτομα 

από τα τρία εμπλεκόμενα ιδρύματα. Οι υπάλληλοι ήταν ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στον 

τομέα της βιολογίας / οικολογίας, των δημοσίων συμβάσεων, των κατασκευών, της συντήρησης 

και της οικονομίας. Όλοι οι εργαζόμενοι είχαν πολυετή εμπειρία σε αυτούς τους τομείς, καθώς 

και εμπειρία στην προετοιμασία και την υλοποίηση έργων, που συγχρηματοδοτούνται από 

κοινοτικούς πόρους. 

Εκτός από τα μέλη της ομάδας του έργου, εξωτερικές εταιρείες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

των κατασκευών, της προστασίας του περιβάλλοντος και του μάρκετινγκ συμμετείχαν στην 

υλοποίηση του έργου μέσω δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικοί πόροι - συνολική αξία έργου 352.775,20 ευρώ 

Άλλα μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα του έργου, είναι οι χώροι γραφείων, τα 

επιβατικά αυτοκίνητα και ένα σκάφος επιτήρησης. 

Οι εξωτερικές εταιρείες,  που είναι υπεύθυνες για εξειδικευμένα έργα χρησιμοποίησαν 

κατάλληλο εξοπλισμό ΤΠΕ, όπως κατασκευαστικό εξοπλισμό, υποβρύχιο εξοπλισμό 

καταγραφής, εναέριες συσκευές καταγραφής (drone), αρχαιολογικό και εξοπλισμό συντήρησης 

κ.λπ. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι κύριες δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα για την υλοποίηση αυτού του έργου είναι οι εξής: 

1. Ανασυγκρότηση και αποκατάσταση του φρουρίου του Αγίου Νικολάου - περιλαμβάνει την 

προετοιμασία της βάσης που απαιτείται για το αρχιτεκτονικό έργο, έργα που απαιτούνται για την 

ανοικοδόμηση και αποκατάσταση, μελέτες για τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος 

και την τεκμηρίωση για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος σε διαγωνισμούς της 

ΕΕ. 

2. Κατασκευή υποδομής πρόσβασης στο φρούριο του Αγίου Νικολάου - περιλαμβάνει την 

προετοιμασία αρχιτεκτονικού έργου και τα έργα που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση και 

αποκατάσταση. 

3. Τακτοποίηση του εσωτερικού του φρουρίου του Αγίου Νικολάου - περιλαμβάνει όλα τα έργα 

που είναι απαραίτητα για τη διευθέτηση του φρουρίου. 

4. Ανάθεση περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς - περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου 

Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
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5. Μάρκετινγκ και προώθηση ενός νέου τουριστικού αξιοθέατου - περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

ενός Σχεδίου Επικοινωνίας. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ / ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

-Δημόσιος φορέας «Φύση»  της επαρχίας Šibenik-Knin- υπεύθυνος για την προστασία, 

συντήρηση και προώθηση προστατευόμενων περιοχών προκειμένου να προστατεύσει και να 

διατηρήσει τη φύση, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των φυσικών διαδικασιών και την αειφόρο 

χρήση των φυσικών πόρων. Παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων και των μέτρων για την 

προστασία της φύσης, συμμετέχει στη συλλογή δεδομένων με σκοπό την παρακολούθηση της 

κατάστασης της φύσης και του κατόχου της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Η επαρχία Sibenik-Knin, ως μονάδα περιφερειακής αυτοδιοίκησης, εκτελεί δραστηριότητες 

περιφερειακής σημασίας, συγκεκριμένα δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την 

υγεία, την οικονομική ανάπτυξη, τις θαλάσσιες υποθέσεις, τις υποδομές μεταφορών και 

μεταφορών, τη συντήρηση δημοσίων οδών, την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, 

τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την έκδοση αδειών κατασκευής και άλλες πράξεις 

που σχετίζονται με την κατασκευή, εφαρμογή εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού, σχεδιασμού 

και ανάπτυξης του δικτύου εκπαιδευτικών, υγειονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

ιδρυμάτων και άλλων δραστηριοτήτων σύμφωνα με ειδικούς νόμους - συνεργάτης του έργου. 

-Δημόσιος οργανισμός ανάπτυξης της επαρχίας Sibenik-Knin που έχει εμπειρία στην υλοποίηση 

έργων που σχετίζονται με την τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμμετέχει 

στην ανάπτυξη στρατηγικών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και εφαρμόζει διάφορα μέτρα 

και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπικούς επιχειρηματίες στο έργο. 

- Συμβούλιο Τουρισμού της επαρχίας Šibenik-Knin - το όργανο που είναι υπεύθυνο για την 

ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού θα συντονίζει τις δραστηριότητες προώθησης που 

ορίζονται από το σχέδιο επικοινωνίας του χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς. 

-Ινστιτούτο Τουρισμού- Επιστημονικό Δημόσιο Ινστιτούτο στην Κροατία, που ειδικεύεται στην 

έρευνα και τη διαβούλευση στον τουρισμό-συγγραφέας του Σχεδίου Διαχείρισης Φρουρίων του 

Αγίου Νικολάου. 

-Κροατικό Ινστιτούτο Αποκατάστασης - ο κεντρικός δημόσιος οργανισμός δραστηριοτήτων 

συντήρησης και αποκατάστασης στη Δημοκρατία της Κροατίας που εκτελεί την προστασία της 

πολιτιστικής ιδιοκτησίας -συγγραφέας του σχεδίου διαχείρισης του φρουρίου του Αγίου 

Νικολάου. 

Ομάδα στόχου 

Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου είναι: 

-τουρίστες / επισκέπτες στο φρούριο (εκμετάλλευση προγραμμάτων που περιέχουν μια 

συγκεκριμένη δόση αποκλειστικότητας σε εθνικό, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο), 

-τουριστικοί οδηγοί (μέσω της συμμετοχής στο σχεδιασμό καινοτόμων πολιτιστικών διαδρομών 

που περιλαμβάνουν το Φρούριο του Αγίου Νικολάου και την συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σχεδιασμού), 

-τουριστικά πρακτορεία (μέσω του σχεδιασμού καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ 

ταξιδιωτικών πρακτορείων, προγραμμάτων φρουρίων και ιδιοκτητών εγκαταστάσεων διαμονής), 
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- τοπικές αυτοδιοικητικές μονάδες - Πόλη Šibenik και επαρχία Šibenik-Knin, 

- τοπική κοινότητα (μέσω του σχεδιασμού δημιουργικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθ 

'όλη τη διάρκεια του έτους), 

- τοπικά ΜΜΕ σχετικά με τον τουρισμό και με άλλους συναφείς τομείς - το έργο θα 

δημιουργήσει μια υποδομή επιχειρηματιών, γύρω από την οποία τα ΜΜΕ μπορούν να 

αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους (δυνατότητα χορήγησης εγκρίσεων παραχώρησης για 

εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, μεταφορά επισκεπτών, τοποθέτηση προϊόντων στο κατάστημα με 

σουβενίρ), 

- διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και δημιουργών πολιτιστικού περιεχομένου 

(δημιουργία συνθηκών μέσω των κανόνων και κριτηρίων επιλογής για την εισαγωγή εξωτερικών 

διοργανωτών του προγράμματος), 

- δημοτικά και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - μέσω του έργου, θα αναπτυχθούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις (όπως τα σχολεία στη φύση), και θα συμβάλουν με 

αυτόν τον τρόπο στον εκπαιδευτικό τομέα, 

-ιδέες και μουσεία - μέσω του έργου θα δημιουργηθεί συνεργασία για μελλοντική ανταλλαγή 

γνώσεων βάσει της διεθνούς τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Κροατίας, του Μαυροβουνίου 

και της Ιταλίας, δηλαδή εκπρόσωποι πολιτιστικών αγαθών στον κατάλογο υποψηφιότητας της 

UNESCO ως μέρος του προγράμματος «Συστήματα άμυνας στην πρώην επικράτεια της 

Δημοκρατία της Βενετίας κατά την περίοδο από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα», 

- Συμβούλιο Τουρισμού της πόλης Šibenik και της επαρχίας Šibenik -Knin θα συμμετάσχουν 

στη δημιουργία μιας νέας προσφοράς και στη δημιουργία διαφημιστικών εργαλείων που θα 

επηρεάσουν άμεσα την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών (αφίξεις και διανυκτερεύσεις). 

Έμμεσοι δικαιούχοι: 

-όλοι οι πολίτες της Šibenik και της επαρχίας Šibenik-Knin, που θα επωφεληθούν από καλύτερες 

και φθηνότερες δημόσιες υπηρεσίες, που παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω 

μεγαλύτερων διαθέσιμων πόρων στον προϋπολογισμό που θα δημιουργηθούν από την 

οικονομική αξιοποίηση του έργου στο μέλλον, οι πολίτες που διαθέτουν εγκαταστάσεις 

διαμονής για να χρησιμοποιηθούν από επισκέπτες του φρουρίου (μικρομεσαίοι ιδιώτες 

ενοικιαστές). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν όχι μόνο την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση του 

φρουρίου, αλλά και τον μετασχηματισμό του περιεχομένου ολόκληρης της ζώνης επαφής, ειδικά 

στον κόλπο Minerska, που θα πρέπει να γίνει το κεντρικό σημείο υποδοχής του φρουρίου σε 

ολόκληρη την προστατευόμενη περιοχή. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που αναμένονται μετά 

την ολοκλήρωση του έργου (σημείωση: το έργο βρίσκεται ακόμη στη φάση υλοποίησης) είναι: 

-αναπαλαίωση φρουρίου, 

- ασφαλής πρόσβαση στο φρούριο από την πλευρά της θάλασσας και της ξηράς, 

- διευθετημένα σημεία πληροφόρησης στο νησάκι Školjić, 
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- οργανωμένο κέντρο επισκεπτών και λιμάνι στον κόλπο Minerska, 

- διευθετημένοι δρόμοι πρόσβασης και χώρος στάθμευσης και 

- διευθετημένες διαδρομές με συνοδευτικές εγκαταστάσεις στην άλλη πλευρά του καναλιού του 

Αγίου Αντωνίου. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του έργου που θα αποκαταστήσει, θα ανακατασκευάσει και θα εξοπλίσει 

το φρούριο του Αγίου Νικολάου και την υποδομή πρόσβασης, ο Δημόσιος Φορέας «Φύση»  της 

επαρχίας Šibenik-Knin θα διαχειρίζεται τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις. Ο Δημόσιος 

Φορέας «Φύση» έλαβε την παραχώρηση του 2013 από την επαρχία Šibenik-Knin για περίοδο 20 

ετών για τη διαχείριση της παράκτιας περιοχής, η οποία περιλαμβάνει το φρούριο του Αγίου 

Νικολάου. Με βάση το Σχέδιο Διαχείρισης και Επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του έργου, ο Δημόσιος Φορέας «Φύση»  θα οργανώσει τη διαχείριση του φρουρίου και θα 

διασφαλίσει την απασχόληση νέων υπαλλήλων και την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων, 

καθώς και τη συντήρηση την ερχόμενη περίοδο. 

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Διαχείρισης και Επικοινωνίας, καθώς και η ενίσχυση των 

επαγγελματικών ικανοτήτων του Φορέα του Δημόσιου Ιδρύματος και άλλων φορέων εταίρων 

κατά την υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην ποιότητα της διαχείρισης του φρουρίου. Θα 

προγραμματιστεί να απασχοληθούν εμπειρογνώμονες που θα εργαστούν για την παρουσίαση 

του φρουρίου στους επισκέπτες, και την οργάνωση όλων των συνοδευτικών εγκαταστάσεων στο 

φρούριο, καθώς και εκείνων που θα εργαστούν για τη συντήρηση. 

Μετά την αποκατάσταση του φρουρίου και τη ρύθμιση των συνοδευτικών εγκαταστάσεων 

(κέντρο επισκεπτών, αποβάθρα πλοίου, σημείο πληροφοριών) και την κατασκευή ενός χώρου 

στάθμευσης και οδού πρόσβασης, τα έσοδα για συντήρηση και οι επενδύσεις σε νέες 

εγκαταστάσεις στη ζώνη επαφής θα πρέπει να δημιουργούνται από επισκέψεις και διάφορες 

εκδηλώσεις. Αυτά τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν:  την συντήρηση του, το μεγαλύτερο μέρος 

των δαπανών που σχετίζονται με τη χρήση του φρουρίου και το πληροφορικό υλικό του. 

Η αποκτηθείσα γνώση θα αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη μελλοντικών έργων, που σχετίζονται με 

την περαιτέρω προβολή της περιοχής του καναλιού του Αγίου Αντωνίου, αλλά και για την 

αξιοποίηση άλλων προστατευόμενων περιοχών της επαρχίας που διαχειρίζεται το Δημόσιο 

Ίδρυμα. Οι εμπειρίες, που αποκτήθηκαν μέσω αυτού του έργου, θα είναι σε θέση να 

εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση μελλοντικών κοινών έργων με εκπροσώπους της Κροατίας, 

του Μαυροβουνίου και της Ιταλίας ή εκπροσώπων πολιτιστικών αγαθών στον κατάλογο 

υποψηφιότητας της UNESCO «Συστήματα άμυνας στην πρώην Δημοκρατία της Βενετίας στην 

περίοδο από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα ». 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Δημόσιος φορέας «Φύση» της επαρχίας Šibenik-Knin 

Prilaztvornici 39 

22 000 Šibenik 

Τηλ: 022 / 218-462 
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Τηλ: 022 / 218-964 

Φαξ: +385 22 218 331 

e-mail: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr 

ΤμήμαΤουρισμού: 

MilkaAntićKrstić 

e-mail: makrstic@zpv-sibenik.hr 

https://www.kanal-svetog-ante.com/hr 

ΠΗΓΕΣ 

http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanja%

20(web).pdf 

https://www.kanal-svetog-ante.com/hr/eu-projekti/turisticka-valorizacija-tvrdave-sv-nikole 
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WG 1 - Συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Αρχαιολογικό πάρκο Simonovzaliv: στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης, Σλοβενία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Σλοβενία, Αρχαιολογικό πάρκο Simonovzaliv. 

Ο αρχαιολογικός χώρος Simonovzaliv υπάγεται στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Κληρονομιάς 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Primorska (Koper, Σλοβενία). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Βρίσκεται στο ακρωτήριο μεταξύ της πόλης Izola και του κόλπου του Simonovzaliv. Ο 

αρχαιολογικός χώρος Simonovzaliv περιλαμβάνει τη ρωμαϊκή παραθαλάσσια βίλα (villa 

maritima) και ένα μικρό λιμάνι. 

Η έρευνα του ρωμαϊκού συγκροτήματος έχει μετρά περίπου έναν αιώνα. Μέχρι τη δεκαετία του 

1980, επικεντρώθηκε κυρίως στα δεδομένα εξόρυξης και προστασίας των αρχιτεκτονικών 

καταλοίπων, κυρίως από τις αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις. Ο χώρος εντάχθηκε σε καθεστώς 

προστασίας το 1999 και έκτοτε μειώθηκε η έκταση και η ένταση της έρευνας στον χώρο. 

 

Το διάταγμα για το Simonovzaliv ως προστατευόμενου μνημείου προβλέπει τη διατήρηση του 

στο σύνολό, όπως είναι, ανέπαφο. Ορίζει την παρουσίαση του χώρου σε έντυπα μέσα και αλλού, 

στη διδασκαλία και την έρευνα κ.λπ. 

Ωστόσο, η ανεπαρκής παρουσίαση των καταλοίπων και το γεγονός ότι δεν ήταν προσιτά στο 

κοινό, οφείλεται σε μία περίπλοκη αιτία.  

Η νέα προσέγγιση ήταν ότι η παραγωγή αρχαιολογικών δεδομένων ακολουθήθηκε από 

δραστηριότητες, που επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση του χώρου, καθώς και στην οργάνωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το 2004, το Ινστιτούτο Μεσογειακής Κληρονομιάς (μετονομάστηκε το 2016 σε Ινστιτούτο 

Αρχαιολογίας και Κληρονομιάς) κατέληξε σε συμφωνία με τον Δήμο Izola, στον οποίο υπάγεται 

η περιοχή και το Εθνικό Ινστιτούτο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με το 

οποίο ανέλαβε τον ανεπίσημο ρόλο του διαχειριστή του χώρου. 

Το 2010, επιτεύχθηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου Μεσογειακής Κληρονομιάς, 

του Ινστιτούτου Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σλοβενίας και του Δήμου Izola, 

με την οποία το Ινστιτούτο Μεσογειακής Κληρονομιάς έγινε επίσημα διαχειριστής του 

αρχαιολογικού πάρκου. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων που ξεκίνησε το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και 

Κληρονομιάς ήταν: η διατήρηση και αποκατάσταση του πολιτιστικού μνημείου στο 

Simonovzaliv, η πρόσβαση στο ευρύ κοινό, η συμβολή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, 

η αύξηση της τουριστικής προσφοράς και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του τοπικού ή 

περιφερειακού περιβάλλοντος. 
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Το Ινστιτούτο κάνει αρκετά απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου 

αρχαιολογικού πάρκου. Το σχέδιο συντήρησης και σχέδιο διαχείρισης του χώρου εκδόθηκαν το 

2010. 

Οι δραστηριότητες στο πάρκο περιλάμβαναν: 

- αποκατάσταση, συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου Simonovzaliv με την 

παρουσίαση του μνημείου στο σύνολό του, δηλ. των κατοίκων της ρωμαϊκής θαλάσσιας βίλας, 

καθώς και του βυθισμένου  λιμανιού, που ταυτόχρονα αποτελεί την δημιουργία του πρώτου 

υποβρύχιου αρχαιολογικού χώρου στη Σλοβενία, 

- βελτίωση της προσβασιμότητας του μνημείου με τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου 

πληροφόρησης, καθώς και ενός δημόσιου προγράμματος για τους επισκέπτες με ειδικές ανάγκες 

και υποβρύχιες περιηγήσεις στο λιμάνι, καθώς και την τοποθέτηση ξεναγού, 

 - εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της αρχαιολογικής διδακτικής και ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με την έννοια της αρχαιολογικής κληρονομιάς με τη 

βοήθεια ενός δημόσιου προγράμματος πειραματικής αρχαιολογίας  και 

- προγραμματισμός τουριστικών δρομολογίων που συνδέουν αρχαιολογικούς χώρους με τις 

ακτές της Σλοβενίας, ενισχύοντας έτσι τον αρχαιολογικό τουρισμό. 

ΠΟΡΟΙ 

Βασικά έγγραφα για το πάρκο είναι το σχέδιο διατήρησης του, που εκπονήθηκε από το 

Ινστιτούτο Προστασίας και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σλοβενίας 

(Περιφερειακό γραφείο στο κέντρο Piran και Αποκατάστασης) και το σχέδιο διαχείρισης του, 

που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Κληρονομιάς (το τότε Ινστιτούτο για τη 

Μεσογειακή Κληρονομιά). 

Η έρευνα και η ίδρυση του Πάρκου υποστηρίχθηκε μέσω διαφόρων εθνικών και διεθνών 

ερευνητικών έργων και της τακτικής, ετήσιας οικονομικής στήριξης από τον Δήμο Izola, καθώς 

και της ενεργού συνεργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Προστασίας και Διατήρησης της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Το πρώτο διεθνές έργο, μέρος του οποίου ήταν και η βίλα του Simonovzaliv, ήταν το έργο «Η 

καρδιά της Istria: Κληρονομιά και Τέχνες», που περιλάμβανε την ανάπτυξη διασυνοριακού 

τουριστικού δρομολογίου σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Ίστρια, που πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ 2005 και τέλους του 2007. 

Το 2008, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε συνεργασία με το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

από τη Βιέννη. 

Μεταξύ 2010 και 2014, όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου 

PArSJAd - Αρχαιολογικά Πάρκα της Βόρειας Αδριατικής. Στα πλαίσια του έργου, εκδόθηκε ένα 

σχέδιο διατήρησης και  διαχείρισης του 2010. Οι εργασίες στο Πάρκο επικεντρώθηκαν στην 

προώθηση και τη διάδοση, καθώς και στις παρεμβάσεις έρευνας και διατήρησης, οι οποίες 

συνέβαλαν σημαντικά στις δυνατότητες συνδυασμού της έρευνας με τα πανεπιστημιακά 

προγράμματα σπουδών. 

Ο στόχος του έργου «Αρχαιολογία για όλους». Η αναβίωση του αρχαιολογικού πάρκου 

Simonovzaliv 2015-2016 ήταν να αυξήσει την προσβασιμότητα του χώρου, τοποθετώντας τον 
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στην πολιτιστική και τουριστική προσφορά της περιοχής, καθώς και να αναπτύξει ένα 

πρόγραμμα και υποδομή που θα επιτρέψει τη λειτουργία του αρχαιολογικού πάρκου, 

καθιστώντας το οικονομικά βιώσιμο. 

Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Κληρονομιάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ 

ιδρυμάτων από τη Σλοβενία και φορέων από τα άλλα κράτη. Πολύ σημαντική είναι η 

συνεργασία με τον Δήμο Izola, το Ινστιτούτο Προστασίας και Διατήρησης της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της Σλοβενίας, το Ναυτικό Μουσείο SergejMašera στο Piran, το Ινστιτούτο 

Καταδύσεων και Υποβρύχιες Δραστηριότητες - IPPA Piran. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται επίσης 

με άλλα μέλη του Πανεπιστημίου της Primorska (η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σχολή 

Μαθηματικών, οι Φυσικές Επιστήμες και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και η Σχολή 

Εκπαίδευσης). 

Με αυτόν τον τρόπο, το Πάρκο κατέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Οι 

εμπειρίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Πάρκου θα μπορούσαν να μεταφερθούν 

άμεσα στις διδακτικές διαδικασίες. 

Τα μέλη του Ινστιτούτου διεξάγουν έρευνα και συντήρηση αρχαιολογικών λειψάνων, καθώς και 

προωθούν ένα δημόσιο πρόγραμμα ανάδειξης και παρουσίασης του χώρου, μέσω εργαστηρίων, 

ξεναγήσεων, συμμετοχής σε δημόσιες πρωτοβουλίες όπως η θερινή βραδιά Μουσείου, η διεθνής 

ημέρα των μουσείων κ.λπ. Όλες οι δραστηριότητες υποστηρίζονται οικονομικά από τον Δήμο 

Izola, καθώς και εθνικά ή διεθνή προγράμματα, που διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο της 

Primorska. 

Η αρχαιολογία, η κληρονομιά, η ιστορία, η μουσειολογία, η αποκατάσταση, η συντήρηση και ο 

τουρισμός είναι  θέματα, στα οποία οι Σλοβένοι ή αλλοδαποί μαθητές συμμετείχαν είτε ως μέρος 

της διαδικασίας σπουδών είτε ως συμμετέχοντες σε εργαστήρια και θερινά σχολεία. Συνέταξαν 

εργασίες και διατριβές σχετικά με την αρχαιολογική κληρονομιά της Izola και του 

Simonovzaliv, συμμετείχαν στην προετοιμασία δημόσιων εκδηλώσεων, ξεναγήσεων στο Πάρκο 

και πήραν μέρος ως εθελοντές σε εργαστήρια, καθώς και σε παρεμβάσεις αρχαιολογικής 

έρευνας και διατήρησης στο πάρκο. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Από το 2004, ο χώρος καθαρίστηκε και οργανώθηκε ως αρχαιολογικό πάρκο ανοιχτό για τους 

επισκέπτες. 

Αρχιτεκτονικά ερείπια της βίλας αποκαταστάθηκαν "επί τόπου", καθώς αυτός είναι ο μόνος 

τρόπος για την σωστή αναπαράσταση και ερμηνεία των λειψάνων για τους επισκέπτες. 

Λήφθηκαν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

διατήρησης των ανακαινισμένων ψηφιδωτών. 

Ιδρύθηκε το υποβρύχιο αρχαιολογικό πάρκο στην περιοχή του αρχαίου λιμανιού. Το 2015, 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες υποβρύχιες περιηγήσεις στα ερείπια για μη δύτες. 

Ένα κέντρο πληροφόρησης εγκαταστάθηκε στο πάρκο. 

Η χρήση καινοτόμων ψηφιακών και διαδραστικών λύσεων ενίσχυσε την εμπειρία των 

επισκεπτών. Η κληρονομιά έγινε επίσης πιο προσιτή με την εφαρμογή ενός ποιοτικού 

προγράμματος για επισκέπτες με ειδικές ανάγκες. 
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Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Κληρονομιάς είναι υπεύθυνο για την τακτική συντήρηση και 

φροντίδα του αρχαιολογικού πάρκου, κατά το οποίο τα μέλη του φροντίζουν επίσης την 

τεκμηρίωση και την έρευνα με γεοραντάρ. 

Η συστηματική παρουσίαση και διάδοση, καθώς και η βίλα του Simonovzaliv ως μέρος του 

πολιτιστικού τουρισμού επιτυγχάνεται μέσω ξεναγήσεων, εργαστηρίων και ένταξης του 

μνημείου σε δραστηριότητες που σχετίζονται με διεθνή έργα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ / ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Διάφοροι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη λειτουργία του αρχαιολογικού Πάρκου: 

Δήμος Izola, περιφερειακοί και τοπικοί τουριστικοί οργανισμοί, Ναυτικό Μουσείο Sergej 

Mašera στο Piran, Ινστιτούτο Προστασίας και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Σλοβενίας, Περιφερειακό Γραφείο, Κέντρο Διατήρησης, Ναυτικό Μουσείο Sergej Mašera στο 

Piran, το Ινστιτούτο Καταδύσεων και Υποβρύχιες Δραστηριότητες - IPPA Piran, διάφορες 

σχολές του Πανεπιστημίου της Primorska. 

Δικαιούχοι του αρχαιολογικού πάρκου είναι διάφορα μέλη τοπικών κοινοτήτων, από παιδιά έως 

ηλικιωμένους, μέλη διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων και άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Η Διοίκηση του Αρχαιολογικού πάρκου Simonovzaliv παρουσίασε το πρόγραμμα: συντήρησης 

και αποκατάστασης, προώθησης και προσβασιμότητας του χώρου καθώς και τη δημιουργία ενός 

νέου πολιτιστικού τουριστικού προορισμού. 

Το αρχαιολογικό πάρκο είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένο στην πολιτιστική και τουριστική 

κληρονομιά της περιοχής. Οι χώροι είναι εξαιρετικά ωφέλιμοι για την τοπική κοινότητα, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα, τους τουρίστες, τους επισκέπτες με αναπηρίες, τα 

ενδιαφερόμενα άτομα και τα δημόσια ιδρύματα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ο μελλοντικός στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα και μια υποδομή που θα επιτρέψει τη 

λειτουργία του αρχαιολογικού πάρκου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας το 

οικονομικά βιώσιμο. 

ΜΑΘΗΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Είναι σημαντικό για την επιτυχία του Αρχαιολογικού Πάρκου Simonovzaliv το γεγονός ότι η 

Διαχείριση του συνδυάζει έρευνα, εκπαίδευση και παρουσίαση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η 

Διοίκηση  του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Κληρονομιάς συνδέεται με πολλούς 

ενδιαφερόμενους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκεται στις 

διεθνείς σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η υψηλότερη επιστημονική ποιότητα συνδέεται με την 

επιτυχή προσέγγιση στο ευρύ κοινό. 

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Καθ. Δρ. Irena Lazar 

Πανεπιστήμιο Primorska, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Titovtrg 5 SI-6000 Koper, Σλοβενία 
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WG 1 - Συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Σχέδιο διαχείρισης για τη ρωμαϊκή πόλη της Siscia, Κροατία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το σχέδιο διαχείρισης για τη Ρωμαϊκή Πόλη της Siscia,στη Κροατία, αναπτύχθηκε κατά την 

περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου 2014 ως ένα από τα επτά σχέδια διαχείρισης για επτά τοποθεσίες 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για την υποστήριξη της υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

του έργου II της Λιουμπλιάνα.  

Διαδικασία: Αποκατάσταση της κοινή κληρονομιάς, η οποία συντονίζεται από την ομάδα 

εργασίας για τον πολιτισμό και την κοινωνία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης είναι αποτέλεσμα της ανάγκης επίτευξης μακροπρόθεσμης 

λειτουργίας, διαχείρισης και βιωσιμότητας των στόχων του προγράμματος που είναι απαραίτητα 

για τις θετικές αλλαγές που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ίδιων χώρων. Η διαδικασία της 

Λιουμπλιάνα II ως πλαισίου για την ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης επηρέασε τις αρχές και 

τις μεθόδους επιλογής και εφαρμογής, ενώ τα εργαλεία διαχείρισης και μεθοδολογίας για την 

αποκατάσταση της κληρονομιάς που έχουν αναπτυχθεί μέσα στη Διαδικασία της Λιουμπλιάνα 

χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία εκκίνησης για την ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης. 

Στην περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου της Siscia, σημειώνονται διαφορετικά επίπεδα 

διαχείρισης. Το κύριο πρόβλημα με αυτήν την πρακτική διαχείρισης ήταν ότι δεν αντιμετώπισε 

στο σύνολό τους την  κληρονομιά, τα προβλήματα και τα σχέδια,  που σχετίζονται με τον χώρο 

και, κυρίως, την ευρύτερη χρήση του. Κάθε ίδρυμα προσέγγισε τον χώρο από την άποψη των 

ενδιαφερόντων, της αποστολής και των ικανοτήτων του, που άφηνε χώρο σε ορισμένες από τις 

πτυχές της ανάπτυξης χώρων, καθώς παραμένουν παραμελημένες επειδή δεν ανήκουν στις 

ικανότητες πεδίου κανενός και επειδή τα επί του παρόντος αρμόδια ιδρύματα βασίζουν τις 

πρακτικές τους στην έννοια της προστασίας μέσω της έρευνας, της διατήρησης και της μερικής 

παρουσίασης. Επιπλέον, δεν υπήρχε αρκετή διοργανική και διατομεακή συνεργασία, καθώς και 

κακή επικοινωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων φορέων που 

οδήγησαν σε έλλειψη κοινού συντονισμού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η δομή διαχείρισης και ο πίνακας των απαιτούμενων έργων και δραστηριοτήτων που θα 

επιτευχθούν ως στόχοι για καθέναν από τους τομείς διαχείρισης καθορίζουν πώς και τι θα 

εφαρμοστεί τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Τα πρώτα δύο χρόνια προγραμματίζονται ως μια μεταβατική περίοδο, στην οποία τα αρμόδια 

ιδρύματα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στην οργανωτική δομή εργάζονται 

κυρίως για τη συγγραφή έργων, τη διερμηνεία, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την 

επωνυμία. Μετά από αυτήν την περίοδο, έχει προγραμματιστεί να συνοψίσει τα συνολικά 

αποτελέσματα (αριθμός έργων που έχουν εγκριθεί και ξεκινήσει, εκπαιδευτικά έργα 

αποτελεσμάτων, διαφήμιση, ερμηνεία, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας 
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διαχείρισης δομών · αρχαιολογική έρευνα και παρουσίαση ευρημάτων, δυνατότητα δημιουργίας 

πληροφοριακού και εκπαιδευτικού κέντρου) και ανάλυση πιθανών περιστάσεων (πολιτικές 

συνθήκες, επίγνωση της ανάγκης επένδυσης σε κληρονομιά, οικονομικές συνθήκες). Με βάση 

όλα τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Ομάδας Συντονισμού, 

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση διαχειριστών τοποθεσιών, αλλαγές στη δομή 

διαχείρισης και ενδεχομένως δημιουργία νέων νομικών οντοτήτων, καθώς και τη δημιουργία 

ενός πληροφοριακού κέντρου, με πιθανή αναθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων 

προτεραιότητας. 

Η νέα οργανωτική δομή δημιουργήθηκε για να καλύψει τις βασικές αδυναμίες της 

προηγούμενης. Έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο που θα βοηθήσει στην αποκέντρωση του 

συστήματος διαχείρισης, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενθάρρυνση της συνεχούς 

επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να ξεκινήσει ευρύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

και να προωθήσει τη SISCIA ως κληρονομιά όλων των ντόπιων και στη συνέχεια όλων των 

Κροάτων. 

Ειδικοί στόχοι ήταν: 

-η δημιουργία ενός οράματος και στρατηγικού πλαισίου (στρατηγικές, μέθοδοι, εργαλεία, 

δράσεις και έργα, χρηματοδότηση πόρων και χρόνος) για την αειφόρο ανάπτυξη του χώρου τα 

επόμενα 5 χρόνια εντός διεθνών αρχών και συμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό πλαίσιο, 

-η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προστασίας και χρήσης της κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένης 

της διατήρησης, της αστικής ανάπτυξης, της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, της προστασίας 

του περιβάλλοντος ...), 

-η ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας με βάση το διάλογο, τη 

συνεργασία και τη σαφή κατανομή ρόλων και ευθυνών όλων των ενδιαφερομένων, 

- η διασφάλιση ολοκληρωμένης προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω 

συνεχούς καθοδήγησης και παρακολούθησης της τοπικής αστικής ανάπτυξης, 

-η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της αποτελεσματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης 

και της αύξησης των εσόδων από την κληρονομιά χρήσης, σχέδια διαχείρισης πολιτιστικής 

κληρονομιάς στα Δυτικά Βαλκάνια, 

-η ενθάρρυνση για τη δια βίου μάθηση μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

διαφορετικών συμμετεχόντων, 

-η διασφάλιση μιας  αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων, κανονισμών και παρόμοιων 

εγγράφων σχεδιασμού και αποκατάστασης τοποθεσιών. 

ΠΟΡΟΙ 

Το Σχέδιο Διαχείρισης για τη Ρωμαϊκή Πόλη της Siscia, αναπτύχθηκε ως ένα από τα επτά σχέδια 

διαχείρισης για επτά τοποθεσίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την υποστήριξη της 

υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Έργου II της διαδικασίας της Λιουμπλιάνα. 

Αποκατάσταση της κοινής κληρονομιάς, η οποία συντονίστηκε από την ομάδα εργασίας για τον 

πολιτισμό και την κοινωνία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου 

της Ευρώπης. 
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Για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης, δημιουργήθηκε μια περιφερειακή κοινοπραξία που 

περιλάμβανε τους ακόλουθους οργανισμούς: Πολιτιστική κληρονομιά χωρίς σύνορα  ως 

επικεφαλής. Europa Nostra Σερβία EXPEDITIO- Κέντρο Βιώσιμης Χωρικής Ανάπτυξης, 

Μαυροβούνιο και Ινστιτούτο Συμφωνίας για την Αστική Ανάπτυξη, Αλβανία. 

Η διαδικασία της Λιουμπλιάνα II ως πλαίσιο για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης επηρέασε 

τις αρχές και τις μεθόδους επιλογής και εφαρμογής ενώ τα εργαλεία διαχείρισης και 

μεθοδολογίας για την αποκατάσταση της κληρονομιάς που έχουν αναπτυχθεί εντός της 

διαδικασίας της Λιουμπλιάνα χρησιμοποιήθηκαν ως αφετηρία για την ανάπτυξη της διαχείρισης. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Όλα τα βήματα και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του 

σχεδίου διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων της Siscia είναι διεπιστημονικά και εμπλέκουν μια 

σειρά δημόσιων, κοινωνικών, πολιτικών και επαγγελματικών ενδιαφερομένων μερών για τη 

δημιουργία αποκατάστασης κληρονομιάς μέσω συναίνεσης. Η προετοιμασία αυτού του 

εγγράφου βασίζεται άμεσα σε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία αποκατάστασης που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Λιουμπλιάνα II που αποτελείται από 4 εργαλεία: 

1. Προτεραιότητες πολιτιστικών αγαθών (Λίστα παρεμβάσεων προτεραιότητας) 

2. Αξιολόγηση πολιτιστικής κληρονομιάς (προκαταρκτική τεχνική αξιολόγηση) 

3. Αναγνώριση της βιώσιμης χρήσης του χώρου(Μελέτη σκοπιμότητας) 

4. Σχεδιασμός, εξασφάλιση και διαχείριση κεφαλαίων για αποκατάσταση υλοποίησης έργων 

(Επιχειρηματικό σχέδιο) 

Με την εισαγωγή των σχεδίων διαχείρισης, η μεθοδολογία επεκτάθηκε και έγινε το πέμπτο 

εργαλείο. Η κύρια ιδιαιτερότητα και το πλεονέκτημα της ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρισης στο 

πλαίσιο της Διαδικασίας II της Λιουμπλιάνα είναι ο προκαθορισμός ορισμένων βασικών πτυχών 

του σχεδίου διαχείρισης. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των σχεδίων 

χρησιμοποιούνται και καλύπτονται όλα τα προηγούμενα βήματα και έγγραφα. 

Μέσα στο Σχέδιο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων της Siscia, έχουν χαρτογραφηθεί τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με την αρχή των οριζόντιων και διεπιστημονικών εταιρικών 

σχέσεων και συνεργιών, και περιλάμβαναν όχι μόνο ιδρύματα αλλά και οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στη σύνταξη του εγγράφου μέσω τριών εργαστηρίων που 

πραγματοποιήθηκαν και αναφέρονται στις τρεις κύριες φάσεις ανάπτυξης του σχεδίου 

διαχείρισης. Για την καλύτερη  κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρισης, 

προκειμένου να αναπτυχθούν ικανότητες και να καταστεί δυνατή η ενεργός συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης, αναπτύχθηκε ένα εγχειρίδιο 

για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και την επιλογή πρόσθετης βιβλιογραφίας που 

διανεμήθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Επιπλέον, διοργανώθηκαν με τους κύριους φορείς της Διαδικασίας της Λιουμπλιάνα - το 

Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας και τον Εθνικό Συντονιστή της 

Διαδικασίας της Λιουμπλιάνα, ειδικές συμβουλευτικές συναντήσεις. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ/ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Οι ομάδες-στόχοι του έργου ήταν εθνικές και τοπικές αρχές και εμπειρογνώμονες, καθώς και ο 

αστικός και ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες, οι επισκέπτες. Εργαζόμενοι στον τουρισμό - 

εμψυχωτές, οδηγοί, εμπειρογνώμονες, μαθητές. 

Στο σχέδιο διαχείρισης δεν ορίζονται στενά οι άμεσοι και έμμεσοι δικαιούχοι της πρωτοβουλίας, 

αλλά μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι άμεσοι δικαιούχοι είναι το αρχαιολογικό πάρκο 

Siscia, η πόλη του Sisak, το τουριστικό συμβούλιο, το μουσείο, οι επισκέπτες της τοποθεσίας 

και έμμεσος είναι ιδιωτικός τομέας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της Siscia σχεδιάστηκε για την περίοδο Ιανουαρίου 2015 - 

Δεκεμβρίου 2020. 

Η δομή διαχείρισης και ο πίνακας των απαιτούμενων έργων και δραστηριοτήτων για την 

επίτευξη στόχων για καθέναν από τους τομείς διαχείρισης καθορίζουν πώς και τι θα υλοποηθεί 

στη διάρκεια των πέντε ετών. 

Τα αποτελέσματα της πρακτικής είναι η ανάπτυξη ενός οράματος του χώρου, ενός σχεδίου 

διαχείρισης για την αρχαία πόλη μέσω αναλύσεων, μεθόδων και οδηγιών για καλύτερη πολιτική 

διαχείρισης. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο κύριος στόχος του σχεδίου διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων της Siscia είναι να εκτιμήσει, 

να προστατεύσει και να προωθήσει τις αξίες της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που 

συνθέτουν την τοποθεσία, να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη του πολιτιστικού αγαθού ως 

μέρος που παρέχει μια μοναδική εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, η ενεργός 

συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στην ανάπτυξη, είναι μοναδική και μπορεί να εφαρμοστεί 

στις περισσότερες ακίνητες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα και ανάγκη για την ανάπτυξη ενός σχεδίου 

διαρθρωτικής διαχείρισης, αυτό το σχέδιο παρέχει ένα καλό παράδειγμα και βάση για την 

έναρξη της ανάπτυξης γενικών σχεδίων διαχείρισης για αρχαιολογικούς χώρους, αλλά είναι 

απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, οι 

επιθυμίες και οι ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων και δικαιούχων, καθώς και διαφορετικές 

δυνατότητες σχετικά με τη γεωγραφική θέση και άλλες συνθήκες, την υπάρχουσα κατάσταση, το 

κλίμα κ.λπ. 

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Πόλη Sisak, MajaDelVechio 

Τηλέφωνο: +385 44 510-108 

E-mail: maja.delvechio@sisak.hr 

Web: www.sisak.hr 

ΠΗΓΕΣ 

mailto:maja.delvechio@sisak.hr
http://www.sisak.hr/
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https://www.min-

kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia

_HRV.pdf 
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WG 1 - Συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση της κληρονομιάς - Το φρούριο Bač (Centuries of 

Bač), Σερβία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΕΡΒΙΑ 

Επαρχιακό Ινστιτούτο προστασίας πολιτιστικών μνημείων, Novi Sad, ΣΕΡΒΙΑ 

Πλατφόρμα «Centuries of Bač», 2006-2016 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι «Centuries of Bač» αποτελούν παραδειγματική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής 

προσέγγισης για τη διατήρηση της κληρονομιάς, δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Bač, με το Bač να αποτελεί τον πυρήνα του έργου. 

Το έργο «Centuries of Bač» υλοποιείται ως ένα ανοιχτό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού που 

επιτρέπει την ενοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσω μιας σειράς 

αλληλοσυνδεόμενων μεμονωμένων έργων (υποστηριζόμενα από κοινοτικά και εθνικά ταμεία), 

τα οποία έχουν τους ίδιους γενικούς στόχους: ενίσχυση με βάση την έρευνα γνώσεων σχετικά με 

τον χώρο, εφαρμογή των αρχών διατήρησης, εισαγωγή του βιώσιμου σκοπού και χρήση του 

χώρου και διάδοση των αξιών του σε μια ευρύτερη κοινότητα. Από το 2006-2016, το «Century 

of Bač» αναπτύχθηκε μέσω στρατηγικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και δημιουργήθηκε 

μια πλατφόρμα για την εφαρμογή σύγχρονων εννοιών διατήρησης και διαχείρισης κληρονομιάς 

στη Σερβία. 

Στο έργο «Centuries of Bač», σημαντικό μέρος έχει αφιερωθεί στη συντήρηση και 

αποκατάσταση του φρουρίου Bač, για αυτό και επιλέχτηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς 

αντικατοπτρίζει την αρχαιολογική κληρονομιά του δήμου. 

Διαχρονικά, η πιλοτική προσέγγιση μετακινήθηκε από το να ασχοληθεί με μια μεμονωμένη 

πολιτιστική ιδιοκτησία, στο Φρούριο Bač, μέσω διεπιστημονικών ερευνών, στον ορισμό αυτής 

της περιοχής του Δούναβη ως πολιτιστικού τοπίου. Εκτός από το Φρούριο, άλλα μνημεία στο 

έδαφος του δήμου Bač είναι η Ορθόδοξη Μονή Bodjani και η Μονή Φραγκισκανών του Bač. Το 

παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου του Ερημίτη, τα απομεινάρια τουρκικού λουτρού του Bač, η 

εκκλησία του Αγίου Παύλου και η Μονή Bač αναφέρονται ως πολιτιστικά μνημεία μεγάλης 

αξίας. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο έργο «Centuries of Bač», ιδιαίτερο μέρος έχει αφιερωθεί στη συντήρηση και αποκατάσταση 

του φρουρίου Bač. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να ενσωματώσει το φρούριο Bač στην τοπική 

κοινότητα και να βρει μία βιώσιμη χρήση για αυτόν τον τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Από το 2006 το Επαρχιακό Ινστιτούτο Προστασίας των Πολιτιστικών Μνημείων αγωνίζεται για 

τον νέο ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Bač και για τη δημιουργία 

ισχυρότερων δεσμών με την κοινότητα. Γι’ αυτό το Ινστιτούτο καθιέρωσε το «Centuries of 
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Bač», ως πλατφόρμα και μεθοδολογικό πλαίσιο βασισμένο στις σύγχρονες αρχές διατήρησης 

που καθοδήγησαν την αποκατάσταση της κληρονομιάς της περιοχής Bač. Αυτό το πλαίσιο 

προέβλεπε ότι οι ομάδες και οι ικανότητες έπρεπε να διευρυνθούν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, 

να δημιουργηθεί διεθνής συνεργασία, να παρασχεθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και να η 

τοπική κοινότητα να κατανοήσει την σκοπιμότητα του έργου, ως βασικού παράγοντα της 

μακροχρόνιας διατήρησης και αξιοποίησης της κληρονομιάς. 

Λόγω της επιτυχίας αυτού του έργου και του ολοκληρωμένου οράματός του, το 2010 το φρούριο 

Bač συμπεριλήφθηκε στον Κατάλογο Εμπιστευτικότητας της UNESCO, ως μέρος του Αρχαίου 

Bač και του Περιβάλλοντος του, που σημαίνει ότι το φρούριο Bač και τα περίχωρά του έχουν 

περιβαλλοντική, εκπαιδευτική και κοινωνική αξία. Η διαδικασία δημιουργίας του σχεδίου 

διαχείρισης και του φακέλου υποψηφιότητας βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη, με στόχο 

να προταθεί το φρούριο Bač και ο περιβάλλων χώρος του για την UNESCO WHL. 

ΠΟΡΟΙ 

Το "Centuries of Bač" δημιουργήθηκε ως πρωτοβουλία του επαρχιακού ινστιτούτου για την 

προστασία των πολιτιστικών μνημείων και της ομάδας των διεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων. 

Η πρωτοβουλία και κάθε έργο αποτελούσε μέρος ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου 

προγραμματισμού, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό του ακολουθούμενου μακροπρόθεσμου 

μοντέλου πολιτικής κληρονομιάς είναι να καθοδηγείται από την κοινωνία και τους πολίτες. Το 

μοντέλο σχεδιάστηκε και ενσωματώθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων και εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

Το μοντέλο διαχείρισης «Centuries of  Bač» επέτρεψε την ταυτόχρονη διαχείριση και υλοποίηση 

πολλαπλών θεματικών έργων ή / και προγραμμάτων σε τρεις κύριες κατηγορίες προστασίας για 

το φρούριο Bač και τα περίχωρά του: Α - έρευνα. Β – συντήρηση και Γ - αξιοποίηση. 

Αυτό το μοντέλο επέτρεψε να συμπεριληφθεί η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων έργου 

(δημιουργώντας πακέτα εργασίας σε κάθε θεματική ενότητα), το οποίο ήταν σημαντικό για την 

επίτευξη αποτελεσματικής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου από 

διάφορους κλάδους. Το ανοιχτό μοντέλο σχεδιασμού επέτρεψε την ενοποίηση των 

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν σε μεμονωμένα (δευτερεύοντα) έργα, δημιουργώντας έτσι τη 

δυνατότητα να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα σε θεματικές ενότητες. 

Το μοντέλο αντιμετωπίζεται ως ένας τρόπος εφαρμογής της έννοιας της ισότητας της 

προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πτυχών διασφάλισης. 

Το έργο “The Centuries of Bač” χρηματοδοτήθηκε από διάφορες πηγές, μέσω τακτικών 

δραστηριοτήτων και ανοιχτών διαγωνισμών σε τοπικό, επαρχιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση της κληρονομιάς και η εντατική προώθηση 

άρχισαν να επιδρούν σε άλλα τμήματα δημόσιας πολιτικής και επενδύσεις που δεν 

επικεντρώθηκαν μόνο στη διατήρηση. Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη και την τοπική 

κοινότητα, το έργο έγινε προσιτό στους ανθρώπους, τις ανάγκες τους και το δικαίωμά τους στην 

κληρονομιά. 

Κόστος (σε ευρώ) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Αρχαιολογικές 

ανασκαφές 

PZZKS 93500 Υπουργείο 

Πολιτισμού (MC) 

Διατήρηση, 

αποκατάσταση, 

αποκατάσταση του 

πύργου Donjon 

PZZSK 110000 (MC) 

Διατήρηση, 

αποκατάσταση, 

αποκατεστημένων 

δομών 

PZZSK 191000 Υπουργείο 

Πολιτισμού (MC) 

Εκπαιδευτικό Κέντρο PZZSK 78000 Επαρχιακή 

γραμματεία 

πολιτισμού (PSC) 

Εργαστήρια 

δοκιμαστικών υλικών 

TFUNS 

PZZSK 

230.000 

HEROMAT 

EU 

Μελέτες εγγράφων PZZSK 21500 MC+PSC+MIT+EU 

Έκθεση Bac Μουσείο Βοιβοντίνα 6035 EU+MC 

Εξωτερικός 

φωτισμός, βίντεο 

παρακολούθησης 

Δήμος του Bac 16500 

27000 

EU 

Εξοπλισμός για το 

τουριστικό 

πρόγραμμα 

Τουριστική 

οργάνωση του Bac 

4100 Επαρχιακή 

γραμματεία 

τουρισμού 

Σύνολο  778635€  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το επαρχιακό ινστιτούτο προστασίας των πολιτιστικών μνημείων ήταν επικεφαλής και 

υπεύθυνος για την πρώτη φάση του έργου που επικεντρώθηκε στην διατήρηση του φρουρίου 

Bač. Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν: 

1. Εκτενείς έρευνες σχετικά με το ιστορικό και αρχαιολογικό πλαίσιο του Bač (δεδομένα 

σχετικά με τα κτίρια, τους εσωτερικούς χώρους, τον τρόπο χρήσης του συγκροτήματος, το 

σύστημα παροχής νερού κ.λπ.). 

2. Δοκιμές δομικής μηχανικής περιλάμβαναν την εκτίμηση της κατάστασης της δομής και της 

ζημιάς, μαζί με την μοντελοποίηση και την ανάλυση σταθερότητας όσον αφορά τα υλικά 

(τούβλα, κονίαμα και πέτρα) και δείγματα υποβάθμισης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική 

παρακολούθηση των αρχαιολογικών ανασκαφών. 

3. Συντήρηση και αποκατάσταση του φρουρίου πραγματοποιήθηκε σε φάσεις, με επίκεντρο τη 

διατήρηση της αυθεντικότητάς του. Πραγματοποιήθηκε από πολυεπιστημονικά μέλη της ομάδας 

και σε εργαστήριο δοκιμών υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συντηρημένες δομές επί 

εδάφους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τις 

διατηρημένες πληροφορίες επί τόπου και τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα. 
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4. Αποδεκτές παραδοσιακές τέχνες και δεξιότητες: τοιχοποιία, ξυλουργικές εργασίες (όλα τα 

ξύλινα στοιχεία και κατασκευές, δάπεδα και παντζούρια), κατασκευή ντουλαπιών, σιδηρουργία, 

δάπεδα (κατασκευή δαπέδων από τερακότα), όλα από επαγγελματίες. 

5. Δημιουργία «Centuries of Bac Fund»για τη διαχείριση του φρουρίου Bač και συντονισμός 

των ενδιαφερομένων στην κοινότητα · 

Στην πρώτη περίοδο 2006-2010, το έργο Centuries of Bač επικεντρώθηκε στην πολιτιστική 

κληρονομιά στην περιοχή Bač και αντιμετωπίστηκε ως προτεραιότητα, η οποία επέτρεψε 

εκτεταμένες έρευνες και τη χρήση του πύργου Donjon. Η τεχνική υποστήριξη ήταν διαθέσιμη 

μέσω των προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και μέσω διεθνούς συνεργασίας 

με την Ιταλία στο πλαίσιο ενός έργου I.Ne.P.S, το οποίο περιλάμβανε τη Φραγκισκανική Μονή 

Bač και τη Μονή Bodjani. Το Παλιό Bač και τα περίχωρά του συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς τον Μάρτιο του 2010, ο οποίος βοήθησε το σύνολο να συμπεριληφθεί 

στο Χωροταξικό Σχέδιο της Δημοκρατίας της Σερβίας. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ/ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Centuries of Bač» και κατά κύριο λόγο τη στρατηγική 

αποκατάσταση του φρουρίου Bač, οι εμπλεκόμενοι φορείς ήταν εκπρόσωποι από το τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής για την πολιτιστική πολιτική, 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ινστιτούτα για την προστασία και διατήρηση της 

κληρονομιάς, και έρευνα, τουριστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ευρύ 

κοινό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Υλοποίηση έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο με βάση το φρούριο 

Bač, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την προώθησή του. 

Το έργο «Centuries of Bac» κατάφερε να πετύχει  αυτό που είχαν αποτύχει γενιές συντηρητών: 

να ενσωματώσει επιτέλους το φρούριο Bač στην τοπική κοινότητα και να βρει μία βιώσιμη 

χρήση για αυτόν τον τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το οχυρωμένο κάστρο και τα προάστια με το Εκπαιδευτικό Κέντρο χρησιμοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο αποτελεί το σημείο 

συνάντησης για την ευαισθητοποίηση, τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 

εμπειρογνωμόνων, των επισκεπτών και του κοινού. 

Στον Πύργο Donjon εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα ενώ το φρούριο αποτελεί μέρος ενός 

διάχυτου μουσείου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Bač, μαζί με το μοναστήρι Bođani, το 

τούρκικο λουτρό και το μοναστήρι των Φραγκισκανών σε πολύ κοντινή απόσταση. 

Το πρόγραμμα καθιέρωσε την συνεργασία με εξέχοντα ερευνητικά ιδρύματα και ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το μοντέλο 

διαχείρισης και την επιτυχία του για το φρούριο, την ευρύτερη περιοχή και την κληρονομιά στο 

Bač και την τοπική κοινότητα. 

Και τα 5 επίπεδα του πύργου Donjon χρησιμοποιούνται, από τα οποία στα δύο επίπεδα 

λειτουργεί μόνιμη έκθεση αρχαιολογικού υλικού. Η έρευνα και η διατήρηση έχουν βελτιώσει 
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την κατάσταση των ορατών δομών, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για τη φάση 2. Το συγκρότημα 

είναι εξοπλισμένο για την υποδοχή τουριστών. 

Συνεργασία σε δοκιμές υλικών και προσδιορισμός των αιτίων για υποβάθμιση υλικών, καθώς 

και συμμετοχή σε πολλά έργα, με το πιο σημαντικό έργο του έργου HEROMAT. Παράλληλα, 

άρχισε η λειτουργία ενός Εργαστηρίου Δοκιμών Υλικού Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το πρώτο 

μη κρατικού αυτού του είδους στη Σερβία. 

Το φρούριο Bač για πάνω από 15 χρόνια είναι ο κύριος χώρος για τις Ημέρες της Ευρωπαϊκής 

Κληρονομιάς (και άλλες), με ένα ανοιχτό και δωρεάν φεστιβάλ που συγκεντρώνει την τοπική 

κοινότητα και τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες. 

Το φρούριο Bač μετετράπη από ένα άγνωστο μνημείο σε ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Σερβίας, όπου παρουσιάστηκε το πρώτο σερβικό παιχνίδι 

«Μονόπολη». 

Η μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι σήμερα είναι ότι το φρούριο Bač, ήταν ο νικητής του Grand Prix 

του Βραβείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΕΕ / Europa Nostra Award 2018 - ως το καλύτερο 

παράδειγμα διεπιστημονικού και ολιστικού μοντέλου για τη διατήρηση της κληρονομιάς. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η πρωτοβουλία «Centuries of Bač» και η διατήρηση του φρουρίου Bač ως ακρογωνιαίου λίθου  

και καλής πρακτικής ενός συστηματοποιημένου, στοχασμένου, διεπιστημονικού έργου που 

ακολουθεί τις βασικές αρχές της διατήρησης και της διαχείρισης της σύγχρονης κληρονομιάς 

(βάσει συμβάσεων κληρονομιάς και πρακτικές). 

Στην περίπτωση της Σερβίας, πρόκειται για μια σπάνια, επιτυχημένη περίπτωση μιας 

ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης, που είχε θετικά αποτελέσματα για την κληρονομιά 

και το κοινό και έλαβε εκτίμηση και αναγνώριση πέρα από τα σύνορα της Σερβίας. 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί η αποτελεσματικότητα των ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση 

του έργου, με την Slavica Vujović να ηγείται της πρωτοβουλίας. 

Το έργο σχεδιάστηκε στρατηγικά, σε φάσεις και με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, οργανωμένες 

και εφικτές προτεραιότητες. Κάθε φάση ή δραστηριότητα είχε ως σκοπό και προστιθέμενη 

κοινωνική αξία, ότι θα ωφελούσε την ενδιαφερόμενη κοινότητα (π.χ. διατήρηση και 

αποκατάσταση ως πηγή υλοποίησης ερευνητικού έργου και συμμετοχής μαθητών, 

διατηρημένων δομών ως τόπου μάθησης και συγκέντρωσης του κοινού και τα λοιπά.) 

Η πιθανή κεφαλαιοποίηση έγκειται στην παροχή ενός αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης 

ανά κάθε τοποθεσία κληρονομιάς, τοποθετώντας ένα στοιχείο του χώρου σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισμικό  πλαίσιο που θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή ή το όφελος της 

κοινότητας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

SlavicaVujović, PhD 

Αρχιτέκτονας, Διευθυντής του έργου «Centuries of Bač» 

Επαρχιακό Ινστιτούτο Προστασίας Πολιτιστικών Μνημείων, Novi Sad, Σερβία 
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Ιστότοπος: http://www.pzzzsk.rs/vekovi-baca/vekovi-baca.html 

Email :slavica.vujovic@pzzzsk.rs 

 

ΠΗΓΕΣ 

Οι πληροφορίες που δόθηκαν στην έκθεση GP παρασχέθηκαν από την Slavica Vujović. Mια 

ολοκληρωμένη έκθεση συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε για τα Βραβεία Europa Nostra. 

Επιλεγμένες πληροφορίες από αυτή την έκθεση χρησιμοποιήθηκαν στην σύνταξη της αναφοράς 

καλής πρακτικής. 
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WG 1 - Συντονισμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Μοντέλο Διαχείρισης στο Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας Pivka, Σλοβενία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Σλοβενία, Primorsko-notranjska / Littoral και Inner Carniola, Ινστιτούτο Τουρισμού Pivka, 

Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας Pivka 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας είναι ένα μουσείο και τουριστικό κέντρο, που βρίσκεται στο 

παλιό συγκρότημα στρατώνων στην Pivka. Η ιδέα δημιουργίας μιας νέας συλλογής μουσείων 

εμφανίστηκε τον Μάιο του 2004, κυρίως λόγω της ανησυχίας του δήμου Pivka για το 

εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στην άκρη του δήμου, και 

αναπόφευκτα καταστράφηκε. Εκεί εκτίθενται ορισμένα έξοχα παραδείγματα στρατιωτικών 

θωρακισμένων οχημάτων και όπλων, κατάλοιπα των στρατών που πέρασαν από εκεί στο 

παρελθόν. Δύο χρόνια αργότερα, άνοιξε το πρώτο περίπτερο της δεξαμενής πυροβολικού και 

έτσι το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας έγινε κοινό έργο του Δήμου Pivka και του Υπουργείου 

Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Το έργο συνέχισε να αυξάνεται κάθε χρόνο ανάλογα 

με τα διαθέσιμα κεφάλαια, τις χωρητικές δυνατότητες και τα πρόσφατα αποκτηθέντα ή 

συντηρημένα εκθέματα. Μερικά χρόνια αργότερα, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για 

αναπτυξιακά χρήματα από διαφορετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν καθοριστικής 

σημασίας για την ανακαίνιση και επέκταση του μουσείου. Ένα σημαντικό σημείο καμπής για 

την ανάπτυξη του Πάρκου ήταν μια μεγάλη επιχείρηση συνοχής: Εκτεταμένη αναμόρφωση του 

Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας μεταξύ του 2013 και του 2015, η οποία περιλάμβανε την 

κατασκευή ενός νέου περίπτερου μουσείων, την ανακαίνιση μεγάλου αριθμού εκθεμάτων 

μουσείων και αναβάθμιση ορισμένων εγκαταστάσεων υποδομής. Επιπλέον, κατασκευάστηκε 

ένα νέο γκαράζ για οχήματα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και ένα πολύγωνο 

επίδειξης. Την τελευταία δεκαετία, οι συλλογές των μουσείων εμπλουτίστηκαν με ορισμένες 

σημαντικές νέες εξαγορές, όπως το υποβρύχιο P-913 Zeta, το εσωτερικό του οποίου είναι 

επισκέψιμο και με αυτό τον τρόπο αντιπροσωπεύει το πιο ελκυστικό έκθεμα για τους 

επισκέπτες, τη στρατιωτική ατμομηχανή από το WW II και άλλα εκθέματα XXL. Ένας 

προσομοιωτής πτήσης εγγυάται μια ειδική περιπέτεια, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν 

μια γνήσια και διαδραστική προσομοίωση της πτήσης του αεροσκάφους MiG-21 με 

υπερηχητική ταχύτητα. Οι επισκέπτες προσελκύονται επίσης από μια μάλλον μοντέρνα επίδειξη 

συλλογών μουσείων. η κεντρική συλλογή είναι ο δρόμος προς την ανεξαρτησία, που 

παρουσιάζει τη διαδικασία απόκτησης ανεξαρτησίας στη Δημοκρατία της Σλοβενίας με έμφαση 

στον πόλεμο της ανεξαρτησίας και την υπεράσπιση της κυριαρχίας το 1991. 

Η ιδιαιτερότητα του μουσείου Pivka είναι η συλλογή οχημάτων. Δυναμικές επιδείξεις οδήγησης 

τεθωρακισμένων οχημάτων πραγματοποιούνται εντός του παραδοσιακού Tanks το 

Σαββατοκύριακο  και μαζί με πολλές άλλες εκδηλώσεις δημιουργούν αξέχαστες περιπέτειες για 

τους επισκέπτες. Το ποικίλο πρόγραμμα του ετήσιου Φεστιβάλ Στρατιωτικής Ιστορίας, το 

μεγαλύτερο στρατιωτικό-ιστορικό σόου στη Σλοβενία, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε 

χρόνο τον Σεπτέμβριο. 

Με τα χρόνια, το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας έχει γίνει το μεγαλύτερο μουσείο συγκρότημα 

στη Σλοβενία, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά-ιστορικά συγκροτήματα σε αυτό 
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το μέρος της Ευρώπης. Εκτός από την πολύτιμη συλλογή της στρατιωτικής κληρονομιάς και των 

τρεχουσών εκθέσεων, αυτό το σύγχρονο μουσείο προσφέρει πολλά περισσότερα: το εστιατόριο 

του μουσείου, το καλά εξοπλισμένο κατάστημα μουσείων, τον χώρο στάσης αυτοκινούμενων 

αυτοκινήτων και μια σειρά από μονοπάτια πεζοπορίας. 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας είναι μια οργανωτική μονάδα στο Δημόσιο Ινστιτούτο Pivka 

για τη Διαχείριση της Κληρονομιάς και του Τουρισμού που ιδρύθηκε από τον Δήμο Pivka. Ως 

αναπτυξιακό έργο, η διαχείριση του Πάρκου έγινε απευθείας από τον Δήμο στην πρώτη φάση 

του, αλλά το 2008 μεταφέρθηκε εν μέρει στο Τοπικό Κέντρο Προώθησης Pivka. Το Δημόσιο 

Ινστιτούτο Διαχείρισης Κληρονομιάς και Τουρισμού Pivka ανέλαβε το έργο - Πάρκο 

Στρατιωτικής Ιστορίας - το 2015. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η τοπική κοινότητα στην Pivka σκέφτηκε για αρκετό καιρό τον τρόπο εξερεύνησης της 

στρατιωτικής-ιστορικής κληρονομιάς προκειμένου να αναπτύξει τον τουρισμό. Η περιοχή της 

λεκάνης Pivka υπήρξε πάντα μια στρατηγικά σημαντική περιοχή όπου πέρασαν διάφοροι 

στρατοί και πολέμησαν αφήνοντας πίσω τους μια πλούσια στρατιωτική-ιστορική απτή και άυλη 

κληρονομιά. 

Η παρουσία του στρατού στην περιοχή της Pivka αποτελούσε εμπόδιο για την ανάπτυξη, ιδίως 

του τουρισμού. Οι εξέχοντες στρατώνες και ένα μεγάλο στρατιωτικό πολύγωνο μαζί με 

κοινωνικά σχέδια σε αυτό το τμήμα της λεκάνης Pivka ήταν οι κύριοι λόγοι που κατά τη 

διάρκεια της Γιουγκοσλαβίας η τουριστική ανάπτυξη είχε σχεδόν αποκλειστεί πλήρως. 

Επιπλέον, η γειτνίαση με ορισμένα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως το σπήλαιο Postojna, 

το κάστρο Predjama, το Lipica και τα σπήλαια Škocjan, καθώς και η θέση κατά μήκος ενός από 

τους κύριους τουριστικούς δρόμους Postojna-Reka, έκανε να ερμηνευθεί ο τουρισμός στην 

Pivka ως ενοχλητική κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Το αποφασιστικό σημείο για την ανάπτυξη του έργου του Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας ήταν η 

ανησυχία του Δήμου Pivka για το εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό συγκρότημα, που έπεσε σε 

φθορά στο κατώφλι των δημοτικών συνόρων. Αρχιτεκτονικά εντυπωσιακό συγκρότημα κτηρίων 

χτίστηκε από το Βασίλειο της Ιταλίας γύρω στο 1930 με σκοπό την ενίσχυση των συνόρων του 

Rapallo. Από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1991, οι στρατώνες φιλοξενούσαν 

τον γιουγκοσλαβικό στρατό. Ο στρατός της Σλοβενίας εκμεταλλεύτηκε τους χρησιμοποιημένους 

στρατώνες μόνο ως πολύγωνο για την εκπαίδευση αστικών αγώνων που επιτάχυνε την παρακμή 

τους. 

Πριν από περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, λόγω της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Pivka 

και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, η ιδέα να γίνει το Πάρκο 

Στρατιωτικής Ιστορίας μετέτρεψε τα προηγούμενα εμπόδια σε τουριστική ανάπτυξη και σε 

αναπτυξιακές ευκαιρίες. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας σχεδιάστηκε ως ένα μουσείο-τουριστικό κέντρο που 

προσφέρει μια εικόνα για την πλούσια στρατιωτική-ιστορική κληρονομιά της περιοχής και τη 

διαφορετική στρατιωτική ιστορία στην εθνική επικράτεια της Σλοβενίας. Έτσι, το Πάρκο 

συλλέγει, διασφαλίζει, τεκμηριώνει, ερευνά και αντιπροσωπεύει μια απτή και άυλη κληρονομιά 

στον τομέα της στρατιωτικής ιστορίας στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
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ιστορίας, καθώς λειτουργεί σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα των μουσείων και δημιουργεί τη 

μουσειολογία. 

Η στρατιωτική ιστορία της περιοχής αποτελούσε, παρά τη στρατηγικά σημαντική θέση της μια 

πλούσια στρατιωτική-ιστορική κληρονομιά, που συχνά αγνοήθηκε και με εξαίρεση μερικές 

ιστορικές περιόδους, δεν είχε την κατάλληλη θέση στα μουσεία. Επομένως, η αποστολή του 

Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας είναι να παρουσιάσει σωστά την εθνική στρατιωτική ιστορία, 

ενώ η κύρια έμφαση είναι στην κληρονομιά γύρω από την οποία οργανώνονται οι συλλογές των 

μουσείων: θωρακισμένα οχήματα, πυροβολικό, αεροσκάφη και ιδίως η διαδικασία ανεξαρτησίας 

της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και τον πόλεμο για να υπερασπιστεί την αυτονομία του, η οποία 

παρουσιάζεται μέσω της κύριας έκθεσης “Οδός Ανεξαρτησίας”. Η διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης αυτής της αποφασιστικής περιόδου στην εθνική ιστορία είναι η κύρια αποστολή του 

Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας με βάση το γεγονός ότι στις 26 Ιουνίου 1991, πριν από το 

μεσημέρι, τα πρώτα τανκς βγήκαν από αυτούς τους στρατώνες και ξεκίνησαν την επίθεση 

εναντίον του νέου ανεξάρτητου κράτους της Σλοβενίας. 

Τα τελευταία χρόνια, το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας έχει ξεπεράσει τα σκηνικά και έχει 

εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στη Σλοβενία. Το 

2019, εγγράφηκε στον εθνικό κατάλογο μουσείων που, από την άποψη των επισκεπτών, 

ενίσχυσε τη θέση του Πάρκου ως Εθνικού Στρατιωτικού Μουσείου. Έτσι, το Πάρκο 

επιφορτίστηκε με μια άλλη δημόσια υπηρεσία η οποία τεκμηριώνει, συλλέγει, διατηρεί και 

συντηρεί το υλικό που σχετίζεται με τη στρατιωτική ιστορία στο έδαφος της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας. διαφορετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με επαγγελματικούς, επιστημονικούς 

και παιδαγωγικούς τομείς αποκτούν επίσης σημασία. Το μακροπρόθεσμο όραμα του Πάρκου 

Στρατιωτικής Ιστορίας είναι η επίτευξη αριστείας σε όλους τους τομείς των μουσειακών 

επιχειρήσεων ως το μεγαλύτερο εθνικό στρατιωτικό μουσείο που συνδέεται με τη διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης που σχετίζεται με τη στρατιωτική ιστορία, την ερμηνεία της στρατιωτικής 

ιστορίας ακολουθώντας τις σύγχρονες αρχές του μουσείου και την αλήθεια στην παρουσίαση 

ιστορικών γεγονότων είτε από τις απομακρυσμένες ιστορικές περιόδους είτε από το πρόσφατο 

παρελθόν. 

ΠΟΡΟΙ 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας που προβάλλεται στο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα 

στρατώνων στην Pivka σχεδιάστηκε μέσω της συνεργασίας του Δήμου Pivka και του 

Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Η αρχική συμφωνία όριζε ότι η 

ανακαίνιση κτιρίων και η διαχείριση του έργου ήταν  δημοτική ευθύνη, ενώ το υπουργείο ήταν 

υποχρεωμένο να παρέχει εκθέματα για τις συλλογές του μουσείου, όπως θωρακισμένα οχήματα 

και πυροβολικό που προέρχονται από τα διαγραφέντα στρατιωτικά κεφάλαια. Η ανταλλαγή 

εκθεμάτων με άλλες χώρες, που συντονίστηκε από το Στρατιωτικό Μουσείο Σλοβενικών 

Ένοπλων Δυνάμεων, συνέβαλε σημαντικά στην απόκτηση εκθεμάτων. Στην αρχική φάση του 

έργου, το Υπουργείο Άμυνας ήταν υπεύθυνο για την ανακαίνιση των εκθεμάτων, αλλά λόγω της 

μείωσης του στρατιωτικού προϋπολογισμού, το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας έπρεπε να 

αναλάβει το οικονομικό βάρος της ανακαίνισης με τη βοήθεια ευρωπαϊκών πόρων. 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας γνώρισε αρκετά γρήγορη ανάπτυξη λόγω των ευρωπαϊκών 

πόρων. Μερικά χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου περιπτέρου αφιερωμένου στη συλλογή 

δεξαμενών-πυροβολικού που έφερε στο Πάρκο τους πρώτους επισκέπτες του, ξεκίνησε μια 

σταδιακή ανακαίνιση άλλων εκθεμάτων μουσείων, ενώ την περίοδο 2013-2015, η επιχείρηση 
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συνοχής «Εκτεταμένη Επισκόπηση του Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας» αντιπροσώπευε ένα 

από τα κύρια σημεία καμπής της ανάπτυξης στην ιστορία του Πάρκου. Το 2015, κατά την πρώτη 

φάση του έργου αξίας 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, χτίστηκε ένα νέο περίπτερο μουσείων με 2.000 

m2 εκθεσιακών χώρων,  που διπλασίασαν την ικανότητα έκθεσης του Πάρκου. Η νέα 

κατασκευή επέτρεψε την εγκατάσταση μιας σύγχρονης και διαδραστικής έκθεσης «Ο δρόμος 

προς την ανεξαρτησία», που αντιπροσώπευε την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του 

μουσείου αυτού του ύψιστου γεγονότος στην εθνική ιστορία. Το νέο Pavilion A έγινε σπίτι ενός 

υποβρυχίου, το οποίο ήταν πριν εκτεθειμένο σε όλες τις καιρικές συνθήκες σε μια υπαίθρια 

πλατφόρμα εκθέσεων και στη συλλογή οχημάτων. Κατά τη δεύτερη φάση της επιχείρησης, 

εκτιμάται σε 1.100.000 ευρώ, εκ των οποίων το 85% καλύφθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο 15% από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι κύριες 

δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην ολοκλήρωση του κτηρίου «Komanda» ως σημείο εισόδου 

του μουσείου. Ταυτόχρονα, η οροφή ανακαινίστηκε, ενώ μια νέα αίθουσα, εκθέσεις και 

αποθήκες αποκτήθηκαν μέσω της ανακαίνισης των χώρων. Στο τέλος της λειτουργίας 

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη συλλογή οχημάτων - η πλατφόρμα με περίπτερο για 

θεατές και ένα νέο γκαράζ για οχήματα που συμμετέχουν στη συλλογή. 

Ένα μονοπάτι στο λόφο Primož αποκαταστάθηκε επίσης παρέχοντας στους τουρίστες πρόσθετες 

δυνατότητες στο Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας. 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως η 

πλειοψηφία των εθνικών μουσείων, αλλά παίρνει τα τρία τέταρτα στην αγορά, κυρίως μέσω 

εσόδων, πρόσθετων προγραμμάτων μουσείων και μουσείων. Με την επιγραφή στον κατάλογο 

των μουσείων το 2019 και την απόκτηση μιας εθνικής σημασίας, το πάρκο προσπαθεί να 

ρυθμίσει την κατάστασή του και να γίνει το μουσείο εθνικής σημασίας. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η είσοδος του Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας στην τουριστική αγορά δεν οφείλεται μόνο στην 

εκτενή ανακαίνιση του συγκροτήματος και την κατασκευή νέων μουσείων υποδομών με τη 

βοήθεια των αναπτυξιακών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ορισμένες 

αξιοσημείωτες εξαγορές. Το Πάρκο έγινε ακόμα πιο αναγνωρίσιμο από το εθνικό και το ξένο 

κοινό το 2011, όταν η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου προσέφερε στο Γιουγκοσλαβικό 

υποβρύχιο σαμποτάζ P-913 Zeta στο Πάρκο. Ένα τόσο σημαντικό δώρο ήταν αποτέλεσμα 

αμέτρητων προσπαθειών της εταιρείας Submariner (Podmorničar) της οποίας τα μέλη είναι όλοι 

Σλοβένοι χειριστές πρώην υποβρύχιων. Το υποβρύχιο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το πιο 

ελκυστικό έκθεμα του Πάρκου και μπορεί να προβληθεί από το εσωτερικό κατά τη διάρκεια 

ξεναγήσεων. Ένα σημαντικό σημείο καμπής για το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας ήταν η 

απόκτηση της γερμανικής ατμομηχανής ατμού 52-4936 από το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία, 

μετά την τοποθέτησή της στο μουσείο, έγινε το μεγαλύτερο και βαρύτερο έκθεμά του. Το Πάρκο 

Στρατιωτικής Ιστορίας γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες του μουσείου, η 

αποστολή του μουσείου είναι, μεταξύ άλλων, να επιτρέψει στους επισκέπτες όχι μόνο να δουν 

αλλά  να αισθανθούν και να βιώσουν. Έτσι, το 2018, η προσφορά περιπέτειας του μουσείου 

εμπλουτίστηκε από τον προσομοιωτή πτήσης του αεροσκάφους MiG-21 που σχεδιάστηκε στις 

εταιρείες Aereform και Aeronavt με σκοπό να προσφέρει στους επισκέπτες μια πειστική 

εμπειρία πτήσης με υπερηχητική ταχύτητα. Ακόμα και το 2019, η προσφορά του μουσείου 

αυξήθηκε και διαφοροποιήθηκε, καθώς το στρατιωτικό ελικόπτερο Mil Mi-8 προστέθηκε στη 

συλλογή εκθεμάτων XXL.Η απόκτησή του είναι αποτέλεσμα διεθνούς ανταλλαγής εκθεμάτων 
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και υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ του Στρατιωτικού Μουσείου των Σλοβενικών Ένοπλων 

Δυνάμεων και του Πολωνικού Μουσείου Στρατού (MuzeumWojska Polskiego). Η μεταφορά 

του ελικοπτέρου από την Πολωνία ήταν μάλλον απαιτητική από άποψη εφοδιασμού, αλλά η 

άφιξή του στο Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας ανανέωσε σημαντικά τη σειρά εκθεμάτων βαρέων 

βαρών στα οποία συμμετέχουν επίσης η ατμομηχανή και το υποβρύχιο. Την ίδια χρονιά, οι 

επισκέπτες μπόρεσαν να δουν για πρώτη φορά τα συντρίμμια του αεροσκάφους του Supermarine 

Spitfire F.IX MJ116 που συντρίβεται κατά μήκος της οδού Ižanska στη Λιουμπλιάνα κατά τη 

διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Ταυτόχρονα εκτέθηκε το στρατιωτικό εκπαιδευτικό 

αεροσκάφος UTVA Aero 3 που αγόρασε το Πάρκο από το Josip Križaj Ajdovščina. Με τα 

χρόνια, πολλές εκθέσεις τοποθετήθηκαν στο Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας. Η κεντρική έκθεση 

«Ο δρόμος προς την ανεξαρτησία» είναι αφιερωμένος στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της 

καμπής στη διαδικασία της ανεξαρτησίας της Σλοβενίας. Άλλες εκθέσεις ήταν μόνιμες και 

μερικές επισκέψιμες, αλλά όλες αφορούσαν την εθνική επικράτεια της Σλοβενίας και τη 

στρατιωτική ιστορία της. 

Κάθε νεοαποκτηθέν έκθεμα ή έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας υποδειγματικής συνεργασίας με 

συνεργάτες, και συμβάλλει σημαντικά στην κύρια αποστολή του Πάρκου Στρατιωτικής Ιστορίας 

- να δημιουργήσει ένα ζωντανό τουριστικό κέντρο αφιερωμένο στην εκπαίδευση, την έρευνα και 

τη μοναδική εμπειρία με την πλούσια βάση στρατιωτικών- ιστορική κληρονομιά της περιοχής. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ/ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας, με την τεχνική συλλογή εθνικής σημασίας και διάφορες 

εκθέσεις, απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επισκεπτών, από παιδιά έως παλαιότερες γενιές. Η 

ποικίλη προσφορά μουσείων προσελκύει όχι μόνο τους οπαδούς της στρατιωτικής ιστορίας και 

της κληρονομιάς, αλλά όλο και περισσότερο εκείνους που θέλουν να μάθουν με περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικές με σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία μας. 

Οι οικογένειες με παιδιά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο επισκεπτών. Καθώς οι 

οικογένειες επισκέπτονται συχνά το μουσείο, υπάρχει μια φθηνότερη χρέωση εισόδου στην 

οικογένεια σχεδόν από την αρχή του μουσείου. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας σε ατομική βάση καθώς και σε 

οργανωμένα γκρουπ. Οι μεμονωμένοι επισκέπτες μπορούν να προσαρμόσουν τη διάρκεια των 

ανεξάρτητων περιηγήσεών τους και την επιλογή των εκθεμάτων που οι ίδιοι ενδιαφέρονται, ενώ 

η εμπειρία του μουσείου με γκρουπ τελειοποιείται με τις επαγγελματικές εξηγήσεις του οδηγού 

που μπορεί ακόμη και να το κάνει λίγο πιο «ελκυστικό» προσθέτοντας μερικές ενδιαφέρουσες 

ιστορίες που σχετίζονται με τα εκθέματα του. 

Εκτός από τους μεμονωμένους επισκέπτες, ένα σημαντικό μερίδιο των ετήσιων επισκέψεων 

αντιπροσωπεύουν οργανωμένες ομάδες από τις οποίες επικρατούν οι σχολικές ομάδες, αν και 

υπάρχουν επίσης πολλές ομάδες συνταξιούχων, πυροσβεστών, βετεράνων, συλλόγων, 

επαγγελματικών ομάδων, στρατιωτικών, πρακτορείων ... Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 

επικρατούν οι μεμονωμένοι επισκέπτες από τη Σλοβενία και το εξωτερικό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Με την ιδέα να ξεκινήσει το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας στο συγκρότημα εγκαταλελειμμένων 

στρατιωτικών στρατώνων στην Pivka, ο Δήμος κατάφερε να σώσει  ένα αναπόφευκτο 

αρχιτεκτονικά ερείπιο από ένα εντυπωσιακό κτιριακό συγκρότημα, καθώς και έναν μεγάλο 
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αριθμό εκθεμάτων, που σχετίζονται με τη στρατιωτική-τεχνική κληρονομιά από διάφορες 

ιστορικές περιόδους. Ταυτόχρονα, το Πάρκο με τις μοναδικές του συλλογές βοήθησε να 

αναφερθεί ο Δήμος Pivka στον τουριστικό χάρτη της Σλοβενίας και της Ευρώπης. 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα και 

ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, το οποίο αριθμούσε σχεδόν 

60.000 επισκέπτες το 2019. Από την άλλη πλευρά, η Σλοβενία απέκτησε όχι μόνο ένα 

στρατιωτικό μουσείο που δεν έχει τίποτα για να ζηλέψουν στρατιωτικά μουσεία από άλλες 

χώρες, αλλά και μια έκθεση μουσείων στον τόπο όπου ξεκίνησε η επιθετικότητα του 

γιουγκοσλαβικού στρατού κατά της Σλοβενίας, η έκθεση αφιερωμένη στον αγώνα για την 

ανεξαρτησία της Σλοβενίας. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας είναι ένα ειδικό μουσείο από πολλές απόψεις. Πρόκειται για 

ένα σύγχρονο μουσείο και τουριστικό κέντρο που προσφέρει στους επισκέπτες του, εκτός από 

την επίσκεψη σε εκθέματα μουσείων, μερικές αξέχαστες εμπειρίες και σπάει τα στερεότυπα για 

τα μουσεία. 

Η εντατική ανάπτυξη του Πάρκου την τελευταία δεκαετία οφείλεται εν μέρει στην ενεργό 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων λόγω των οποίων πολλά βασικά έργα, όπως η διεύρυνση 

των συλλογών των μουσείων και η ανακαίνιση της υποδομής του μουσείου, ολοκληρώθηκαν με 

επιτυχία. 

Το Πάρκο Στρατιωτικής Ιστορίας επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους προμηθευτές τουρισμού 

στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς, ιδίως με το 

Πάρκο Škocjan Cave και το LipicaStud Farm, δύο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της 

περιοχής. Το Πάρκο εργάζεται ενεργά για τη συνεργασία με μουσεία και άλλα στρατιωτικά-

ιστορικά ιδρύματα στη Σλοβενία και σε όλο τον κόσμο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Δημόσιο Ινστιτούτο Διαχείρισης Κληρονομιάς και Τουρισμού Pivka 

Kolodvorska cesta 51 

6257 Pivka 

T: +386 (0)31 775 002 

E: info@parkvojaskezgodovine.si 

WEB SITE:https://www.parkvojaskezgodovine.si 

https://youtu.be/aRsjEl-vHhc 

ΠΗΓΕΣ 

JavnizavodzaupravljanjedediščineturizemPivka 

Δημόσιο Ινστιτούτο Διαχείρισης Κληρονομιάς και Τουρισμού Pivka 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

WG 2 - Οικονομικές βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχικού Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας, Ελλάδα 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ελλάδα, Εφορεία  Αρχαιοτήτων Λάρισας, Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Οικονομικός αντίκτυπος από την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο  του πολιτισμικού αποθέματος 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Μέχρι πρόσφατα το μεγαλύτερο τμήμα του Αρχαίου Θέατρου της Λάρισας βρισκόταν κάτω από 

ιδιωτικά οικόπεδα και κατοικίες, αλλά χάρη στις ανασκαφικές εργασίες τα τελευταία χρόνια, 

ήρθε στο φως σχεδόν στο σύνολό του. Μέχρι το 1960, οι ζημιές που προκλήθηκαν από την 

οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή του θεάτρου ήταν εξαιρετικά σοβαρές. Η πλήρης 

ανασκαφή του μνημείου καθώς και η διαδικασία αποκατάστασης, η οποία ξεκίνησε το 1985, 

αποτελούσε μέρος ενός εκτεταμένου προγράμματος απαλλοτρίωσης που τέθηκε υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου που 

είναι υπεύθυνη για το μνημείο είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Λάρισας, ενώ ο Δήμος 

Λάρισας εκπόνησε σχετικές μελέτες οι οποίες έλαβαν  χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ. 

Ομοίως, αρκετοί άλλοι δικαιούχοι έχουν χρηματοδοτήσει μελέτες και σχετικές δραστηριότητες 

προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες, όπως η Δημοτική Εταιρεία Υδάτων και 

Αποχέτευσης Λάρισας (ιδιωτική εταιρεία, που ανήκει στον Δήμο), το Ίδρυμα «Κανελλόπουλος» 

και το Σωματείο «Διάζωμα». 

Με τα χρόνια, η συμμετοχή των διαφόρων δικαιούχων, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ικανών 

πόρων για ένα πλήρες πρόγραμμα απαλλοτρίωσης προκάλεσαν πολλά εμπόδια στην επιτυχή 

διαχείριση του μνημείου. Όμως, το υψηλό επίπεδο δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, 

οδήγησε σε μια επιτυχή διάκριση ρόλων, ένα πλεονέκτημα που εγγυάται τη βιωσιμότητα της 

πρακτικής που περιγράφεται παραπάνω. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η ανακαίνιση του μνημείου κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων απαλλοτρίωσης κόστισε πάνω 

από 5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ άλλο 1 εκατομμύριο χορηγήθηκε πρόσφατα. Όσον 

αφορά στην επιστημονική σημασία έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες από 2.500 επιγραφές και 

150 γλυπτά, ενώ το θέατρο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα με 10.000 θέσεις. 

ΠΟΡΟΙ 

Χρηματοδότηση από το ERDF: 

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής. Άλλα κεφάλαια (συλλογική 

χρηματοδότηση, δωρεές και ίδιοι πόροι): Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Δήμο 

Λάρισας, την Δημοτική Εταιρεία Υδάτων και Αποχέτευσης Λάρισας, το Ίδρυμα 

Κανελλόπουλου, το σωματείο Διάζωμα και το JMKaplan Fund. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Συλλογική χρηματοδότηση, δωρεές και ίδιοι πόροι. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ/ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Δήμος  Λάρισας, Δημοτική Εταιρεία Νερού και Αποχέτευσης Λάρισας, Ίδρυμα 

Κανελλόπουλου, σύλλογος Διαζώματος και Ταμείο JMKaplan, μεταξύ άλλων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Η πρακτική αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα συνδυασμού πολλών πηγών χρηματοδότησης, όπως 

το ERDF, η συλλογική χρηματοδότηση, η δωρεά, τα δημοτικά ταμεία κ.λπ., καθώς και άλλα 

κονδύλια, για εργασίες αποκατάστασης που εκτελούνται σε έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. 

Το μαθησιακό δυναμικό προσφέρεται από τη συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών σε διαφορετικά 

επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό), ένα έργο που απαιτούσε κατάλληλο 

συντονισμό και ευελιξία. Εξάλλου, η πρακτική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή μέρος των 

πόρων προήλθε από τρεις διαφορετικούς ενδιαφερόμενους: μια δημοτική εταιρεία, ένα ίδρυμα 

και μια ένωση. Η συνολική ιδέα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για έναν χώρο αυτής της 

κλίμακας και την εφαρμογή του μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη εικόνα για τις στρατηγικές, 

που αναπτύχθηκαν από άλλες τοπικές αρχές για την εξεύρεση του βέλτιστου συνδυασμού 

χρηματοδότησης για ένα έργο μεγάλης κλίμακας της κληρονομιάς και για τη διασφάλιση του 

κατάλληλου μηχανισμού συνεργασίας για να διατηρήσει και να αποκαταστήσει με επιτυχία ένα 

πολιτιστικό αγαθό. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Δεδομένου ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο έργο, λόγω του μεγέθους, της θέσης, της 

αρχαιολογικής σημασίας κ.λπ., του συνδυασμού πολλών παράλληλων και συμπληρωματικών 

πόρων, καθώς και του νομικού καθεστώτος των εμπλεκόμενων οργανισμών (υπουργική, 

περιφερειακή και δημοτική συμμετοχή, μια δημοτική εταιρεία, ένα ίδρυμα και μια ένωση) 

κάνουν το έργο εξαιρετικά ενδιαφέρον και συνιστάται ιδιαίτερα ως παράδειγμα προς μίμηση. 

Χρειάστηκε να καταρτιστούν διάφορες εξειδικευμένες και δαπανηρές μελέτες για την 

εξασφάλιση κεφαλαίων για ανασκαφές και κατασκευαστικές εργασίες. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Βασίλης Μήτσιος 

Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών (PhD, MSc, BSc) 

Οδός Φρίξου 8, 41222 Λάρισα, Ελλάδα 

Τηλ. +30 2411116035 

Κιν.+30 6977414819       

Email: billmitsios@yahoo.com 

Skype ID: billmitsios 

Linkedin ID: Vasilis Mitsios 

 

ΠΗΓΕΣ 

http: interregeurope.eu 

Βασίλης Μήτσιος 



41 
 

WG 2 - Οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες και προϊόντα 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κοινό πρόγραμμα για τον πολιτισμό, την κληρονομιά, καθώς και για την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη, Αλβανία 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το κοινό πρόγραμμα για τον πολιτισμό, την κληρονομιά, καθώς και για την κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας μέσω της πλούσιας κουλτούρας και κληρονομιάς της. Δείχνει πώς ο πολιτισμός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη και, αντίθετα, πώς μπορεί αυτή η 

ανάπτυξη να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για τον πολιτισμό. Η αξιοποίηση του δυναμικού της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Αλβανίας προσφέρει ευκαιρίες στην χώρα να ενισχύσει την 

εθνική της ταυτότητα, να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για φτωχές και αγροτικές 

κοινότητες, να ενισχύσει τις επενδύσεις για μια θετική θέση στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο 

κόσμο. Ο πλούσιος, μοναδικός και ιστορικός πολιτισμός της Αλβανίας προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες για να μεταμορφώσει θετικά τη χώρα με την ύφανση του πολιτισμού στον ιστό της 

κοινωνίας - από την οικονομική ανάπτυξη, τη διπλωματία, την εκπαίδευση και την καθημερινή 

ζωή των πολιτών της. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο πολιτιστικός πλούτος της Αλβανίας έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική και ανθρώπινη 

αναπτυξιακή της κατάσταση. Η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την ένταξή της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η φτώχεια παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα παρά τη 

σημαντική αύξηση του εισοδήματος και τις βελτιώσεις σε ορισμένους δείκτες ανάπτυξης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το Κοινό Πρόγραμμα επικεντρώθηκε ειδικότερα σε δραστηριότητες μετασχηματισμού όπως: η 

μετατροπή του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας σε σύγχρονο πολιτιστικό ίδρυμα. προστασία και 

πρόσβαση σε δύο από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά πάρκα της χώρας, την Απολλωνία και 

την Αντιγόνεια · ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατικών υπαλλήλων και άλλων επαγγελματιών 

του πολιτισμού να διαχειρίζονται, να διατηρούν και να παρουσιάζουν την πολιτιστική 

κληρονομιά της Αλβανίας · αποδεικνύοντας τη βιωσιμότητα των νέων οικονομικών ευκαιριών 

μέσω του πολιτιστικού τουρισμού στο Αργυρόκαστρο και στο Berat · ενίσχυση των εθνικών 

πολιτικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αλβανίας · και ανάπτυξη νέων 

εθνικών ικανοτήτων για την προώθηση μιας ακριβέστερης εικόνας του πολιτισμού της Αλβανίας 

στο εξωτερικό. 

 

ΠΟΡΟΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η ύπαρξη μίας αδιάφθορης κυβέρνησης βοήθησε στην εφαρμογή αποτελεσματικών εθνικών 

πολιτικών  για τον πολιτισμό και θεμάτων, που σχετίζονται με τον πολιτισμό. 

1.1. Ο πολιτισμός αντιμετωπίστηκε ως αναπόσπαστο μέρος της εθνικής κυβερνητικής 

στρατηγικής, παρά ως μεμονωμένη τομεακή στρατηγική. 
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1.2. Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες πολιτιστικών μνημείων έχουν αυξημένες ευκαιρίες διατήρησης και 

προστασίας των περιουσιών τους. 

1.3. Οι κυβερνητικές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για τον πολιτισμό και τους συναφείς 

τομείς επωφελήθηκαν από νέα δεδομένα που συλλέχθηκαν και ερμηνεύθηκαν. 

2.1. Το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό ίδρυμα με διεθνή 

πρότυπα διακυβέρνησης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης, παρουσίασης, διατήρησης και ασφάλειας. 

2.2. Το σύστημα αρχαιολογικού πάρκου της Αλβανίας αναβαθμίστηκε για την καλύτερη 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αλβανίας. 

3.1 Αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, διατήρησης και παρουσίασης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των πολιτιστικών βιομηχανιών με αποτελεσματικό, διαφανή, υπεύθυνο και 

δίκαιο τρόπο. 

4. 1 Αυξημένος ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες 

και στη συμμετοχή της κοινότητας στις στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 

4.2. Η ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών βελτιώθηκε σε χώρους πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ/ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  

Κύρια αποτελέσματα: 

- Αυξημένη ικανότητα διαχείρισης, διατήρησης και παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και των πολιτιστικών βιομηχανιών με αποτελεσματικό, διαφανή, υπεύθυνο και δίκαιο τρόπο. 

- Bελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων του προσωπικού που απασχολείται σε μουσεία και 

αρχαιολογικά πάρκα στη διαχείριση, τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς έχει επιτευχθεί πλήρως. 

- Διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης, περιηγήσεις μελέτης και άλλες εκδηλώσεις σε αυτό το 

σημείο έχουν οδηγήσει σε αυξημένη κατανόηση και ικανότητα όσον αφορά τους σύγχρονους 

τρόπους διαχείρισης, παρουσίασης, διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

καθώς και τη λειτουργία επικοινωνίας και εκπαίδευσης. 

- Υψηλός βαθμός ενθουσιασμού για την πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων, αλλά 

απαιτείται ταχεία η υιοθέτηση της αλλαγής και η διαδικασία δημοσιονομικής διαχείρισης για τα 

αρχαιολογικά πάρκα. 

- Παροχή επίσημης κατάρτισης και διαθέσιμων διαπιστευτηρίων σε επαγγελματίες του 

πολιτιστικού τομέα. Το πλήρως διαπιστευμένο μάθημα μάστερ για τη διαχείριση πολιτιστικών 

πόρων  λειτουργεί ομαλά στο δεύτερο έτος του, συντονισμένο από μια ομάδα με υψηλά κίνητρα 

στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Ο αριθμός των μαθητών / υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 

για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα MA κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αποκαλύπτει 

σαφώς το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, ώθηση έχει δοθεί και στις 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Σχολή Ξεναγών.  
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- Αυξημένος ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες και 

στη συμμετοχή της κοινότητας στις στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 

- Βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας των επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. 

-Αναβάθμιση των τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών πληροφόρησης έχει ολοκληρωθεί 

πλήρως. Το τουριστικό ενημερωτικό υλικό (χάρτες, οπτικοακουστικοί οδηγοί που παράγονται σε 

αλβανικές και ξένες γλώσσες) για τα αρχαιολογικά πάρκα της Απολλωνίας και της Αντιγόνειας, 

το Αργυρόκαστρο και το Berati αντιπροσωπεύουν μοντέλα που αξίζει να αναπαραχθούν για 

άλλες πόλεις και πάρκα. 

- Πλήρης υποστήριξη των Αλβανών καλλιτεχνών και τεχνιτών στην πρόσβαση σε νέες αγορές. 

Ο τεχνίτης θερμοκοιτίδας στο Αργυρόκαστρο παρέχει ένα μοντέλο καινοτόμου προώθησης της 

τεχνικής εκπαίδευσης και των τεχνικών έργων. Το εκκολαπτήριο που σχεδιάστηκε στο Shkoder 

δεν υλοποιήθηκε λόγω απροσδόκητων γεγονότων που σχετίζονται με τον τόπο που συνιστά η 

κυβέρνηση. Ωστόσο, το μοντέλο «Αργυρόκαστρο» μπορεί να αναπαραχθεί αλλού στη χώρα. Το 

εκπαιδευτικό στοιχείο επιτεύχθηκε επίσης με περισσότερους από 30 τεχνίτες που έχουν 

εκπαιδευτεί στην ανάπτυξη προϊόντων. Περισσότερο από το 75% των εκπαιδευμένων τεχνιτών 

είναι γυναίκες. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

ΠΗΓΕΣ 
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WG 2 - Βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και προϊόντα 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Σχέδιο αναπαλαίωσης του Φρουρίου του Αγίου Μιχαήλ, Κροατία 

 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Δημοκρατία της Κροατίας, Επαρχία Šibenik-Knin, Πόλη του Šibenik, Τίτλος έργου: Έργο 

αναπαλαίωσης του Φρουρίου του Αγίου Μιχαήλ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

IPA IIIC-BRI, Επικεφαλής εταίρος: Πόλη του Šibenik, Συνεργάτες: Κροατικό Εθνικό Θέατρο 

στο Sibenik, Μουσείο Sibenik, Τουριστικό Συμβούλιο Šibenik, Ημερομηνία έναρξης και λήξης 

του έργου: 28 Απριλίου 2012 - 15 Ιουλίου 2014, Συνολική αξία έργου: 1,666,436,16 ευρώ, 

Χρηματοδότηση πόρων της ΕΕ: 99.99,40 ευρώ, Εθνική συγχρηματοδότηση: 666,488,76 ευρώ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Δημοκρατία της Κροατίας και συνεπώς η πόλη Šibenik και η επαρχία Šibenik-Knin, ανήκει 

στην κατηγορία των χωρών,  που προσελκύουν επισκέπτες περισσότερο από τα χαρακτηριστικά 

του φυσικού τους χώρου και τον πλούτο της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς παρά από 

την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και / ή την ποικιλία νεοσύστατων τουριστικών αξιοθέατων. Ο 

πλούτος της κροατικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς είναι μια μεγάλη δύναμη και 

πόρος της κροατικής τουριστικής προσφοράς. 

Συνολικά 367 καταχωρημένα πολιτιστικά αγαθά στην επαρχία Šibenik-Knin (εκ των οποίων 164 

στην περιοχή του Sibenik) αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά μεγάλο δυναμικό για την ανάπτυξη 

του πολιτιστικού τουρισμού σε αυτήν την περιοχή. Μερικά από τα πιο σημαντικά είναι ο 

καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου (υπό την προστασία της UNESCO), πολλές εκκλησίες στην 

παλιά πόλη, τα φρούρια Šibenik St.John's, St.Nichola's, φρούριο Barone, φρούριο Knin, 

αρχαιολογικοί χώροι Bribirskaglavica, VelikaMrdakovica, Prižba, Biskupija κοντά στο Knin, 

Tureta στα νησιά Kornati, Colentum στο Murter κ.λπ. 

Παράλληλα, με αυτά τα ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, η πόλη Šibenik έχει πολλές άλλες 

εκδηλώσεις που καθορίζουν επίσης την ταυτότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα έθιμα της 
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πόλης (Διεθνές παιδικό φεστιβάλ, φεστιβάλ Dalmatian Chanson, βραδιές Klapa, Μουσικό 

σχολείο, μεσαιωνική έκθεση κ.λπ.) . 

Παρά τον προαναφερόμενο πλούτο πολιτιστικών και ιστορικών πόρων και την ανεπτυγμένη 

τουριστική υποδομή και την τουριστική παράδοση σε αυτές τις περιοχές, το Šibenik δεν 

χρησιμοποιεί όλες τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

Οι λόγοι για αυτήν την κατάσταση είναι πολυάριθμοι: 

- Ανεπαρκής γνώση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

- Ανεπαρκής γνώση του συντονιστή πολιτιστικών και τουριστικών έργων σχετικά με την 

πολιτιστική και τουριστική διαχείριση και τη σύνδεση του τουρισμού και της κληρονομιάς. 

- Περιορισμένοι πόροι προϋπολογισμού, δηλ. Κονδύλια του τουριστικού τομέα και τοπικών και 

περιφερειακών κυβερνήσεων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

- Έλλειψη συμβουλευτικού ιδρύματος που θα οργανώνει τη βοήθεια και τις συμβουλές σχετικά 

με τη χρηματοδότηση έργων, την προετοιμασία και την εφαρμογή σε διοργανωτές πολιτιστικών-

τουριστικών εκδηλώσεων. 

- Ανεπαρκής ή κακώς οργανωμένη προώθηση πολιτιστικών και τουριστικών προγραμμάτων. 

- Ανεπαρκής σήμανση πολιτιστικών αντικειμένων και συνεπώς η μη διαθεσιμότητά τους. 

- Κακός εξοπλισμός υποδομής αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι απενεργοποιούν πρόσθετες 

προσφορές (π.χ. κατάστημα αναμνηστικών, εστιατόριο, κατάστημα κ.λπ.). 

- Δύσκολη προσβασιμότητα ορισμένων τοποθεσιών, η οποία εμποδίζει την πρόσβαση σε 

μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών ομάδων. 

-Απρόσιτη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, υπήρχαν πάντα οι προθέσεις και οι στόχοι της πόλης Sibenik 

και της επαρχίας Šibenik-Knin για την τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού και ιστορικού 

δυναμικού για να γίνει ανταγωνιστική περιοχή του πολιτιστικού τουρισμού. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Γενικοί στόχοι: 

- συμβολή στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της πόλης Šibenik και της επαρχίας Šibenik-Knin 

και ενθάρρυνση της απασχόλησης και της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με βάση 

την ανάπτυξη και την επέκταση του πολιτιστικού τουρισμού. 

Ειδικός στόχος: 

- αναπαλαίωση, ρύθμιση και αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής μέσα στο φρούριο του 

Αγίου Μιχαήλ ως νέο τουριστικό αξιοθέατο και γεννήτρια καινοτόμων πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και άλλων εκδηλώσεων. 

- ανάπτυξη του συνοδευτικού συστήματος υπηρεσιών και υποστήριξη για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις με στόχο την ποιότητα και τη συμμετοχή τους στην βιώσιμη ανάπτυξη και την 
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προσφορά βασικών εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού στην 

πόλη Šibenik και κοντά στο Φρούριο του Αγίου Μιχαήλ. 

ΠΟΡΟΙ 

Ανθρώπινο δυναμικό: η ομάδα του έργου αποτελείται από συνολικά 10 υπαλλήλους. Όλοι οι 

εργαζόμενοι είναι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στους τομείς της οικονομίας, των κατασκευών, 

της ιστορίας της τέχνης, της αρχαιολογίας, της πληροφορικής και της φιλολογίας. 

Εκτός από τα μέλη της ομάδας του έργου, εταιρείες από το επάγγελμα των κατασκευών, το 

αρχιτεκτονικό και γεωδαιτικό επάγγελμα, το πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος, το 

επάγγελμα της πληροφορικής και του μάρκετινγκ συμμετείχαν μέσω δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικοί πόροι: συνολική αξία έργου 1,666,436,16 ΕΥΡΩ 

Άλλοι πόροι που χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου είναι χώροι γραφείων, επιβατικά 

αυτοκίνητα και συνηθισμένος εξοπλισμός πληροφορικής. 

Οι εξωτερικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για επαγγελματικά έργα χρησιμοποίησαν 

κατασκευαστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό γεωλογικής έρευνας, εξοπλισμό ήχου και έπειτα 

εξοπλισμό ΤΠΕ όπως εξοπλισμό απεικόνισης εναέριων, εξοπλισμό χαρτογράφησης 3D, 

αρχαιολογικό και εξοπλισμό συντήρησης κ.λπ. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι κύριες δράσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν για την υλοποίηση αυτού του έργου είναι οι 

εξής: 

- ανακατασκευή μέρους των περιμετρικών τειχών του φρουρίου 

- ρύθμιση της θερινής σκηνής με 1270 θέσεις στο οροπέδιο του φρουρίου 

- ανακατασκευή του υπογείου του φρουρίου. Τα υπόγεια θα είναι ένας χώρος για μια έκθεση 

μουσείων-γκαλερί, από την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να περάσουν για να δουν τα 

διατηρημένα αρχαιολογικά ευρήματα, το νοσοκομείο και τις δύο ανακαινισμένες στέρνες. Εάν 

είναι απαραίτητο, αυτός ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για διάφορες εκθέσεις και άλλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, και το καλοκαίρι μέρος αυτού του χώρου θα εξυπηρετήσει τους 

ηθοποιούς ως «παρασκήνιο» ή γκαρνταρόμπα. 

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος του έργου που σχετίζεται με το κατασκευαστικό μέρος, 

είναι απαραίτητο να παρουσιάσει το φρούριο και να το φέρει πιο κοντά στους επισκέπτες. Για το 

σκοπό αυτό, έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες: 

-δημιουργία και εγγραφή νέου δημόσιου ιδρύματος που ανήκει στην πόλη Šibenik για τη 

διαχείριση και προώθηση των φρουρίων και του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη 

περιοχή-Δημόσιο Ίδρυμα Φρούριο του Πολιτισμού Šibenik. 

- υλοποίηση δραστηριοτήτων του σχεδίου διαχείρισης πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων της 

πόλης Šibenik και της επαρχίας Šibenik-Knin. 

-ανάπτυξη ενός νέου και μοναδικού είδους (συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου, του 

συνθήματος, της οπτικής και της διαφημιστικής ταυτότητας) του προορισμού του πολιτιστικού 

τουρισμού με το Φρούριο του Αγίου Μιχαήλ ως βασικό σημείο. 
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- εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, τουριστικοί οδηγοί, ΜΜΕ που σχετίζονται με τον 

τουρισμό, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, επιχειρηματίες και επενδυτές στον πολιτιστικό τουρισμό 

και συναφείς τομείς ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται στην παροχή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

Σήμερα το φρούριο του Αγίου Μιχαήλ λειτουργεί ως πόλος έλξης του πολιτιστικού τουρισμού 

και ως κεντρικό σημείο αναφοράς για τους τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό 

τουρισμό στην πόλη Šibenik και στην επαρχία Šibenik-Knin. 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε την "Λέσχη Φίλων του Φρουρίου Sibenik" μέσω της οποίας τα 

μέλη πληρώνουν μια συμβολική αμοιβή μέλους, η οποία έχει πολλά οφέλη, και δωρεάν είσοδο 

όλο το χρόνο στα φρούρια του Barone και του Αγίου Μιχαήλ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ / ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Συμμετέχοντες στο έργο: 

-Πόλη του Šibenik- τοπική αυτοδιοίκηση, υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αστισμό, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, τις 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την κοινωνική πρόνοια, τη φροντίδα των παιδιών, την 

εκπαίδευση, τις μεταφορές, την πολιτική προστασία κ.λπ. 

-Δημόσιος Φορέας Πολιτισμού, φρούριο Šibenik για τη διαχείριση και προώθηση του φρουρίου 

και του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει στην πόλη Šibenik. Αυτό το 

Ίδρυμα θα προσφέρει στους επισκέπτες περιηγήσεις που θα συνοδεύονται από οδηγό ή που θα 

μπορούν μόνοι τους να περιηγηθούν με έντυπους χάρτες και εγχειρίδια ή GPS. Αυτές οι 

δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους που θα 

συντονίζονται από την πόλη Sibenik και άλλους εταίρους του έργου. 

-Το Κροατικό Εθνικό Θέατρο στο Šibenik-εταίρος στο έργο-συμμετέχει ενεργά στο έργο των 

ομάδων εστίασης και στην ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας. Είναι επίσης υπεύθυνος για την 

υλικοτεχνική υποστήριξη και την επικοινωνία με τα δημοτικά σχολεία στη διοργάνωση 

εργαστηρίων παρουσίασης, καθώς και για την προετοιμασία διαφημιστικού περιεχομένου για 

παιδιά και για την οργάνωση της διανομής διαφημιστικού υλικού. 

-Μουσείο της πόλης Šibenik-εταίρος στο έργο-υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης στον υπεύθυνο 

του έργου και εμπειρογνωμοσύνη στην επικοινωνία με τη συντήρηση και την αρχαιολογική 

επίβλεψη, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αρχαιολογική και την 

εποπτεία της συντήρησης. 

-Το Τουριστικό Συμβούλιο της Πόλης του Šibenik - εταίρος στο έργο - υπεύθυνος για τη 

διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τις ΜΜΕ, για επικοινωνία με τις ΜΜΕ και την 

εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά στην 

προβολή του περιεχομένου του φρουρίου του Αγίου Ιβάν, καθώς και στην οργάνωση της 

παρουσίασης του προγράμματος σε ομάδες στόχους. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη διανομή 

πληροφοριών και άλλου υλικού μέσω των καναλιών επικοινωνίας του Τουριστικού Συμβουλίου 

(Τουριστικό Γραφείο, Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών, οθόνη…). 

Ομάδες στόχου 

Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου είναι: 
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-Τουρίστες / επισκέπτες στο φρούριο (προγράμματα, που περιέχουν μια συγκεκριμένη δόση 

αποκλειστικότητας σε εθνικό, περιφερειακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο). 

- Τουριστικοί οδηγοί (μέσω της συμμετοχής στο σχεδιασμό καινοτόμων πολιτιστικών 

διαδρομών που περιλαμβάνουν το Φρούριο του Αγίου Νικολάου και την εισαγωγή των οδηγών 

στη διαδικασία σχεδιασμού τους. 

-Τουριστικά γραφεία (μέσω του σχεδιασμού καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ 

ταξιδιωτικών πρακτορείων, προγραμμάτων φρουρίων και ιδιοκτητών καταλυμάτων). 

- Τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης - Πόλη Šibenik και επαρχίαŠibenik-Knin. 

- Τοπική κοινότητα (μέσω του σχεδιασμού δημιουργικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους). 

- Τοπικά ΜΜΕ στον τουρισμό και σε άλλους συναφείς τομείς - το έργο θα δημιουργήσει μια 

επιχειρηματική υποδομή, γύρω από την οποία τα ΜΜΕ μπορούν να αναπτύξουν τις 

δραστηριότητές τους (εγκρίσεις παραχώρησης για εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, μεταφορά 

επισκεπτών, τοποθέτηση προϊόντων στο κατάστημα με σουβενίρ…) 

- Διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και δημιουργοί πολιτιστικού περιεχομένου 

(δημιουργία συνθηκών μέσω των κανόνων και κριτηρίων επιλογής για την εισαγωγή εξωτερικών 

διοργανωτών του προγράμματος) 

- Δημοτικά σχολεία και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα και επισκέψεις (όπως σχολεία στη φύση), και έτσι θα συμβάλουν στον 

εκπαιδευτικό τομέα. 

- Σχολές και μουσεία - μέσω του έργου θα δημιουργηθεί συνεργασία για μελλοντική ανταλλαγή 

γνώσεων σχετικά με τη διεθνή τριμερή συνεργασία μεταξύ της Κροατίας, του Μαυροβουνίου 

και της Ιταλίας, δηλαδή. εκπρόσωποι πολιτιστικών αγαθών στον κατάλογο υποψηφιότητας της 

UNESCO ως μέρος των «αμυντικών συστημάτων στην πρώην επικράτεια της Δημοκρατίας της 

Βενετίας κατά την περίοδο από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα» 

-Συμβούλιο Τουρισμού της πόλης Šibenik και της επαρχίας Šibenik - Knin - θα συμμετάσχουν 

στη δημιουργία μιας νέας προσφοράς και στη δημιουργία διαφημιστικών εργαλείων που θα 

επηρεάσουν άμεσα την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών (αφίξεις και διανυκτερεύσεις). 

Έμμεσοι δικαιούχοι: όλοι οι πολίτες της Šibenik και της επαρχίαςŠibenik-Knin που θα 

επωφεληθούν από καλύτερες και φθηνότερες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από την 

τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω μεγαλύτερων διαθέσιμων κονδυλίων στον προϋπολογισμό που θα 

προκύψουν από την οικονομική αξιοποίηση του έργου στο μέλλον, πολίτες που κατέχουν 

εγκαταστάσεις διαμονής που θα χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του φρουρίου (μικροί ιδιώτες 

ενοικιαστές). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Τα αποτελέσματα του έργου Αναπαλαίωση του Φρουρίου του Αγίου Μιχαήλ: 

- Υποδομή λειτουργεί σε έκταση 2600 m2, η οποία περιλάμβανε την κατασκευή και τη 

διαρρύθμιση της θερινής σκηνής με 1077 θέσεις, καθώς και τη διάταξη του υπόγειου τμήματος 

του φρουρίου. 
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-Ανάπτυξη πολλών μελετών και σχεδίων (μεταξύ άλλων: Πολιτιστικό σήμα της πόλης Šibenik, 

Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σχέδιο Ανάπτυξης του Φρουρίου του Αγίου 

Μιχαήλ). 

-Πολιτιστική προσφορά της πόλης Šibenik παρουσιάστηκε σε 3 διεθνείς εκθέσεις. 

- Οργάνωση 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό 

συμμετέχοντες. 

- 50 ώρες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς ενδιαφερόμενους. 

-Διαφημιστικό υλικό για το φρούριο και το έργο δημιουργήθηκαν σε έξι γλώσσες, ένα 

διαφημιστικό βίντεο και μια παρουσίαση πολυμέσων. 

- Στον πύργο τοποθετήθηκαν πανοραμικά τηλεσκόπια, αντίγραφα μεσαιωνικών όπλων και 

είκοσι μεσαιωνικά κοστούμια για το προσωπικό του φρουρίου. 

Το Φρούριο του Αγίου Μιχαήλ συνεχίζει να επιτυγχάνει τους γενικούς και συγκεκριμένους 

στόχους του έργου αναζωογόνησης - συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της πόλης 

και του νομού και δημιουργεί καινοτόμα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά και άλλα 

προγράμματα, στα οποία κορυφαίοι Κροάτες και ξένοι ερμηνευτές από τον κόσμο της μουσικής 

και των τεχνών του θεάματος που εκτελούνται στη θερινή σκηνή: MaksimMrvica, 2Cellos, 

LADO Ensemble, MarioBiondi, BryanFerry, LP και πολλά άλλα. 

Έχει επιτευχθεί επιτυχής συνεργασία με άλλους φορείς του τουριστικού τομέα στην περιοχή 

Šibenik και τα περίχωρά της, κυρίως τουριστικά γραφεία και μεγαλύτερες ξενοδοχειακές 

κατοικίες. 

Για λόγους καλύτερης προσβασιμότητας και προώθησης πολιτιστικού περιεχομένου στο 

φρούριο, πραγματοποιήθηκαν απευθείας πωλήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω διαδικτύου. 

Το Φρούριο του Αγίου Μιχαήλ έχει γίνει ένα αναγνωρίσιμο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς 

στο κέντρο της πόλης, διαθέσιμο καθημερινά στους επισκέπτες, το οποίο προωθεί την 

αναβάθμιση και αναζωογόνηση των κροατικών πολιτιστικών αγαθών και ένα από τα πιο 

διάσημα στάδια της περιοχής, που διοργανώνει διάφορα πολιτιστικά, μουσικά και διοργανώνει 

εκδηλώσεις και συμβάλλει έτσι στην εικόνα της Δημοκρατίας της Κροατίας, και ιδίως της πόλης 

Šibenik, ως αναπόφευκτου προορισμού του πολιτιστικού τουρισμού. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης έργου και προσαρμογής σε άλλο πλαίσιο είναι εμφανής από μια 

σειρά επισκέψεων εκπροσώπων των σχετικών ιδρυμάτων στο Φρούριο Πολιτισμού Šibenik, 

καθώς και προσκλήσεις για παρουσιάσεις, συνεργασίες έργων, διαλέξεις και εργαστήρια που 

προέρχονται από διάφορα επαγγελματικά ιδρύματα, σε όλη Κροατία και Ευρώπη. Οι υπάλληλοι 

του Φρουρίου ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσκλήσεις και χάρη στο γεγονός ότι το ίδρυμα 

έχει αναπτύξει συνεργασία με έναν αριθμό Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, συμμετέχει επί του 

παρόντος στην υλοποίηση 2 έργων που χρηματοδοτούνται από τη διασυνοριακή συνεργασία και 

από το 2019 είναι μέλη του ιδρύματος (Ομοσπονδία Οχυρωμένων Χώρων). Είναι ενδιαφέρον να 

επισημάνουμε ότι το Φρούριο Πολιτισμού Šibenik είναι ο κάτοχος του έργου FORTITUDE που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg HR BA ME 2014-2020 - εντός του οποίου 4 

φρούρια εταίροι από την περιοχή του προγράμματος θα αναπτύξουν τη δική τους πολιτιστική 
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και τουριστική προσφορά βάσει πρακτικές διαχείρισης που αναπτύχθηκαν στο Φρούριο 

Πολιτισμού Šibenik προορισμού πολιτιστικού τουρισμού. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Δημόσιο Ίδρυμα στον πολιτισμό Φρούριο Πολιτισμού Šibenik 

Vladimira Nazora 1 

22000 Šibenik 

Τμήμα Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς 

ĐurđaVrljevićŠarić 

djurdja@tvrdjava-kulture.hr 

https://tvrdjava-kulture.hr/ 

ST. MICHAEL'S FORTRESS 

Zagrađe 21, 22 000 Šibenik 

info@tvrdjava-kulture.hr 

+385 (0) 91 497 55 47 

ΠΗΓΕΣ 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila/revitalizacija-tvrdave/ 

Plan razvojaprogramaTvrđavesv. Mihovila 

Integracija plana upravljanjakulturnimdobrima s projektomrekonstrukcije i afirmacijeTvrđavesv. 

Mihovila 

https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc 

https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila/revitalizacija-tvrdave/
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27654/planrazvojaprogramasvmihovilhr.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc
https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc


51 
 

WG 2 Οικονομικές βιωματικές δραστηριότητες και προϊόντα 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Πολιτιστική και τουριστική διαδρομή  “Οι διαδρομές των Φραγκοπανών’’, Κροατία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Εξαιτίας της ιδιαίτερης αξίας και με στόχο την αποκατάσταση, παρουσίαση, προστασία και 

ουσιαστική χρήση της απτής και  άυλης κληρονομιάς, (Primorje – Gorski Kotar) η ορεινή 

πρωτεύουσα της χώρας (Κotar) έχει ξεκινήσει ένα στρατηγικό έργο «Οι δρόμοι των 

Φραγκοπανών», το οποίο μέχρι τώρα έχει αναπτυχθεί σε 3 φάσεις : η πρώτη από το 2005 – 

2008, όταν τα 10 κάστρα των Φραγκοπανών στο Vinodol Valley αποκαταστάθηκαν  : η δεύτερη 

φάση κράτησε από το 2013 μέχρι το 2016 εν μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος HERA από 

το IPA πρόγραμμα της Αδριατικής Διασυνοριακής Συνεργασίας όταν η  ανανέωση επεκτάθηκε 

στην Rijeka, Κrk και Gorski ή με μεγαλύτερη ακρίβεια, σε ένα σύνολο 20 αντικειμένων, με την 

πρόθεση να δημιουργηθεί μια πολιτιστική – τουριστική διαδρομή, η οποία προσωρινά θα έθετε 

τα αντικείμενα στην πολιτιστική ζωή της ευρύτερης κοινότητας. 

Η 3η φάση ξεκίνησε το 2015 με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτιστική – τουριστική 

διαδρομή «Οι δρόμοι των Φραγκοπανών» ως προσφορά του Υπουργείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  και με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποκατάσταση των 

αντικειμένων, την διευθέτηση, την προώθηση και την δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

που θα αναζωογονούσαν το νησί του Krk, το Vinodol Valley και Gorski Kotar, κατά την 

διάρκεια όλου του χρόνου συγκεντρώθηκαν 47.3 εκατομμύρια HRK, με μη κερδοσκοπικά 

κονδύλια που τους έχουν χορηγηθεί από κατασκευαστικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς η συνολική αξία του έργου είναι 61 εκατομμύρια HRK. 

Η πολιτιστική – τουριστική διαδρομή «Οι δρόμοι των Φραγκοπανών» θα προσθέσει μια νέα 

αξία στο έργο Rijeka – Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2020. Η εκτέλεση του έργου, θα 

διαρκέσει μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2021. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι διαδρομές των Φραγκοπανών, πολιτιστικοί και τουριστικοί δρόμοι, περιλαμβάνουν ένα 

σύνολο από 17 Φραγκοπανιανά κάστρα και 3 ταφικές τοποθεσίες από την χώρα, τα οποία 

εμπλουτίστηκαν με νέο ανεπτυγμένο ερμηνευτικό περιεχόμενο και προωθήθηκαν μέσω μιας 

περιληπτικής καμπάνιας ως μοναδικό πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν και προορισμός, με 

σκοπό  να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες στις θέσεις των κάστρων, τα οποία δεν 

βρισκόταν στην κύρια θέση των τουριστικών προσφορών της χώρας και έτσι αναβίωσαν, τα 

μέχρι πρότινος, λιγότερα ανεπτυγμένα μέρη της χώρα. Ο σκοπός, ακόμα, είναι η ανάπτυξη της 

αίσθησης της σύνδεσης σε τοπικό επίπεδο και θα δημιουργηθεί, έτσι και μια πλατφόρμα 

συνεργασίας μεταξύ των ενώσεων και των πολιτισμικά ενδιαφερομένων. 

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα βοηθά στην εξέλιξη της ενδοχώρας και μέρους του Gorski Kotar, 

καθώς οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις εντοπίζονται έξω από τις τουριστικά ελκυστικές 

παραλιακές περιοχές. 

Το πρόγραμμα, προωθήθηκε ως συνέχεια της εξέλιξης ενός βιώσιμου μοντέλου , πολιτιστικού 

τουρισμού, με στόχο την ανανέωση, την παρουσίαση, την προστασία και την βιώσιμη χρήση του 
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Φραγκοπανιακού υλικού και την άυλης κληρονομιάς, των  πρώιμων κάστρων και των 

οχυρωμένων πόλεων και των κάστρων των Φραγκοπανών και της Ζrinski.                                                                                                      

Στόχος του προγράμματος ήταν να αναδείξει την φυσική, πολιτισμική, γαστρονομική και 

τουριστική προσφορά της περιοχής και να επισημάνει την σχέση της μεσαιωνικής ιστορίας με το 

ευρωπαϊκό σύνολο. Αποτελεί ένα υπέροχο κίνητρο για την ανάπτυξη της παραλιακής ενδοχώρας 

και του Gorski Kotar. Οι κοινές προκλήσεις,  για την  περιοχή του προγράμματος, όπως η 

επέκταση της τουριστικής περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας της τουριστικής περιόδου και η 

βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών, σχετίζονται σύμφωνα με τις 

αρχές της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του τουριστικού περιβάλλοντος. 

Η κάθε μία από τις σηματοδοτημένες τυπολογίες, φέρει τους δικούς της όρους, ρυθμίσεις 

συζήτησης και απαιτήσεις περιεχομένου, οι οποίες καθιστούν το έργο ιδιαίτερα τολμηρό. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά της 

οικογένειας των Φραγκοπανών στο Primorje Gorski Kotar County και να δημιουργήσει μια νέα 

κοινωνικό-οικονομική αξία μέσω της τουριστικής αξιοποίησης. Σκοπός του προγράμματος είναι 

να ενισχύσει τον τουρισμό και των πολιτιστικό χαρακτήρα του Kvarner με την διακόσμηση 17 

κάστρων και τριών ταφικών κτηρίων αλλά ακόμα και με πολλά δημιουργικά προγράμματα, να 

αναβιώσει αυτούς του χώρους, να τους κάνει προσβάσιμους στους ντόπιους, στους Κροάτες και 

παγκοσμίως. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την φυσική, πολιτιστική, γαστρονομική και 

τουριστική προσφορά του County και δείχνει την σχέση της Κροατικής μεσαιωνικής ιστορίας με 

τον ευρωπαϊκό κύκλο. 

Το Primorje – Gorski Kotar County, μαζί με τα τοπικά αυτοδιοικούμενα μέρη αυτών των 

κτηρίων, όπου βρίσκονται τα Φραγκοπιανά κάστρα, έχουν επενδύσει στη διοργάνωση και 

προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης του προγράμματος για πολύτιμα ιστορικά κτήρια. Το 

επόμενο βήμα ήταν να σχεδιαστούν τα περιεχόμενα των κάστρων και η τουριστική τους 

αξιοποίηση. 

Το εργαζόμενο προσωπικό στο Primorje – Gorski Kotar County, επινόησε μια πρόταση για το 

περιεχόμενο των κάστρων, το δίκτυο τους και τις σχέσεις τους, σε μία πολιτιστική διαδρομή, 

καθώς οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου ασχολήθηκαν με τις λεπτομέρειες του περιεχομένου 

και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων στο έργο. 

ΠΟΡΟΙ 

Η ομάδα του έργου, με επιτυχία συνέθεσε ένα περίπλοκο εγχείρημα,  αποτελούμενο από πολλά 

πολιτιστικά κληρονομικά στοιχεία, σε μία μεμονωμένη ιδέα προγράμματος. Με σκοπό να 

ενθαρρύνει τους κατοίκους να επισκεφτούν τις θέσεις της διαδρομής, μια ιδιαίτερη εφαρμογή 

δημιουργήθηκε και εκδόθηκε ένας βοηθός για τον οδικό οδηγό.  

Ακόμα ένα φωτογραφικό άλμπουμ εκτυπώθηκε, η οποία δίνει στους αναγνώστες μια πλήρης 

εικόνα μέσα στην ζωή των Φραγκοπιανών – από τα έθιμα του καιρού, μέχρι τον πολιτισμό και 

την αρχιτεκτονική στον νομό. Για να γνωρίσουν τα παιδιά την κληρονομιά των Φραγκοπιανών 

οργανώθηκαν  κουίζ, ιστοριούλες και εργασίες και εντάχθηκαν στα σχολεία του Primorje Gorski 

Kotar County. 

Ένα ευέλικτο σύστημα, οπτικής ταυτοποίησης, σχεδιάστηκε, το οποίο χρησιμοποιεί 

εικονογραφήσεις, από γεγονότα της οικογενειακής κληρονομιάς και αφηγείται αυτή τη 
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μαγευτική ιστορία, σε μια ευρεία γκάμα μέσων, σε μία συγκεκριμένη  σύγχρονη ατμόσφαιρα 

ιστορικής επανερμηνείας, αυτό το οπτικό σύστημα υποστηρίζει την εξέλιξη του έργου, σε 

διαφορετικούς τομείς, στα μέσα και στις λειτουργίες, ως κεντρικός στόχος του σκοπού της 

στρατηγικής αυτής. 

Η οπτική ταυτοποίηση, αντανακλά την  κεντρική ιδέα τις διαδρομής – την ιδέα της πλούσιας, 

πολιτιστικής κληρονομιάς και έρευνα. Οι εικονογραφήσεις, δημιουργούν μια ιστορία 

οικογενειακής ταυτότητας, η οποία εμφανίζεται μαζί με την εξερεύνηση της φυσικής. Το 

σύστημα, είναι ευέλικτο και δίνει απαντήσεις, οι οποίες το επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε 

ποικίλα μέσα και εκδοχές. Επιπλέον, στην διαμόρφωση της οπτικής ταυτοποίησης για πάνω από 

πενήντα απεικονίσεις μορφών, κάστρα και χάρτες που περιλαμβάνουν ιστορικές 

αποκαταστάσεις και επαναπροσδιορισμούς, η ομάδα δούλεψε στον σχεδιασμό της έκθεσης και 

την ερμηνεία των κεντρικών εκθέσεων, μαζί με πολυτομεακή ομάδα ερμηνευτών, 

μουσειολόγων, αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών βίντεο και προγραμματιστών για την εκ νέου, 

μεγαλύτερη  ποσότητα ιστορικού περιεχομένου και δεδομένων που συλλέχτηκαν ειδικά για αυτό 

το έργο. 

Το Nova Kraljevica Visitor Center όπως και τα νέα ερμηνευτικά κέντρα της διαδρομής, ακόμα, 

περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό εφαρμογών με πολλά μέσα, από τα λειτουργικά, σε αυτά που 

παρουσιάζουν στοιχεία για την διαδρομή,  σε αυτά τα βιωματικά όπως ο φραγκοπανιανός 

μάντης, που συνομιλεί με τον τριχωτό φύλακα του κάστρου, στην  μάχη του Krbava και σε  

πολλά άλλα. Η δυσκολία ήταν στο να σχεδιαστεί για τον χρήστη μια εμπειρία η οποία θα 

λειτουργούσε αποτελεσματικά, μαζί με μια ευρεία ποικιλία περιεχομένου, σε διαφορετικές 

ομάδες ενδιαφέροντος και τεχνολογικές επιδεξιότητες των επισκεπτών. 

Για να συνδέσουν όλα τα στοιχεία στην διαδρομή και να τα καταστήσουν ποιοτικά, μαζί με μια 

ομάδα συνεργατών ,σχεδιάστηκε για την διαδρομή ένα ευρύ σηματοδοτημένο σύστημα, μέσω 

δρόμων για πεζούς, που συνέβαλε στην ερμηνεία και λειτουργική σήμανση – με το αντίστοιχο 

βιβλίο των κανονισμών. Το έργο προετοιμάστηκε, εφαρμόστηκε και με αυτό τον τρόπο 

ολοκληρώθηκε, με την εφαρμογή στον διαγωνισμό «Θεματικοί Δρόμοι»,  το οποίο 

ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού στην βάση του προγράμματος της Ενίσχυσης και  

Εξέλιξης των Θεματικών Τουριστικών Διαδρομών, στο κράτος της Κροατίας. Η προσφορά 

χρηματοδότησης εγκρίθηκε για την παραγωγή των πληροφοριακών πινάκων, για ένα από τα 

δέκα κάστρα του Vinodol και για διαφημιστικό φυλλάδιο που περιλάμβανε πληροφορίες και από 

τις δέκα θέσεις σε ένα δρομολόγιο της θεματικής διαδρομής. Οι πληροφορίες σε διαφημιστικούς 

πίνακες και φυλλάδια είναι διαθέσιμα στα Κροατικά, στα  Αγγλικά,  στα Γερμανικά και στα 

Ιταλικά. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το κεντρικό επισκέψιμο σημείο της πολιτιστικής διαδρομής άνοιξε στο Κάστρο Kraljevica το 

2016 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου άνοιξαν ακόμα επτά.  Στο έργο απασχολήθηκαν 

ξεναγούς οι οποίοι θα έδιναν πληροφορίες για την κληρονομιά και θα ήταν υπεύθυνοι για την 

ενίσχυση της διεργασίας ολόκληρης της διαδρομής, οργανώνοντας τοπικές πολιτιστικές και 

τουριστικές εκδηλώσεις ,για την συνεργασία με τους καλλιτέχνες, με τους συνεργάτες, με την 

πολιτική ηγεσία, με τις οικογενειακές φάρμες, με τροφοδότες, με τουριστικές επιτροπές και με 

πρακτορεία. 

Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: ο πύργος στο Birbir ανακαινίστηκε εντελώς, μαζί και το 

κάστρο και έγιναν προκαταρκτικές εργασίες για την διακόσμηση της φραγκοπανιανής πλατείας 
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στο Novi Vinodolski και εκτενείς αρχαιολογικές εργασίες ανοικοδόμησης έγιναν στην πόλη του 

Grobnik, στις οροφές του κάστρου στο Bakar και στο φραγκοπανιανό κάστρο Nova Kraljevica. 

Για το φρούριο Hreljin στην πόλη του Zrinski  στην Kraljevica, το Levenice και το Grizare,έχει 

προετοιμαστεί η απαραίτητη προκαταρκτική τεκμηρίωση (φωτογραφικά στιγμιότυπα της 

παρούσας κατάστασης, αρχαιολογικές ανασκαφές και σχετικό σχέδιο συντήρησης). 

Η δημιουργία της διαδρομής καθοδηγήθηκε από την ιδέα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η 

οποία περιλαμβάνει πολλές επιδιώξεις και συνεργασία με πολλά συνεργεία, ώστε το τελικό 

προϊόν, να είναι ένα λειτουργικό μέσο για την πραγματοποίηση του πολιτιστικού και 

τουριστικού περιεχομένου, τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες. Έχει σχεδιαστεί 

ως εργαλείο, το οποίο εξυπηρετεί μικρότερες τοπικές κοινότητες, στις οποίες αυτές οι 

εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες κυρίως, για την δική τους προώθηση και διευκολύνουν την 

χρήση των πολιτιστικών και φυσικών δυνατοτήτων. Η διαδρομή έχει ένα δυναμικό και 

εντυπωσιακό ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο θα διεγείρει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον της 

τοπικής κοινότητας και των τουριστών. 

Στο έργο περιλαμβάνονται είκοσι μνημεία, δεκαεπτά κάστρα και τρία ταφικά κτήρια. Δώδεκα 

μνημεία είναι τοποθετημένα στην τέως φραγκοπανιανή  χώρα του Vinodol (το κάστρο του 

Grobnik, το κάστρο στο Bakar, η παλιά πόλη του Hreljin, το κάστρο του Nova Kraljevica, η 

παλιά πόλη Zrinski στο Kraljevic, o πύργος στο Birbir, το κάστρο με πύργο στο Kvadrac, το 

Novi Vinodolski, η παλιά πόλη του Levenice, το  Trsat και το φραγκοπανιανό μοναστήρι στο 

Grinkvenica), τρία στο νησί του Krk- η αρχική τοποθεσία της φραγκοπανιανής οικογένειας (το 

κάστρο Gradel, κάστρο στο Krk και το φραγκισκανό μοναστήρι στο Kosljun), το κάστρο Stara 

Susica, το κάστρο Severin και το μοναστήρι Gomirje. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι υπεύθυνοι του έργου ήταν η χώρα του Primorje-Gorski Kotar και συνεργάτες: η πόλη του 

Rijeka, η πόλη του Kraljevica , η πόλη του Bakar,η πόλη του Cabar, o δήμος του Cavle,  η 

επισκοπή του Krk , το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Rijeka, το πολιτιστικό κέντρο του Krk, 

το Συμβούλιο Τουρισμού της Rijeka και το Συμβούλιο Τουρισμού του Kvarner. 

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε ομάδες ανθρώπων που είναι επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι 

τουρίστες, εξερευνητές, πεζοπόροι, οικογένειες με παιδιά, εκπαιδευτικό προσωπικό, δάσκαλοι, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές και οι μειονότητες. 

Άμεσοι δικαιούχοι: τοπικές αρχές, συμμετέχοντες σε συνεργεία και σε άλλες δραστηριότητες 

του έργου και ως έμμεσοι δικαιούχοι οι ξεναγοί, οι πολιτιστικοί υπεύθυνοι τουρισμού, καθώς 

και οι εταιρείες διαχείρισης, οι ένοικοι, οι τροφοδότες, οι έμποροι, οι ντόπιοι, οι υπάλληλοι 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι τεχνίτες, οι εργαζόμενοι στα πλοία, οι άνεργοι και οι 

διαφημιστές. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν η ανανέωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η 

εγκαθίδρυση μία μοναδικής πολιτιστικής και τουριστικής διαδρομής, ένα εντελώς νέο, 

τουριστικό και οικονομικό προϊόν στην χώρα του Primorje Gorski Kotar.Ακόμα μία νέα 

κοινωνικό-οικονομική αξία του έχει δοθεί μέσω της τουριστικής αξιοποίησης. Το έργο της 

πολιτιστικής-τουριστικής διαδρομής ενθαρρύνει την εκτίμηση, αποκατάσταση, προστασία και 
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την καινοτόμο ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποτελεί το φυσικό, πολιτιστικό, 

γαστρονομικό και τουριστικό προϊόν της περιοχής. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το έργο της καθιέρωσης αυτής της πολιτιστικής-τουριστικής διαδρομής, είναι ένα περιεκτικό 

και μεγάλο πρόγραμμα, που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και ως ένα παράδειγμα καλής 

εξάσκησης για τον προσδιορισμό μίας νέας διαδρομής ή και για να συμπεριληφθεί η τοποθεσία, 

στους ήδη υπάρχοντες δρόμους που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά από τους αρχαίους 

χρόνους. Με την χρήση μεθόδων, εργαλείων και λειτουργιών αξιοποιούνται τα ανεξάρτητα, ήδη, 

υπάρχοντα στοιχεία για την δημιουργία συγκεκριμένων δρόμων. 

Αναπτύσσοντας την ποιότητα και την καινοτομία του πολιτιστικού-τουριστικού προϊόντος που 

είναι βασισμένο στην πολιτιστική κληρονομιά, η τοποθεσία του Mirne-Fulfinum έχει την 

δυνατότητα να τοποθετηθεί, να διαφοροποιηθεί και να πετύχει καλύτερα τουριστικά 

αποτελέσματα, αλλά, ταυτόχρονα και μια πιο εκλεπτυσμένη ζωή για την κοινότητα. 

Αναλύοντας την πηγή και την βάση του αξιοθέατου, καθώς και την ζήτηση και τις τάσεις της 

αγοράς, πρέπει να σχεδιαστούν τουριστικά προϊόντα, που θα διασφαλίζουν τον εντοπισμό της 

τοποθεσίας και τους ανταγωνιστές, ώστε να επιτευχθεί η αξιοποίηση και η προστασία της 

πολιτιστικής πηγής. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Irena Grdinić 
Primorje-Gorski kotar County 

E-mail: irena.grdinic@pgz.hr 

Phone: 051 351 729 

ΠΗΓΕΣ 

Όλες οι πληροφορίες για την Πολιτιστική και Τουριστική Διαδρομή των Φραγκοπανών είναι 

διαθέσιμες στην www.frankopani.eu και στην δωρεάν εφαρμογή για κινητά (The Routes of the 

Frankopans). Υπάρχουν ακόμα ενεργά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook (Cultural route 

Putovi Frankopana), Instagram (@putovima_frankopana) and Twitter (@frankopanieu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irena.grdinic@pgz.
tel:+385%2051%20351%20729
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WG 2 Οικονομικές βιωματικές δραστηριότητες και προϊόντα 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Επιτραπέζιο παιχνίδι : Το μυστήριο του θανάτου του Αυτοκράτορα, Σερβία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Σερβία, Κέντρο νέων τεχνολογιών, ινστιτούτο Αρχαιολογίας. Ακαδημία Τεχνών και Eπιστημών 

Σερβίας  Project Viminacium, 2007. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η αρχαιολογική  θέση Viminacium, αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα παραδείγματα 

εκμετάλλευσης της πολιτισμικής κληρονομιάς  για την ανάπτυξη του τουρισμού και υλοποίηση 

της τουριστικής υποδομής της θέσης. Ακολούθησε εκτενής προγραμματισμός, ανανέωση και 

δημιουργική σκέψη  για την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αρχαιολογική 

θέση, έτσι ώστε να αντανακλά την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ρωμαίων, και να παρέχει, μια  

συναρπαστική εμπειρία για τους επισκέπτες του. Ένα από τα ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα, είναι 

το επιτραπέζιο  παιχνίδι «Μυστήριο του θανάτου του Αυτοκράτορα», το οποίο πάει πίσω στο 

251 μ.Χ όπου ο νέος Αυτοκράτορας Hostilian πέθανε στο Viminacium. Αν και υπάρχουν 

ενδείξεις στις ιστορικές πηγές ότι πέθανε από πανώλη, οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε , και η 

μετέπειτα ανάπτυξη της κατάστασης παραμένουν ασαφείς.          

Το μυστήριο μπορεί να λυθεί μόνο με μια  έρευνα που θα διεξαχθεί ανάμεσα στους κατοίκους 

της αρχαίας πόλης, σύμφωνα με τις διηγήσεις των μύθων, καθώς οι παίκτες του παιχνιδιού 

πρέπει να αναπτύξουν σκέψη και δεξιότητες ντετέκτιβ για να λύσουν το μυστήριο.  

Το παιχνίδι πρωτίστως απευθύνεται σε σχολικής ηλικίας παιδιά, αλλά μπορεί ακόμα να 

χρησιμοποιηθεί και από ενήλικες. Στόχος του παιχνιδιού, είναι η απόκτηση γνώσεων για τον 

τρόπο ζωής και την λειτουργία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι σχεδιασμένο (το παιχνίδι) 

για 1 με 6 παίκτες ηλικίας από 7 έως 107 χρονών. Σε ένα χάρτινο κουτί με μέτρα 35χ25χ5, 

περιλαμβάνονται : ένας πίνακας παιχνιδιού, οδηγίες σε πολλές γλώσσες, Αγγλικά, Σερβικά και 

Γερμανικά, 1 κύβος, 6 φιγούρες και  140 κάρτες παιχνιδιού. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα απλό αλλά ταυτόχρονα, αποτελεσματικό προϊόν, που θα 

μπορούσε να δημοσιοποιήσει την αρχαιολογική θέση, μέσω ενός διαδραστικού και 

αξιομνημόνευτου περιεχόμενου –κυρίως για τα παιδιά και για να κάνει το Viminacium και την 

καθημερινή ζωή των αρχαίων Ρωμαίων πιο οικία και κατανοητή σε αυτά. Ένα προϊόν που 

μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί και εκτός της επικράτειας του Viminacium, να 

χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά γεγονότα, εκδηλώσεις και εκθέσεις ώστε να τονίσει την 

συμμετοχή του κοινού και να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για το παρελθόν. Για την δημιουργία 

ενός παγκόσμιου, διασκεδαστικού σουβενίρ για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες. 

ΠΟΡΟΙ  

Το επιτραπέζιο παιχνίδι σχεδιάστηκε από ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ινστιτούτου 

Αρχαιολογίας της Σερβίας, που δούλευαν πάνω στην αρχαιολογική θέση Viminacium. Συνολικά, 

τρεις αρχαιολόγοι και ένας επαγγελματίας, σχεδιαστής, επιτραπέζιων παιχνιδιών, συμμετείχαν 

στην παράδοση του τελικού προϊόντος του μυστηρίου θανάτου του Αυτοκράτορα. Οι 
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αρχαιολόγοι ήταν υπεύθυνοι για την ερμηνεία των επιστημονικών και αρχαιολογικών 

κατάλοιπων και για να μετατρέψουν τα στοιχεία αυτά, σε μορφή που θα μπορούσε να είναι 

κατανοητή στα παιδιά. 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι εκδόθηκε 2 φορές . Το κάθε αντίγραφο που εκδόθηκε είχε 1000 πακέτα 

παιχνιδιών. Το εικοστό αντίγραφο του παιχνιδιού, είχε μικρές διορθώσεις και ανανεώσεις στην 

μορφή των κανόνων και της εμφάνισης.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Αρχικά, για τον οδηγό του παιχνιδιού οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις δικές τους πηγές, ώστε 

να δημιουργήσουν όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού, ενώ η διαδικασία της δημιουργίας και 

σχεδίασης κράτησε 2 μήνες. 

Το σχέδιο των στοιχείων του παιχνιδιού (πίνακας, κάρτες, πιόνια) και η παραγωγή έγινε από 

ιδιωτική εταιρία στο Βελιγράδι, η οποία ειδικεύεται στην δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών 

(δεν είναι σαφές αν η εταιρία λειτουργεί ακόμα). Η οπτική παρουσίαση του παιχνιδιού είναι 

εμπνευσμένη από τα κατάλοιπα, τα ιστορικά αρχεία και δεδομένα που περιλάμβανε το 

Viminacium.Η διανομή του παιχνιδιού γινόταν, σε μαγαζιά με αναμνηστικά στο Viminacium 

και σε βιβλιοπωλεία στο Βελιγράδι. Σήμερα το παιχνίδι είναι διαθέσιμο μόνο στην αρχαιολογική 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με στόχο την ευρεία προώθηση του Viminacium στην Ευρώπη και 

στον κόσμο.     

Συλλεκτική έκδοση του παιχνιδιού δημιουργήθηκε ώστε  να προσελκύει και να εντυπωσιάσει, 

στις διεθνές εκδηλώσεις και γεγονότα (π.χ.  παρουσίαση της Σερβίας στα τουριστικά 

πανηγύρια.). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δεν υπήρχε άμεση ενασχόληση των άλλων ενδιαφερομένων για την εκτέλεση αυτής της 

πρακτικής. Το προϊόν δημιουργήθηκε και ακόμα χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία των παιδιών ή 

πουλιέται ως αναμνηστικό στην αρχαιολογική θέση Viminacium. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Η παραγωγή του παιχνιδιού, το «Μυστήριο του Θανάτου του Αυτοκράτορα», αποτελεί ένα 

παράδειγμα αφήγησης μύθου στην αρχαιολογία  και των δημιουργικών δυνατοτήτων των 

ιστορικών και αρχαιολόγων δεδομένων.  

Το επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελεί μεμονωμένο παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου προϊόντος 

εμπνευσμένο και δημιουργημένο πάνω στα στοιχεία και την διερμηνεία μιας αρχαιολογικής 

θέσης στην Σερβία και των διαθέσιμων αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων: το επιτραπέζιο 

παιχνίδι παρείχε διαδραστικό περιεχόμενο για την ψυχαγωγία των παιδιών και την θέσης, αλλά 

ακόμα, ως ένα διαφημιστικό εργαλείο το οποίο προσφέρει ορατότητα στο Viminacium και στην 

κληρονομιά της Σερβίας. Συνολικά 2000  αντίγραφα του επιτραπέζιου παιχνιδιού έχουν 

παραχθεί (πληροφορίες για τον αριθμό του  αντίγραφων που πουλήθηκαν δεν είναι διαθέσιμες).  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αυτή η πρακτική, μπορεί να υιοθετηθεί, στο πνεύμα της εξέτασης των δυνατοτήτων της 

αρχαιολογικής διήγησης και της δημιουργικής και ηθικής ερμηνείας των αρχαιολογικών 

ευρημάτων και των διαθέσιμων αρχείων , μέσω ομάδων αρχαιολόγων και σχεδιαστών. 
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Η διασκέδαση, η διαδραστικότητα και το περιεχόμενο που μοιάζει με παιχνίδι είναι πιθανό να 

εξελιχθούν περαιτέρω, μέσω της χρήσης και της σχέσης τους με άλλα μέσα, μέσω  της 

ψηφιοποίησης και των εφαρμογών κινητού ή ακόμα και να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι στο 

μοντέλο του «δωματίου διαφυγής» («escape room»)  για μια πιο συναρπαστική εμπειρία για 

τους παίκτες.  

ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Mr. Nemanja Mrđić, PhD (research associate and game inventor);  

Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia  

Email: nemanjamrdjic@gmail.com  

Website:http://viminacium.org.rs/arheoloski-park/programi-za-decu/edukativne-drustvene-igre/  

 

ΠΗΓΕΣ 

www.viminacium.org.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

WG 2 Οικονομικές βιωματικές δραστηριότητες και προϊόντα 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων  

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νέων στην Σερβία είναι εθνικό μέλος του Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Νεότητας, με μέλη σε τριάντα οκτώ χώρες. 

Ο κύριος στόχος μας και το επίκεντρο του έργου είναι να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νεότητας ως ένα νέο εργαλείο πολιτικής για την νεολαία, μέσω διαφορετικών προγραμμάτων, 

που οδηγούν στην καλύτερη τοποθέτηση των νέων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νεότητας έκανε την εμφάνισή της στην Σερβία από το 2002 και στην 

Ευρώπη από το 1987. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ειδικότερα στην Σερβία μετά από ορισμένα άσχημα χρόνια πολιτικής, οικονομικής και 

κοινωνικής κατάρρευσης του συστήματος, το 2002 υπήρξε μεγάλη ανάγκη για να ταξιδέψουν 

νέοι άνθρωποι, για να φύγουν εκτός της χώρας, για να ισοφαρίσουν τα χαμένα χρόνια της 

εκπαίδευσής τους, για βελτίωση και κινητοποίηση εξαιτίας κυρώσεων που είχαν χτυπήσει την 

χώρα και είχαν αφήσει μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές των νέων ανθρώπων. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας, εγκαθιδρύθηκε με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των 

νέων ανθρώπων, που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πολιτική κατάσταση της χώρας και είχαν 

αρχίσει να εφαρμόζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νεότητας, η οποία σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, ξεκίνησε να είναι η κύρια πηγή τους για πληροφορίες, μόρφωση, ευκαιρίες και ένα 

δίκτυο ισχυρών ατόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η κάρτα χρησιμοποιείται από νέους ανθρώπους έως τριάντα χρονών και λειτουργεί ως εισιτήριο 

για τους νέους Ευρωπαίους στον κόσμο της πληροφόρησης , της σταθερότητας και των 

πολιτιστικών και νεανικών γεγονότων. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νεότητας - στοχεύει στο να 

ενθαρρύνει την κινητικότητα των νέων, μέσω πληθώρας υπηρεσιών, εκπτώσεων και οφελών 

στην Σερβία και το εξωτερικό, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εξερευνήσουν τον κόσμο στον 

οποίο ζουν, να πληροφορηθούν για τις εκδηλώσεις σε αυτόν και να συμμετέχουν ενεργά και 

ολοκληρωτικά στην δημιουργία του. Όλα τα έργα που αναπτύσσουμε εκτελούνται με την 

προστασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Unesco, όσο και με την υποστήριξη της 

Κυβέρνησης του Κράτους της Σερβίας και σημαντικών Υπουργείων. 

Απόδειξη της επιτυχημένης χρήσης της κάρτας είναι ο μεγάλος αριθμός χρηστών, συνεργατών 

και εταιρειών. 

ΠΟΡΟΙ 

Για την υλοποίηση του έργου, η καλύτερη πηγή που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίκτυο 

ανθρώπων από όλη την Ευρώπη το οποίο αντιμετώπιζε τα ίδια θέματα και δούλευε έχοντας τον 

ίδιο στόχο και βελτιώνοντας τις πιθανότητες της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, το 

κύριο εργαλείο για τους νέους για να επιτύχουν όλες τις ευκαιρίες και να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους. 
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 Από την αρχή του έργου, η EOK απασχολεί και πληρώνει τους χρήστες της κάρτας. Με αυτό 

τον τρόπο, η ομάδα ήταν πάντα εξοπλισμένη με άτομα που κατανοούσαν τον σκοπό του έργου 

και γνώριζαν πώς να δράσουν, ώστε να βελτιώσουν όλες τις πτυχές του έργου. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων εφαρμόστηκε σε τριάντα οκτώ χώρες. Οι κύριες 

δραστηριότητες που επιχειρήθηκαν ήταν εστιασμένες στην δημιουργία μιας μακροχρόνιας 

επικοινωνίας με νέους ανθρώπους, εξετάζοντας τις ανάγκες τους, τις προτιμήσεις και την 

έλλειψη ευκαιριών ώστε να δημιουργηθεί μία βάση από διαφημιστικές και στρατηγικές 

συνεργασίες με εταιρίες, οργανισμούς και ιδρύματα, με βασική ευθύνη την εξέλιξη της κάρτας. 

Ο στόχος ήταν να δημιουργήσουν μία ποικιλία περιεχομένου με οφέλη και εκπτώσεις, τα οποία 

οι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

βελτιώσουν τα πρότυπα της ζωής τους, να εξοικονομήσουν χρήματα, να κινητοποιηθούν και να 

εξελιχθούν μέσα στην κοινότητα. Όλα αυτά με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η βασική ομάδα ενδιαφέροντος ήταν: οι σχολές, τα κέντρα των μαθητών, οι κοιτώνες των 

μαθητών, οι οργανώσεις της νεολαίας, οι πρωτοβουλίες των μαθητών κ.α. Και από την άλλη 

πλευρά, σχετικά με τους στρατηγικούς συνεργάτες, αναζητήθηκαν εταιρίες που είναι φιλικές ως 

προς την νεολαία, που σχετίζονται με την κοινοτική εργασία και ανοιχτές ως προς τις 

πρωτοβουλίες των νέων και όλες αυτές οι εταιρίες που έχουν τους νέους ως την κύρια ηλικιακή 

ομάδα καταναλωτών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το άμεσο αποτέλεσμα, της σχεδόν εικοσαετούς, μακροχρόνιας εργασίας μας μπορεί ξεκάθαρα 

να αποδειχθεί με αριθμούς. Στην Σερβία, μόνο, έχουμε παραπάνω από 58.000 ενεργούς 

κατόχους κάρτας, περισσότερες από 250 συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο, περίπου 50 έργα που 

εφαρμόστηκαν τα οποία περιλαμβάνουν την εμπλοκή των νέων και την δραστήρια συμμετοχή, 

εκατοντάδες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν και καθημερινή εξέλιξη την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Νέων, το πιο ισχυρό εργαλείο των νέων αυτή την στιγμή στην Ευρώπη, που επιτρέπει την 

καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγάλο αριθμό ευκαιριών για τους νέους, παντού στα 38 μέλη-

κράτη. Στην Ευρώπη, αυτοί οι αριθμοί ανέρχονται στους 6.000.000 κατόχους καρτών και 10.000 

ενεργές εκπτώσεις. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προσήλωση στο έργο, η διαρκής βελτίωση των νέων, η θετική στάση και ο αγώνας για ένα 

σκοπό έχει οδηγήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νέων σε σημείο αξιοσημείωτης επιτυχίας. Η ομάδα 

του ΕΟΚ πιστεύει πως το κλειδί της επιτυχίας ενός ανεξάρτητου έργου εντοπίζεται στην 

κατανόηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν 

περεταίρω σε εθνικό επίπεδο, όποια και αν είναι η ομάδα ενδιαφέροντος. Παρ’ όλα αυτά η 

ενασχόληση των νέων , η νέα ενέργεια και οι φρέσκιες ιδέες μπορούν πάντα να εξελίξουν μία 

πρωτοβουλία, σε επίπεδο επανάστασης.   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ατομο επικοινωνίας: Marina Dizdarević - Project manager 

E-MAIL ατόμου επικοινωνίας: marina.jusufi@gpa.rs 
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Address of Evropski omladinski centar: 

Kraljice Marije 51/Starine Novaka 1; 11000 Belgrade, Serbia 

Official email: info@eoc.rs 

Web page:https://www.eoc.rs/en/ 

 

ΠΗΓΕΣ 

 Η ερευνά μας υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.eoc.rs/en/our-research/ 
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WG 2 Οικονομικές βιωματικές δραστηριότητες και προϊόντα 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Υπαίθριο Μουσείο Rogatec στην Σλοβενία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το υπαίθριο μουσείο Rogatec, βρίσκεται στην πόλη Rogatec (στην νότιο-ανατολική Σλοβενία, 

στην στατιστική περιοχή της Savinjka). Διευθύνεται από το δημοτικό, δημόσιο ίδρυμα: Ίδρυμα 

Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης του Rogatec, Pot k ribniku,3252 Rogatec 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στους πρόποδες του βουνού Damacka, στο αυθεντικό Στυριανό τοπίο, το μουσείο παρουσιάζει 

την κεντρική Στυριανή ιδιωματική αρχιτεκτονική του υπό- παννονιανικού τύπου, τυπικό της 

περιοχής Obsotelje ,μεταξύ του 19ου μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. 

Όλα ξεκίνησαν το 1981 όταν ένα κατοικήσιμο σπίτι του υπό-παννονιακού τύπου, μεταφέρθηκε 

στην σημερινή θέση του μουσείου, δημιουργώντας έτσι τον πυρήνα του ανερχόμενου μουσείου. 

Το σπίτι είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο και η διπλή μισό-ισχιακή οροφή 

καλύπτεται από άχυρο. Το πάτωμα είναι από πηλό, οι τοίχοι επιχρισμένοι με πηλό και 

ασπρισμένοι με ασβέστη. 

Το μουσείο φιλοξενεί αυθεντικά εκθέματα ενώ αναπαραστάσεις καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 

και βοηθητικά κτήρια τοποθετήθηκαν  σε επιλεγμένη τοποθεσία στην έξοδο από το ιστορικό 

μέρος Rogatec (7 χιλιόμετρα από την Rogaska Slatina). Την μεταφορά του κατοικημένου 

σπιτιού, ακολούθησαν και ορισμένα βοηθητικά κτήρια, όπως στάβλοι, διπλό αγρόκτημα και 

ένας μεγάλος αχυρώνας που ονομαζόταν ‘’stalunci’’ και αναπαραστάσεις: ένα πηγάδι με πόλο 

με μορφή ερωδιού, μία κυψέλη, σπίτι για τους καλλιεργητές της αμπέλου, ένα δίκτυ που 

συγκρατούσε τα αμπέλια, ένα σιδηρουργείο και ένα αγροτικό μαγαζί, κατά τα μέσα του 20ου 

αιώνα. 

Με το πέρασμα των χρόνων, ο πυρήνας του μουσείου, ο οποίος περιλαμβάνει αυθεντικά κτήρια, 

έχει εξελιχτεί στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο στην Σλοβενία και σε πολιτιστικό μνημείο 

εθνικής σημασίας. Το1997, το μουσείο ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Ευρωπαϊκού 

Μουσείου της Χρονιάς. 

Οι περιοχές Obsotelje και Kozjansko είναι γνωστές για τα παραδοσιακά τους χειροτεχνήματα, τα 

οποία πρέπει να διατηρηθούν και οι γνώσεις για αυτά να περάσουν στην νεότερη γενιά, ώστε να 

διαφυλάξουν την διαβίωση της κληρονομιάς και την ταυτότητα του έθνους μας. Το μουσείο και 

την προώθηση του, τα ανέλαβε ο Τουριστικός Συνεταιρισμός και οι εθελοντές, καθώς το Ίδρυμα 

της Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ήταν υπεύθυνο για το επαγγελματικό κομμάτι έως 

το 2000, όταν ο δήμος Rogatec εγκαθίδρυσε το Ίδρυμα για την Διαχείριση του Εθνικού 

Μνημείου. Η τοπική κοινότητα αναγνώρισε την δυνατότητα και την εγκαθίδρυση του Ιδρύματος 

Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης Rogatec για την διαχείριση του πολιτιστικού  μνημείου 

και προσέλαβε προσωπικό με επαγγελματίες. Ξεκίνησε με νέο περιεχόμενο ανεπτυγμένο και 

στοχευμένο στην προώθηση του πολιτιστικού μνημείου το οποίο προσελκύει πάνω από 18.000 

επισκέπτες κάθε χρόνο. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Το Υπουργείο Πολιτισμού, ως διαχειριστής του υπαίθριου μουσείου μεταβίβασε την διαχείριση 

του σε ένα νέο ιδρυθέν Ινστιτούτο. Για το υπαίθριο μουσείο βασίστηκε σε σχέδιο διαιρεμένο σε 

τομές και έτσι ξεκίνησε η μακροχρόνια ανάπτυξη του. 

Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν να εξελίσσονται διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος, οι 

οποίες επιτρέπουν τους επισκέπτες να εξοικειωθούν, με την μελέτη της πολιτιστικής παράδοσης 

των κτηρίων του παρελθόντος και να εμπλακούν με την κληρονομιά οι ίδιοι. 

Ο στόχος ήταν, να εξελίξουν και να αναβιώσουν, με ποικίλα περιεχόμενα το πολιτιστικό 

μνημείο, υπό τους όρους της διασφάλισης της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς και να 

βελτιώσουν την ζωντανή κληρονομιά των εργαστηρίων. 

Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο να καταστήσουν την κληρονομιά ευρέως γνωστή 

και επισκέψιμη, να δημιουργήσουν νέα εθνολογικά προγράμματα, εργαστήρια για τους νέους 

και τους ενήλικες, εκθέσεις μουσείου και εκπαιδευτικά προγράμματα παραδοσιακών τεχνών, 

αγροτικής εργασίας και πολιτιστικών παραδόσεων. 

ΠΟΡΟΙ 

Ο ιδιοκτήτης του υπαίθριου μουσείου, το Υπουργείο Πολιτισμού , φρόντισε την συντήρηση του 

μουσείου, καθώς ο δήμος Rogatec στρατηγικά εγκαθίδρυσε το υπαίθριο μουσείο, ως δική του 

προτεραιότητα επένδυσης και παρείχε στην ετήσια χρηματοδότηση, χρηματικά κονδύλια για το 

προσωπικό, τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης, την προώθηση και το εμπόριο. 

Μέσα στα χρόνια, το μουσείο έχει γίνει ξακουστό στην Σλοβενία και το εξωτερικό, έχει 

δημιουργήσει προγράμματα και συνεργασίες με ντόπιους κατοίκους: ιδρύθηκε ένα κοινό δίκτυο 

προώθησης και ένα διαδικτυακό κατάστημα που ονομάζεται E-lodn με τοπικά προϊόντα και 

χειροποίητες δημιουργίες, καθώς χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για προώθηση: το Face 

book και το  Instagram. Η οικονομική συνεισφορά του Δήμου μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς το 

Ίδρυμα έχει την δυνατότητα να αποκτά έσοδα από την αγορά. 

Το κράτος και ο δήμος είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση του πολιτιστικού μνημείου για τις 

μελλοντικές γενιές και για την διάσωση της εν ζωή κληρονομιάς. Επαγγελματίες και καλά 

εκπαιδευμένο προσωπικό, άνεργοι άνθρωποι που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος 

δημόσιας εργασίας, η συνεργασία και η θετική στάση της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα των 

κατοίκων, είχε ως αποτέλεσμα την σταθερή ανάπτυξη του πολιτιστικού μνημείου και την ακόμα 

μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και πιο μεγάλη επισκεψιμότητα. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η συμμετοχή και η υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και των κατοίκων στην άνθιση του 

μουσείου, έκαναν δυνατή την δημιουργία νέων περιεχομένων και προϊόντων και νέων 

προγραμμάτων, τα οποία, μέσα σε λίγα χρόνια, έχουν ξεπεράσει τα όρια της τοπικής περιοχής. 

Επιπλέον, η διαδικτυακή εργασία και η συνεργασία, δημιούργησαν θέσεις, για νέα ενδιαφέροντα 

περιεχόμενα, τα οποία, προσελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες. Η ανάπτυξη των νέων 

δραστηριοτήτων στο μουσείο (ξεναγήσεις με ξεναγό, οικολογικός-φυσικός κήπος, παραγωγή 

φυσικών καλλυντικών και τσαγιών) και με κέντρο τα χειροτεχνήματα (εκθέσεις, εθνολογικά 

εργαστήρια, παραγωγή ποικίλων αντικειμένων, εργαστήρια, μαθήματα, πωλήσεις) ενίσχυσαν 

την συνεργασία με τα γειτονικά θέρετρα υγείας (Podcetrtek, Rogasta Slatina) με όρους 

προώθησης και αγοράς των τουριστικών προμηθειών που ελκύουν τους φιλοξενούμενούς τους.  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ –ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το έργο είναι προσανατολισμένο προς την εκμετάλλευση των  ενδογενών ευκαιριών ,της 

αγροτικής  ανάπτυξης και του πολιτιστικού τουρισμού. Έχει θετική επίδραση στις παρακάτω 

ομάδες ενδιαφέροντος: 

 Ερασιτέχνες των παραδοσιακών τεχνών και των εργόχειρων- πιθανοί φορείς και φορείς 

χειροποίητων δεξιοτήτων: 

Ειδικοί ιδιοκτήτες, οικογένειες, ειδικές μονάδες ανθρώπων όπως άνεργοι, άτομα με 

ιδιαιτερότητες, συνταξιούχοι, νέοι, γυναίκες κ.α. Οι οποίοι ήδη κατέχουν ή επιθυμούν να λάβουν 

τις γνώσεις , τις δεξιότητες και την επάρκεια στο πως τα δημιουργήσουν τέχνη και αντικείμενα 

καλλιτεχνικά, και πως στο μέλλον θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους σε άλλους        

 Αγροτικοί κάτοικοι υπαίθρου με ακαλλιέργητες εκτάσεις γης.                 Ιδιοκτήτες, 

οικογένειες, ειδικές ηλικιακές ομάδες πρόθυμες να μεταβούν στην οικολογική παραγωγή 

σιτηρών, βοτάνων και φυτικών καλλυντικών. 

 Γενικοί δημόσιοι εκπρόσωποι: τα Μ.Μ.Ε, εθνικοί και ξένοι επισκέπτες και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι από το κοινό, στους οποίους θέλουμε να διαβιβάσουμε μία θετική 

στάση, απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά και να τους εξοικειώσουμε με την 

κληρονομιά της περιοχής, όσο καλύτερα γίνεται ώστε να καταφέρουν να διαδώσουν την 

εμπειρία αξιομνημόνευτων γεγονότων στην παρθένα γη με το πέρασμα του χρόνου. 

 Τοπικοί προμηθευτές : των συντεχνιών, της γαστρονομίας , της ψυχαγωγίας των 

δραστηριοτήτων και της συνεργασία με διαφορετικούς προμηθευτές της περιοχής το 

οποίο δημιουργεί ως αποτέλεσμα συνεργεία, όσο μοναδικές και ισορροπημένες 

προσφορές είναι για τους επισκέπτες. 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το μουσείο παρέχει προγραμματισμένες ξεναγήσεις με οδηγό, ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και ενεργά εθνολογικά εργαστήρια για νέους και ενήλικους. Συνθέσεις του 

μουσείου και εκπαιδευτικά προγράμματα που ειδικεύονται στις χειροτεχνίες, στις αγροτικές 

δουλειές και τις πολιτιστικές παραδόσεις (υφάσματα από ψάθα και καλαμπόκι, υφάσματα 

χειροποίητα, σιδηρουργεία, κάψιμο πέτρας βράσιμο και ξεφλούδισμα κλαδιών ιτιάς, δέματα και 

καλάθια χρημάτων, χριστουγεννιάτικα  ‘’sprudla’’, σφυρίχτρες, ψήσιμο ψωμιού και περπάτημα 

με ξυλοπόδαρα. Η δημιουργία του οικολογικού, φυσικού κήπου στο μουσείο, στις ταράτσες και 

στα μπαλκόνια έθεσε σε ενέργεια τον οργανισμό των βοτανικών εργαστηριών. Ο βοτανικός 

κήπος που επεκτείνεται στο ISA παρέχεται για επισκέψεις και μελέτη των βοτάνων και των 

αρωματικών φυτών, την πώληση αποξηραμένων  βοτάνων τσαγιού και την παραγωγή φυτικών 

προϊόντων καλλωπισμού. 

 Το κέντρο των χειροτεχνιών φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες , όπως η δημιουργία γυαλιού , 

η ύφανση, η κεραμική και τα εργαστήρια ύφανσης υφασμάτων. Ακόμα, οι εκθέσεις, άλλα 

εργαστήρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η δημιουργία και η πώληση των χειροτεχνιών 

γίνονται εκεί. 

Το διαδικτυακό κατάστημα E-lodn προσφέρει στους πελάτες την επιλογή τοπικών και 

μοναδικών προϊόντων ώστε να αγοραστούν, από την άνεση του σπιτιού τους.  
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Με την πάροδο του χρόνου, η ακίνητη κληρονομιά έχει αποκτήσει νέα περιεχόμενα τα οποία 

ελκύουν όλο και περισσότερους τουρίστες κάθε χρόνο. Το 2019, υπήρξαν 19.000 επισκέπτες, 

Η μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι ο τουρισμός που σχετίζεται με τον 

πολιτισμό και ως εκ τούτου τα εφόδια αναπτύσσονται διαρκώς και βελτιώνονται υπό τους όρους 

της ψηφιοποίησης και της εικονικής πραγματικότητας με στόχο να ικανοποιήσουν τους πελάτες, 

οι οποίοι συνεχίζουν να επιστρέφουν και να ενημερώνουν τον κόσμο για εμάς : ας μην ξεχνάμε 

τον αρχικό στόχο- να διαφυλάξουμε την κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας όλης της περιοχής και 

ως εκ τούτου και η στάση των ντόπιων και των πολιτικών που λαμβάνουν την απόφαση να την 

αναδείξουν είναι πολύ σπουδαία. 

Η πολιτιστική κληρονομιά παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την κοινωνία αλλά και την 

οικονομία. Η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού που αυξάνει την αναγνωσιμότητα και τον 

αριθμό των επισκεπτών, έχουν πολλαπλές επιδράσεις στην εξέλιξη ολόκληρης της περιοχής. 

Το παρόν παράδειγμα καλής πρακτικής μαζί με την συμμετοχή τοπικών ιδρυμάτων και 

κατοίκων γίνεται να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές και άλλες μονάδες πολιτιστικής 

κληρονομιάς, οι οποίες μπορούν επιτέλους να γίνουν το κύριο κίνητρο ανάπτυξης σε μία 

περιοχή. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Zavodzakulturo, turizem in razvojRogatec / Institute of Culture, Tourism and Development 

Rogatec, Pot k ribniku 6, SI-3252 Rogatec 

T: +386 (0)3 818 62 00, +386 (0)40 373 000 

E: info@rogatec.si 

Web: https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/ 

Web: https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en 

 

ΠΗΓΕΣ 
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WG 3-Καινοτόμα ICT Εργαλεία 

ΤΙΤΛΟΣ  ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ο οδηγός των κατοίκων της περιοχής της Ηπείρου, Ελλάδα. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 Ελλάδα, περιοχή της Ηπείρου, Βραβείο Ευρωπαϊκού Δημοσίου Τμήματος 2015. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Διοικητικές διαδικασίες στην περιοχή της Ηπείρου:      

 Ελλιπής περιγραφή και τεκμηρίωση 

 Έλλειψη σχετικών πληροφοριών 

 Πολλές ερμηνείες 

 Μη  αναβαθμισμένες 

  

Δημόσιοι υπάλληλοι: δεν γνώριζαν τι να εκτελέσουν και πώς να το εκτελέσουν 

Κάτοικοι/Επιχειρήσεις: καθυστερήσεις και κακή εξυπηρέτηση                                      

Περιεχόμενο …. Να γίνουν οι διοικητικές υπηρεσίες διαθέσιμες στους κατοίκους με ένα ανοιχτό 

και διαφανή τρόπο . 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ιστότοπος www.politis.gov.gr είναι το κεντρικό σημείο για την πρόσβαση των δημόσιων 

υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου, που χρησιμεύει ως χάρτης διοικητικών διαδικασιών. Ο 

Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου στοχεύει να προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ 

φάσμα διοικητικών διαδικασιών για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Ο Οδηγός 

του Πολίτη κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2014 και τα τελευταία 3 χρόνια έχει 

αναβαθμιστεί λειτουργικά με λειτουργικές και τεχνικές ενημερώσεις. 

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση της κοινωνίας, παρέχοντας πληροφορίες (π.χ. τα βήματα της διαδικασίας, το 

κόστος, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα με πρότυπα για όλες τις έντυπες ή / 

και ηλεκτρονικές φόρμες και τη σχετική νομοθεσία στην οποία βασίζεται) και δημόσιες 

υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις με απλούστερο, σαφέστερο και πιο προσιτό τρόπο. 

ΠΟΡΟΙ  

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν μηδενικός. Η ιστοσελίδα βασίζεται σε δωρεάν, ανοιχτού 

τύπου, λογισμικό (CMS Joomla 3`6χ), με ενσωματωμένες δωρεάν και διαφημιστικές μονάδες 

και συνδέσεις καθώς εξελίσσεται σαν προσαρμοσμένος κώδικας.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το έργο στοχεύει στο να προσφέρει πρόσβαση σε ευρεία κατηγορία από διαχειριστικές 

διαδικασίες για : 

 Τους κατοίκους  

 Τις επιχειρήσεις 



67 
 

 Τις δημόσιες υπηρεσίες 

Συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, από πάνω από 260 διοικητικές 

διαδικασίες, που με  ανανεωμένη διαρκώς οργάνωση και κυβερνητικές πληροφορίες 

μέσω θεματικών κατηγοριών ή μέσω τη S. GAS General Administrations, παρέχει 

πρόσβαση σε ένα εύκολο και απλό μέσο μέσω του ιστότοπου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το έργο εφαρμόστηκε αποτελεσματικά, από προσωπικό της περιοχής της Ηπείρου και της 

αποκεντρωμένης Υπηρεσίας της Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.                   

Με αυτόν τον τρόπο αναπαρέστησε ένα μοντέλο δημοσίου φορέα πρόνοιας, μία επιλογή για τα 

σώματα των δημοσίων τμημάτων,  χωρίς να επιθυμεί να αντιπροσωπεύσει όλες τις ICT 

Υπηρεσίες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Ο Οδηγός του Πολίτη επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται διαδικτυακά  μέσω θεματικών, 

κατηγοριών και υποκατηγοριών ή μέσω των πέντε γενικών Διοικητικών τμημάτων, της περιοχής 

της Ηπείρου. Βαρύτητα έχει δοθεί στον οργανισμό και την παρουσίαση των πληροφοριών, ώστε 

να είναι προσβάσιμες με ευκολότερο και πιο απλό τρόπο στους χρήστες. 

Για τους κατοίκους, ως τελικούς χρήστες αυτό προσφέρει χαρακτηριστικά όπως λέξεις κλειδιά 

και θεματικές αναζητήσεις, χάρη σε μία μηχανή αναζήτησης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης, 

στοχεύουν    στις υπηρεσίες και τις πληροφορίες τους. Στην αρχική σελίδα, υπάρχει αλφαβητικό 

περιεχόμενο διαθέσιμο για πρόσβαση στις δραστηριότητες και λίστες νέων , πιο ανανεωμένων 

και πιο επιθυμητών δραστηριοτήτων. Ακόμα, επιτρέπει τους χρήστες να ψηφίσουν δημόσια, να 

αφήσουν σχόλιο και να μοιραστούν τις προτάσεις και τις βελτιώσεις τους σχετικά με τις 

υπηρεσίες και τις πληροφορίες που τους παρέχονται.                                                               

 Ο Οδηγός  του Πολίτη λαμβάνει υπ’ όψιν τις προτάσεις των χρηστών για βελτίωση. Ακόμα 

είναι διαθέσιμη, η ακουστική ανάγνωση του περιεχομένου της σελίδας (στα Ελληνικά). 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Επιχειρεί να συνεισφέρει σημαντικά στην δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, που παρέχει 

αποτελεσματικότητα, διεπαφή και καλύτερες υπηρεσίες μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των 

κατοίκων .                                          

Το περιεχόμενο έχει καθαρές προοπτικές για δυνατότητα μεταφοράς σε άλλους δημόσιους 

τομείς, ύπαρξης στην Ελλάδα και σε άλλα μέλη των  Ευρωπαϊκών κρατών. 

Ο Οδηγός του Πολίτη είναι σε λειτουργία για σχεδόν 3 χρόνια. Οι υπάλληλοι το χρησιμοποιούν 

κάθε μέρα στην δουλειά. Εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι υπεύθυνοι για ανανέωση, ανίχνευση 

των σφαλμάτων και ομογενοποίηση των διαδικασιών για όλες τις 4 περιφερειακές ενότητες της 

περιοχής, είναι η πιο διευρυμένη και αναλυτική συλλογή από αναφορές διοικητικών χορηγιών 

από όλους τους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα.                                                                                                                       

Το αποτέλεσμα, έχει θέσει ένα παράδειγμα και στις άλλες περιφέρειες και Δήμους και πολλοί 

από αυτούς ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση του ή το έχουν ήδη αντιγράψει. Ο Οδηγός του 

Πολίτη  έχει λάβει πολλές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Η βιωσιμότητα του έργου, είναι 
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εγγυημένη από την τεχνολογική πρόοδο και τις πολιτικές τις περιφέρειας Ηπείρου, με στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους  κατοίκους. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 

Νικόλαος Ντέμος 

2651360316,  ntemos@apdhp-dm.gov.gr, www.apdhp-dm.gov.gr 

 

ΠΗΓΕΣ 

www.odigostoupoliti.eu 

Lisbon 2017. Citizen’s guide of the Region of Epirus (by N. Ntemos) 
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WG 3 – Καινοτόμα ICT Εργαλεία  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Ανακαίνιση του φρουρίου Barone, στο Sibenik στην Κροατία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κράτος της Κροατίας, Sibenik – Knin χώρα, Πόλη του Sibenik, Τίτλος έργου:  Barone – 

ανακαλύπτοντας  το πλούσιο παρελθόν – ο δρόμος για ένα επιτυχημένο μέλλον 2014-2016 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη,  IPA ΙΙC, Κύριος συνεργάτης: Πόλη του Sibenik. 

Συνεργάτες : Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυτικής Αρχιτεκτονικής στο Zagreb, το 

Ιstvan Dobo Μουσείο στο Eger (Ουγγαρία), το Μουσείο στην πόλη Sibenik , Ημερομηνία 

έναρξης και λήξης του project: 17 Ιουλίου 2014-21 Ιανουαρίου 2016, Συνολική αξία  project 

:ΕΥΡΩ : 1.377.265.38,  Χρηματοδότηση κονδυλιών : ΕΥΡΩ: 993,900.25, Εθνική 

συγχρηματοδότηση : ΕΥΡΩ:383.265.13 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Κράτος της Κροατίας και η πόλη του Sibenik και Sibenik – knin Country, ανήκει στις χώρες 

που ελκύουν επισκέπτες, κυρίως για το φυσικό τους περιβάλλον και τον πλούτο της πολιτιστικής 

και ιστορικής κληρονομιάς, παρά για την ποιότητα, διαθεσιμότητα και  διαφορετικότητα των 

νεοδημιουργηθέντων τουριστικών αξιοθέατων. Ο πλούτος του πολιτισμού της Κροατίας και της 

ιστορικής της κληρονομιάς αποτελεί σημαντική δύναμη και πηγή τουριστικών προσφορών  της 

Κροατίας. 

Ένα σύνολο από 367 εγγεγραμμένα πολιτιστικά αγαθά στην Sibenik  - knin Country (από τα 

οποία τα 164 στην περιοχή του Sibenik), αποτελούν υπερβολικά μεγάλη δυνατότητα για εξέλιξη 

του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή. Ορισμένα από τα πιο σημαντικά είναι ο καθεδρικός 

ναός  του Αγίου Ιακώβου (υπό την  προστασία της Unesco), πλήθος εκκλησιών στην παλιά πόλη 

στο Sibenik, τα κάστρα του Αγίου Μιχάλη, του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Νικόλα, το φρούριο 

Knin, αρχαιολογικές θέσεις στην Bribirska glavica, στην Velika Mrdakovica, στην  Prižba, 

Biskupija κοντά στο Knin, στην Tureta στα νησιά Kornati, στο Colentum στο Murterα κ.α. 

Παράλληλα με αυτά τα ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, η πόλη του Sibenik έχει πολλά άλλα 

γεγονότα που και αυτά καθορίζουν την ταυτότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα έθιμα της 

πόλης (Διεθνές φεστιβάλ για παιδιά, φεστιβάλ τραγουδιού, Μουσικό Σχολείο, Μεσαιωνική 

έκθεση κ.α.) 

Εκτός από τον προ-αναφερθέντα πλούτο των πολιτιστικών και ιστορικών πηγών και την καλά 

ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και παράδοση σε αυτές τις περιοχές, το Sibenik δεν 

εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες εξέλιξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

Οι λόγοι είναι πολλοί:  

 Ανεπαρκής πληροφόρηση του ντόπιου πληθυσμού σχετικά με την σημασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Ελλιπής γνώση του συντονιστή των πολιτιστικών και τουριστικών προγραμμάτων, στην 

πολιτιστική και τουριστική διαχείριση και σύνδεση του τουρισμού και τις κληρονομιάς. 

 Περιορισμένα ταμεία προϋπολογισμού πχ. κεφάλαια από τον τομέα τουρισμού και από 

τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
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 Έλλειψη ενός συμβουλευτικού οργανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να οργανωθεί να 

προσφέρει συμβουλές και βοήθεια στην χρηματοδότηση του προγράμματος, στην 

προετοιμασία και στην εκτέλεση των διοργανώσεων των πολιτιστικών – τουριστικών 

εκδηλώσεων. 

 Ανεπαρκής  ή φτωχά οργανωμένη προώθηση των πολιτιστικών και τουριστικών 

προγραμμάτων. 

 Ανεπαρκής ακόμα και η σήμανση των πολιτιστικών αγαθών και έτσι η μη διαθεσιμότητα 

τους. 

 Δύσκολη η προσβασιμότητα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, το οποίο αποτρέπει την 

πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού τουριστικών ομάδων. 

 Αδυναμία προσβασιμότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (αναπηρία). 

Σύμφωνα με όσα σημειώθηκαν παραπάνω , οι προθέσεις και οι στόχοι της πόλης του 

Sibenik και Sibenik-knin Country για την τουριστική διατίμηση των πολιτιστικών και 

ιστορικών δυνατοτήτων για να γίνει μία ανταγωνιστική περιοχή με πολιτιστικό τουρισμό 

υπήρχαν ανέκαθεν.  

ΣΤΟΧΟΙ    

Συνολικά: 

 Συμβάλουν στην βελτίωση της τουριστικής υποδομής με στόχο την αύξηση του επιπέδου 

της άνθισης στο Sibenik – knin Country. 

 Συμβάλουν στην προώθηση των πολιτιστικών αξιοθέατων και ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής ύψιστης 

τεχνολογίας, καινοτόμων υπηρεσιών.   

Ιδιαίτερο αντικείμενο: 

 Να καθιερώσουν το φρούριο Barone ως ένα ακίνητο και μοναδικό πολιτιστικό μνημείο 

για την προώθηση τοπικών ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού. 

ΠΟΡΟΙ 

Ανθρώπινοι πόροι: η ομάδα του έργου αποτελούνταν, από δέκα υπαλλήλους που είναι 

συνεργάτες του πρότζεκτ . Όλοι οι υπάλληλοι, είναι άριστα εκπαιδευμένοι, ειδικά στους τομείς 

των οικονομικών ,της κατασκευής , της ιστορίας της τέχνης, της αρχαιολογίας, της επιστήμης 

των υπολογιστών και της φιλολογίας. 

Επιπλέον δεσμεύτηκαν μέσω δημόσιων συμβάσεων με τα μέλη της ομάδας του προγράμματος 

εταιρίες από τον αρχιτεκτονικό γεωδαιτικό κλάδο, από το τομέα της περιβαλλοντικής 

προστασίας του τεχνολογικού κλάδου και την προώθηση.  

Οικονομικοί πόροι: συνολική αξία του έργο: ΕΥΡΩ: 1.377.165.38. 

Άλλοι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα του είναι χώροι γραφείου, αυτοκίνητα 

επιβατών και ο συνηθισμένος τεχνολογικός εξοπλισμός. Οι εξωτερικές εταιρίες, υπεύθυνες για 

τις  επαγγελματικές δουλειές, χρησιμοποίησαν κατασκευαστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό 

γεωλογικής έρευνας, εξοπλισμό εταιρίας απεικόνισης (αεροφωτογράφισης), εξοπλισμό 

τρισδιάστατης χαρτογράφησης, εξοπλισμό αρχαιολογικό και συντήρησης κ.α. 
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 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Ως μέρος του έργου, έργα υποδομής πραγματοποιήθηκαν στην ανακατασκευή του ίδιου του 

Φρουρίου, ένα γαστρο-πολιτιστικό  κέντρο εξοπλίστηκε, το οποίο σε συνδυασμό με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Sibenik-knin Country, προωθεί την μεσογειακή διατροφή και 

τρόπο ζωής. Όμως, τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος  του φρουρίου Barone είναι το 

αυθεντικό περιεχόμενό του, που περιλαμβάνει μια μοναδική ανανέωση αυτής της περιοχής. 

Μίας υψηλής τεχνολογίας επαυξημένη πλατφόρμα πραγματικότητας, μέσω της οποίας ο 

επισκέπτης μπορεί να ζήσει με ένα σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, την ιστορία των δραματικών 

γεγονότων, που οδήγησαν στην δημιουργία του φρουρίου και στην επιτυχημένη υπεράσπιση της 

πόλης από τους Οθωμανούς εισβολείς. Με αυτό το περιεχόμενο, το Φρούριο Barone έχει γίνει 

ένας μοναδικός τουριστικός και πολιτιστικός προορισμός, που συνδυάζει το παρελθόν το παρόν 

και το μέλλον , δίνει την εμπειρία έως κρίσιμου ιστορικού μνημείου υψηλής τεχνολογίας .  Από 

την αρχή του έργου του Barone, η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας εφαρμόστηκε, ως 

το κύριο τουριστικό και εκπαιδευτικό θέαμα του φρουρίου. Παρέχοντας στον επισκέπτη την 

εμπειρία να παρακολουθεί μια ιστορική μάχη της πόλης μέσω γυαλιών επαυξημένης 

πραγματικότητας, το φρούριο Barone πρόσφερε μοναδικό περιεχόμενο με ένα πρωτοποριακό 

τρόπο και έτσι εξελίχθηκε πρότυπο στην εξέλιξη ενός νέου μοντέλου του Κροατικού τουρισμού. 

Αυτό το καινοτόμο τεχνολογικό σχέδιο , προσφέρει μία σύγχρονη μουσειακή εμπειρία, η οποία 

συμπληρώνεται από άλλα ψηφιακά και οπτικοακουστικά  μέσα. Ως τμήμα του Προγράμματος 

του Barone δημιουργήθηκε ένα 17 λεπτό ντοκιμαντέρ το οποίο μετέφερε τους δρόμους του 

Sibenik πίσω στον 17ο αιώνα και μετέτρεψε τους κατοίκους τους σε αρχαίους κατοίκους του 

Sibenik-ευγενείς τεχνίτες και στρατιώτες. Η ιστορική εξέλιξη της πόλης , οι πιο σημαντικές 

προσωπικότητες και γεγονότα, παρουσιάζονται σε ένα διαδραστικό έξυπνο πίνακα με οθόνη 

αφής.  Άλλα σε συνδυασμό με την παροχή μουσειακής εμπειρίας και ιστορικών πληροφοριών, η 

επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των τοπικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί η  «Λέσχη φίλων»  του φρουρίου του Sibenik, μέσω της οποίας τα 

μέλη πληρώνουν μια συμβολική συνδρομή, το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα και δωρεάν όλο 

το χρόνο άδεια για το φρούριο του Barone και του Αγίου Μιχαήλ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Παράγοντες που σχετίζονται με το έργο : 

Η πόλη του Sibenik- η πρωτεύουσα του Sibenik-knin Country και το πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, 

διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. Ο ιδρυτής του Δημοσίου Ινστιτούτου στο 

πολιτιστικό Φρούριο του πολιτισμού του  Sibenik, το οποίο διαχειρίζεται τις οχυρώσεις του 

Sibenik- αρχηγός του προγράμματος. 

 Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυτικής Αρχιτεκτονικής στο Zagreb – 

κορυφαίο ίδρυμα στην εκπαίδευση στην επιστήμη, εξειδικευμένο στο κράτος της 

Κροατίας, στον τομέα της μηχανολογικής μηχανικής και που συμμετείχε ναυπηγικά ως 

επόπτης των δραστηριοτήτων του έργου που σχετίζεται με την εφαρμογή των ψηφιακών 

τεχνολογιών και ειδικά της επαυξημένης πλατφόρμας πραγματικότητας – συνεργάτης 

του Προγράμματος 

 Το τουριστικό συμβούλιο της Πόλης του  Sibenik-συνεργάτης στο Πρόγραμμα 
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 Το πολεμικό Μουσείο Istian Dobo στο Eger- ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στην 

διήγηση ιστορικών πληροφοριών και γενικά στην διαχείριση ενός φρουρίου , καθώς είναι 

ένα από τα πιο επισκέψιμα και πιο ενεργά πολιτιστικά μνημεία στην Ουγγαρία-

συνεργάτης στο έργο. 

 Το μουσείο Sibenik-συνεργάτης στο Project – υπεύθυνος της τεχνικής, υποστήριξης, 

υπεύθυνος έργου, και εξειδικευμένο στην επικοινωνία μέσω συντήρησης και 

αρχαιολογικής επίβλεψης  για συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

αρχαιολογική εποπτεία και συντήρηση.  

Ομάδες ενδιαφέροντος 

Οι άμεσοι δικαιούχοι του Project είναι: 

 Οι τουρίστες του φρουρίου (επωφελούνται μέσω της χρήσης των προγραμμάτων, που 

περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι αποκλειστικότητας σε εθνικό, περιφερειακό 

και Ευρωπαϊκό επίπεδο) 

 Οι τουριστικοί οδηγοί (μέσω της συμμετοχής στον σχεδιασμό των καινοτόμων 

πολιτιστικών διαδρόμων που περιλαμβάνουν το φρούριο του Αγίου Νικολάου και την 

εισαγωγή των οδηγών στην διαδικασία του δικού τους σχεδίου) 

 Τα τουριστικά πρακτορεία (μέσω του σχεδίου των καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας 

μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, των προγραμμάτων των Φρουριακών και των 

διοικητικών των εγκαταστάσεων στέγασης) 

 Οι τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης- πόλη του Sibenik και Sibenik-knin Country 

 Τα τοπικά ΜΜΕ στον τουρισμό και άλλοι σχετικοί τομείς του προγράμματος θα 

δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα στην υποδομή, γύρω από το οποίο τα 

ΜΜΕ θα μπορούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους (εγκαταστάσεις 

τροφοδοσίας, μετακίνηση των επισκεπτών, τοποθέτηση προϊόντων στο μαγαζί με τα 

αναμνηστικά…) 

 Οι οργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι δημιουργοί πολιτιστικού περιεχομένου 

(δημιουργία προϋποθέσεων, μέσω των κανόνων και των κριτηρίων επιλογής, για την 

εισαγωγή εξωτερικών οργανωτών του προγράμματος) 

 Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω του έργου, θα 

υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις ( όπως τα σχολεία στην φύση) 

και έτσι θα συμβάλουν και στον εκπαιδευτικό τομέα. 

 Οι σχολές και μουσεία – μέσω του προγράμματος  η συμβολή τους, θα θέσει τα θεμέλια  

για μελλοντικές ανταλλαγές γνώσεων, βασισμένες σε μία διεθνή τρίπλευρη συνεργασία 

μεταξύ της Κροατίας – του Μοντενέγκρο και της Ιταλίας π.χ. οι εκπρόσωποι των 

πολιτιστικών αγαθών στην λίστα υποψηφίων της Unesco, ως μέρος του προγράμματος: 

‘’Συστήματα υπεράσπισης στην πρώην επικράτεια του κράτους της Βενετίας στην 

περίοδο από τον 15ο-17ο αιώνα’’ –τα  Συμβούλια Τουρισμού της πόλης του Sibenik και  

Sibenik-knin Country – λαμβάνουν συμμετοχή στην δημιουργία νέας προσφοράς και 

εργαλείων προώθησης, τα οποία άμεσα θα επηρεάσουν την αύξηση στον αριθμό των 

επισκεπτών (αφίξεις και διανυκτερεύσεις) 

 Έμμεσοι δικαιούχοι: όλοι οι κάτοικοι του Sibenik και Sibenik-knin Country, οι οποίοι 

θα επωφεληθούν από καλύτερες και πιο φθηνές δημόσιες υπηρεσίες, που θα παρέχει η 

τοπική κυβέρνηση, χάρη στα μεγαλύτερα διαθέσιμα κεφάλαια του προϋπολογισμού που 

θα δημιουργηθούν από την οικονομική διατίμηση του προγράμματος στο μέλλον. Οι 
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ιδιοκτήτες κατοικιών θα επωφεληθούν από την αύξηση των επισκεπτών και την 

ταυτόχρονη ζήτηση καταλυμάτων.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Μέχρι σήμερα το φρούριο Βarone έχει σημαντικά επηρεάσει την βελτίωση της εικόνας της 

τουριστικής προφοράς του Sibenik. Οι βασικοί στόχοι του έργου «Barone- Ανακαλύπτοντας  το 

πλούσιο παρελθόν-ο δρόμος για ένα ένδοξο μέλλον» έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η τουριστική 

υποδομή έχει βελτιωθεί με την ανακαίνιση και τον εφοδιασμό του φρουρίου και ένα μοναδικό 

πολιτιστικό θέαμα επαυξημένης πραγματικότητας έχει παραχθεί και προωθηθεί: στις τοπικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει δοθεί ένα μέσο μέσω του οποίου μπορούν να παρουσιάσουν τα 

προϊόντα τους σε μία πιο ευρεία κατηγορία τοπικών κοινοτήτων και επισκεπτών. 

 Η μοναδική και καινοτόμα στο Φρούριο Barone, υψίστης τεχνολογίας, πλατφόρμα επαυξημένης 

πραγματικότητας, αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής στην σύνδεση πολιτιστικής-ιστορικής 

κληρονομιάς και τεχνολογικού τμήματος. Αυτό το έργο βραβεύτηκε με πολλά βραβεία σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο- το ψηφιακό περιεχόμενο του Φρουρίου Barone κέρδισε το ΜΙΧΧΧ 

Βραβείο Ευρώπης το 2017 στην κατηγορία «Ψηφιακή και Επαυξημένη Πραγματικότητα» και το 

2016 στις Μέρες Επικοινωνίας στο Rovinji,το ΜΙΧΧ βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμα 

χρήση της τεχνολογίας». Με αυτή την καινοτομία, που περιλαμβάνει το ιστορικό μνημείο και 

την σύγχρονη τεχνολογία τουριστικής προσφοράς  της πόλης και όσων το περιβάλλουν, έχει 

λάβει ένα πρώτης-τάξης τουριστικό εκπαιδευτικό και γνωστικό προϊόν το οποίο ταιριάζει στο 

νέο χαρακτήρα του Sibenik, μία πόλη που δημιουργεί νέες δημιουργικές και ουσιαστικές 

πολιτιστικές πρακτικές και τουρισμό, με στόχο την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη όλης της 

χώρας.     

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πιθανότητα της κεφαλαιοποίησης του έργου και της προσαρμογής του σε άλλα περιεχόμενα 

μαρτυρείται  από μία σειρά επισκέψεων από εκπροσώπους σχετικών ιδρυμάτων στο Φρούριο 

Πολιτισμού του Sibenik, όσο και από προσκλήσεις για παρουσιάσεις, συνεργασίες για έργα, 

διαλέξεις και εργαστήρια που προέρχονται από έναν αριθμό επαγγελματικών ιδρυμάτων, από 

την Κροατία και την Ευρώπη. Υπάλληλοι του Φρουρίου Πολιτισμού του Sibenik απαντούν σε 

αυτές τις προσκλήσεις και χάρη σε αυτό το ίδρυμα, έχει αναπτυχθεί η συνεργασία με 

ευρωπαίους ειδικούς περιβαλλοντολόγους και επί του παρόντος συμμετέχει στην υλοποίηση δύο 

διασυνοριακών έργων συνεργασίας από το 2019. Οι εκπρόσωποι είναι μέλη του συμβουλίου των 

προσπαθειών (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οχυρωμένων Τοποθεσιών), του οποίου τα μέλη 

δουλεύουν ενεργά για να υιοθετήσουν τις πρακτικές του Φρουρίου Barone. Το πιο πρόσφατο 

παράδειγμα προσαρμογής  αυτής της πρακτικής είναι του Δήμου Herceq Novi (στο 

Μοντενέγκρο) το οποίο ακολουθώντας το παράδειγμα του Φρουρίου Barone, εφοδίασε το Kanli 

Kula με τεχνολογία AR και ακόμα οι υπάλληλοι του Φρουρίου του Πολιτισμού του Sibenik, 

ήταν κάτοχοι εκπαίδευσης στο Herceq Novi στο θέμα της ερμηνείας της παράδοσης μέσω 

ψηφιακών τεχνολογιών. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Δημόσιο Ίδρυμα Πολιτισμού του Πολιτιστικού Φρουρίου στο Šibenik 

Vladimira Nazora 1 

22000 Šibenik 
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Τμήμα πολιτιστικήκαι ιστορικής κληρονομιάς  

ĐurđaVrljević Šarić 

djurdja@tvrdjava-kulture.hr 

https://tvrdjava-kulture.hr/ 

 

Barone fortress 

Put Vuka Mandušića 28  

22000 Šibenik 

shop@tvrdjava-kulture.hr 

+385 (0)91 619 65 67 

https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/ 

ΠΗΓΕΣ 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/ 

https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-

dobrima_barone.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&t=126s 

https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc 
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WG 3 – Καινοτόμα ICT Εργαλεία  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το αρχαιολογικό πάρκο Vizula-Medulin, Κροατία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το 2016 ο Δήμος του Medulin υπέβαλλε το έργο  «Αρχαιολογικό Πάρκο της Vizula» στον 

Διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Προετοιμασία και 

Υλοποίηση Ολοκληρωτικά Ανεπτυγμένων Προγραμμάτων», που βασιζόταν στην αποκατάσταση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δήμος του Medulin και 

οι συνεργάτες είναι το Τουριστικό Συμβούλιο του Medulin, το Ίδρυμα Κοινωνικών Επιστημών 

«Ivo Pilar», το Πανεπιστήμιο του Juraj Dobrilla στην Pula, η Σχολή Οικονομικών και 

Τουρισμού «Dr Mijo Mirkovic», το Κροατικό Ίδρυμα Συντήρησης και το Δημόσιο Ίδρυμα 

Kamenjak. 

Το έργο περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων που μαζί 

συνιστούν ένα συναφή και ολοκληρωμένο πρόγραμμα: προστασία, αποκατάσταση, 

αναζωογόνηση και ερμηνεία των επιφανειακών και ενάλιων αρχαιολογικών θέσεων. 

 Ο σχεδιασμός και εφοδιασμός ενός περιπάτου για επισκέπτες στην Vizula 

 Η ανάπτυξη των πολιτιστικών και τουριστικών εγκαταστάσεων για επισκέπτες που 

βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά 

 Η εκπαίδευση για λειτουργική διαχείριση και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Επωνυμία,  προώθηση και μάρκετινγκ του Αρχαιολογικού Πάρκου στην Vizula και των 

προορισμών του 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η ανακαίνιση, η παρουσίαση και η προώθηση σχεδιάζονται για να αξιοποιήσουν σωστά τον 

αρχαιολογικό χώρο και να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών και να επεκτείνουν την 

τουριστική περίοδο με ελκυστικό πολιτιστικό, τουριστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Επίσης, η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης και η επένδυση σε υποδομές και 

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του Αρχαιολογικού Πάρκου Vižula αποσκοπεί στην τόνωση της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Δεδομένου ότι το έργο της διευθέτησης και του εφοδιασμού του Αρχαιολογικού Πάρκου στην 

Vizula περιλάμβανε πολύ διαφορετικές και σύνθετες δραστηριότητες από προκαταρκτικές 

αρχαιολογικές εργασίες, προστασία, αναζωογόνηση και ερμηνεία των ενάλιων αρχαιολογικών 

θέσεων και εργασίες στις υποδομές του πάρκου, το πιο δύσκολο σημείο της εκτέλεσης ήταν 

σχετικά με το επάγγελμα και την συνεργασία όλων των σχετικών παραγόντων, να υλοποιηθούν 

οι κατασκευαστικές εργασίες και οι προκαταρκτικές αρχαιολογικές εργασίες. Ακόμα, η έγκαιρη 

λήψη αποφάσεων της ομάδας του έργου, κάθε φορά που εμφανιζόταν κάποιο εμπόδιο, στην 

υλοποίηση του έργου, ήταν μεγάλη δοκιμασία. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο κυριότερος στόχος του  Αρχαιολογικού Πάρκου στην Vizula είναι να συμπεριληφθεί, μέσω 

σχετικών θεματικών επενδύσεων που βασίζονται στην ανανέωση και αναζωογόνηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς- ένα αρχαιολογικό μνημείο από την αρχαιότητα- στην ουσιαστική 
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κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη του Δήμου του Medulin ως ένας αναγνωρίσιμος προορισμός 

για πολιτιστικό και ιστορικό τουρισμό. 

Οι στόχοι του έργου ήταν: 

 Μέσα από σωστή ανανέωση, παρουσίαση και προώθηση να αξιολογήσει επαρκώς 

την αρχαιολογική θέση και έτσι να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών της 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών και να παρατείνουν την τουριστική εποχή 

στον Δήμο του Medulin με ελκυστικά πολιτιστικά, τουριστικά και εκπαιδευτικά 

περιεχόμενα, βασισμένα στο θέμα και ιστορία του αρχαιολογικού μνημείου. 

 Με την εξέλιξη του συστήματος προώθησης του  Αρχαιολογικού Πάρκου στην 

Vizula και  με την επένδυση  στην υποδομή και τις δευτερεύουσες εγκαταστάσεις 

του  Αρχαιολογικού Πάρκου στην Vizula, η δημιουργία νέων θέσεων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ενθαρρύνθηκε και έτσι πέτυχαν να επωφεληθεί όλη η κοινότητα.  

ΠΟΡΟΙ 

Για τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Medulin έχει συγκροτήσει μια ομάδα 

έργου για την υλοποίηση του έργου και σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της υλοποίησης του 

έργου, ιδρύθηκε ένα Διοικητικό Τμήμα Έργων της ΕΕ, Διεθνούς Συνεργασίας και Οικονομίας, 

το οποίο συντονίζει τακτικά όλες οι δραστηριότητες του έργου, επικοινωνούν τακτικά με τους 

εταίρους και βοηθούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, αλλά επίσης διεξάγει όλες τις 

δραστηριότητες ως υπεύθυνος έργου. Ο καταμερισμός εργασίας και η τακτική εκτέλεση όλων 

των δραστηριοτήτων επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και όλοι 

οι εταίροι πραγματοποιούν τακτικά συναντήσεις συντονισμού για να συζητήσουν όλες τις 

τρέχουσες δραστηριότητες του έργου. Εκτός από τους ίδιους τους εμπειρογνώμονες του έργου 

(αρχαιολόγοι και συντηρητές), η ομάδα του έργου στην ομάδα του έργου περιελάμβανε τους 

υπαλλήλους που απασχολούνταν στον τομέα της υλοποίησης του έργου, χρηματοδότηση, 

επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών και διαχειριστές για την ορθή υλοποίηση του 

διοικητικού μέρους του έργου. Ο Δήμος Medulin και η ομάδα του έργου συναντιόνταν με μια 

στενή ομάδα συνεργατών σχεδόν κάθε εβδομάδα, επισκέφθηκαν τον τόπο υλοποίησης του έργου 

σε τακτική βάση ενώ συντονισμένες συναντήσεις των εταίρων του έργου πραγματοποιούνται 

περίπου δύο φορές το μήνα. Ο Δήμος Medulin, ως υπεύθυνος του έργου, ήταν συνεχώς 

διαθέσιμος στους εταίρους του για τυχόν αμφιβολίες και είχε επίσης καλή επικοινωνία με τον 

διαχειριστή του έργου από τον Κεντρικό Οργανισμό Χρηματοδότησης και Συμβάσεων 

Προγραμμάτων και Έργων της ΕΕ. 

Μέσα στο Αρχαιολογικό Πάρκο στην Vizula, υπάρχουν δύο εστιατόρια, παιδικές χαρές, πάρκο 

δραστηριοτήτων, στο πρώην λατομείο υπάρχει μία σκηνή επισκέψιμη για διάφορες εκδηλώσεις 

και μία σχολή αρχαιολογίας και μία ξενάγηση στον κήπο με τις αρχαιότητες. Έχουν διοργανωθεί 

και ξεναγήσεις. Όλες οι πληροφορίες λαμβάνονται κατευθείαν στην είσοδο, στο σημείο 

πληροφοριών, όπου μπορεί κάποιος ακόμα να νοικιάσει γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, 

με τα οποία θα μπορεί να δει εικονικές αναπαραστάσεις της πλούσιας έπαυλης και τα 

μεμονωμένα τμήματά της. Ακόμα, στο Πάρκο έχουν στηθεί έξυπνοι πάγκοι, αρκετοί πίνακες με 

πληροφορίες, ακόμα και σύστημα ανάγλυφης γραφής για τους τυφλούς διαθέσιμο σε αυτούς και 

γενικότερα σε άτομα με προβλήματα όρασης ενώ υπάρχει και χάρτης κυκλικής αφής. Όλο το 

μέρος προστατεύεται από κάμερες. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το έργο επένδυσε στην προστασία, αναζωογόνηση και ερμηνεία των επίγειων και ενάλιων 

αρχαιολογικών θέσεων, την διευθέτηση και εφοδιασμό της διαδρομής, όσο και στην εξέλιξη των 

πολιτιστικών και τουριστικών εγκαταστάσεων για τους επισκέπτες, όλα βασισμένα στην 

πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις για την 

βιώσιμη διαχείριση και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και για την επωνυμία, 

το μάρκετινγκ και την προώθηση του  Αρχαιολογικού Πάρκου στην Vizula και όλου του 

προορισμού. 

Έχοντας ως στόχο μια πιο ελκυστική και σύγχρονη αξία της κληρονομιάς, έγινε μια 

τρισδιάστατη απεικόνιση της Vizula που ερμμηνεύει την αρχαιολογική παράδοση και 

χρησιμοποιεί εικόνες κινουμένων σχεδίων και τρισδιάστατα γυαλιά παρουσιάζοντας την 

κληρονομιά στους ντόπιους, τα παιδιά, τους τουρίστες και όλους του επισκέπτες με ένα 

καινοτόμο τρόπο. Για τις ανάγκες της δημιουργίας τρισδιάστατης απεικόνισης της θέσης 

χρησιμοποιήθηκαν υποβρύχιες και εναέριες εικόνες. Η ίδια η απεικόνιση είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα, καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος του χώρου, που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα, 

παρέχοντας μια διαφορετική οπτική για τη θέση, η οποία μέχρι τότε ήταν ορατή μόνο στους 

ειδικούς αρχαιολόγους.    Με την βοήθεια πολυμέσων εν μέσω μιας ξενάγησης στο πάρκο οι 

επισκέπτες ακολουθούν μία διαδρομή με πλούσιες αυτοκρατορικές παραλιακές επαύλεις, 

πανέμορφα μωσαϊκά, αλλά ακόμα και μία αποβάθρα για τα πλοία, όπως και αποθήκες με τοπικό 

σιτάρι, λάδι και κρασί τα οποία και αυτά εισάγονταν και μεταφέρονταν μέσα σε αμφορείς στην 

Vizula με πλοία. 

Στον αρχαίο κήπο, στην Vizula, μόνο αυτά τα φυτά μεγάλωναν, που οι Ρωμαίοι τα 

καλλιεργούσαν στους κήπους και τα πάρκα τους. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το έργο περιλαμβάνει το Συμβούλιο Τουρισμού του Medulin, το Ίδρυμα Κοινωνικών 

Επιστημών Ivo Pilar, την Σχολή Οικονομικών και Τουρισμού «Dr Mijo Mirkovic» (Juraj 

Dobrilla University of Pula), το Δημόσιο Ίδρυμα Kamerjak και το Κρατικό Ίδρυμα Συντήρησης, 

τα οποία στο έργο εκτελούν τις δραστηριότητες στο ενάλιο τμήμα του συγκροτήματος των 

αρχαίων επαύλεων. 

Άμεσοι δικαιούχοι του έργου είναι ο Δήμος του Medulin, το Συμβούλιο Τουρισμού, οι τουρίστες 

και όλοι οι επισκέπτες και έμμεσα είναι, ο ιδιωτικός τομέας, τα πρακτορεία, οι ξεναγοί, οι 

τροφοδοτές, οι έμποροι κ.α. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Άμεσο αποτέλεσμα του έργου είναι η ολοκληρωμένη επένδυση στην ρύθμιση της χερσονήσου 

της Vizula ως αρχαιολογικού πάρκου για επισκέπτες, η εξέλιξη των τουριστικών 

εγκαταστάσεων, των υποδομών, της διαχείρισης και της  προώθησης συστημάτων βασισμένα 

στην πολιτιστική κληρονομιά. Έμμεσο αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα αντιπροσωπεύει μια 

σημαντική ανταλλαγή ανθρώπινων αξιών, με το πέρασμα του χρόνου ή μέσα σε μία 

συγκεκριμένη πολιτιστική περιοχή του κόσμου, στον τομέα της αρχιτεκτονικής ή τεχνολογικής 

εξέλιξης, της  μνημειακής τέχνης , της αστικής οργάνωσης ή της υπαίθριας διαρρύθμισης και της  
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χρήσης της τεχνολογίας, που ενισχύει την εμπειρία του επισκέπτη αλλά ακόμα την καλύτερη 

διαχείριση των πόρων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το έργο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και να εφαρμόσει 

προκατασκευασμένες και υλοποιημένες λύσεις στην θέση Mirine Fulfinum, 

Ειδικά με την χρήση νέων τεχνολογιών στοχεύοντας σε μία πιο εύκολη και πιο ευρεία 

διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς και την καλύτερη προσβασιμότητα σε αυτήν. 

Η ιδέα της ανάπτυξης και τα αποτελέσματα της τρισδιάστατης αποκατάστασης της έπαυλης στο 

Medulin , θα ήταν μια καλή βάση για την εξέλιξη τρισδιάστατων  μοντέλων για την περιοχή στο 

Omisalj. Αφού, ο τουρισμός αναπτύχθηκε στην Istria,όσο και στο νησί του Krk, υπάρχουν 

παρόμοιες πιθανότητες για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του έργου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Δήμος του Medulin, Υπεύθυνος ειδικός συνεργάτης για έργα και μέσα ενημέρωσης της ΕΕ Ana 

Žufić, phone.: 052/385-679, e-mail: ana.zufic@medulin.hr 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-

medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ 

 

http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-

arheoloski-park-vizula 

 

http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/ 

 

https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.zufic@medulin.hr
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-arheoloski-park-vizula
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-arheoloski-park-vizula
http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/
https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2
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WG 3 – Καινοτομία ICT Εργαλεία  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Τρισδιάστατες εικονικές αποκαταστάσεις του Ρωμαϊκού συγκροτήματος- Ιερά και Λουτρά στο 

Aquay Aasae (Varazdinske Toplike), στην Κροατία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κροατία, Αρχαιολογικό Μουσείο Zagreb. Μακροπρόθεσμο έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

του Zagreb (από το 1996) στο οποίο η σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για να δείξει την 

αποκάλυψη ενός συμπλέγματος Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στο πάρκο του Varazdinske Toplice, 

σε διάφορα στάδια της κατασκευής του από τον 1ο έως τον 4ο αιώνα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η βασική ιδέα του έργου ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας 

του ρωμαϊκού συγκροτήματος στο Varazdinske Toplice και να χρησιμοποιηθούν τρισδιάστατες 

οπτικές αποκαταστάσεις της υποδομής για την ερμηνεία της θέσης. 

Από το 1953, το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Zagreb, έχει διεξάγει ανασκαφές στο πάρκο της 

πόλης στο Varazdinske Toplice. Ένα δημόσιο ρωμαϊκό, αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα, που 

αποκαλύφθηκε στην θέση, το οποίο κάλυπτε μία έκταση 6000τμ και αποτελούνταν από δύο 

ξεχωριστά τμήματα: το θερινό τμήμα (τα λουτρά και η βασιλική) και το ιερό κτίσμα, γύρω από 

την φυσική πηγή του θερμικού ιερού νερού. Η εργασία πάνω στα τρισδιάστατα μοντέλα 

ξεκίνησε ήδη από το 1997 και συνέπεσε μαζί με την πρώτη έκθεση στο Zagreb το 1997 «Η 

οπτικοποίηση της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στο Varazdinske Toplice», όπου παρουσιάστηκαν, 

οι πρώτες τρισδιάστατες εικονικές αποκαταστάσεις και κινούμενα σχέδια. Σύντομα μετά την 

έκθεση, ερμηνευτικοί τρισδιάστατοι πίνακες με αναπαραστάσεις τοποθετήθηκαν στην θέση. 

Κατά τις επόμενες δυο δεκαετίες παράλληλα με την αρχαιολογική έρευνα και τα πλεονεκτήματα 

της τεχνολογίας της πληροφορικής, οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις αναβαθμίστηκαν, 

βελτιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με νέα στοιχεία και  γνώσεις που αποκτήθηκαν από την 

έρευνα. 

Αυτό οδήγησε στην εγκατάσταση νέων και πιο σύγχρονων ερμηνευτικών πινάκων στην θέση ,οι 

οποίοι παρουσίαζαν ανεξάρτητα στοιχεία τόσο καλά, όσο και ολοκληρωμένα αντικείμενα. 

Ακόμα τρισδιάστατα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για να παρουσιάσουν την θέση και τα 

αποτελέσματα των ερευνών σε εκθέσεις , στις οποίες περιλαμβάνεται (και αυτή) του 2015 (στο 

Ζάγκρεμπ), όπου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για επαυξημένη πραγματικότητα (γυαλιά) .Το 

2019,δημιουργήθηκε ένα έργο  για περαιτέρω εξέλιξη του αρχαιολογικού πάρκου. Σύμφωνα με 

αυτό το πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνταν, ακόμα, τρισδιάστατα μοντέλα για παρουσίαση 

πολυμέσων στην θέση (εικονική πραγματικότητα, τρισδιάστατη απεικόνιση κ.α). 

ΣΤΟΧΟΙ    

Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας των τρισδιάστατων μοντέλων ήταν να παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας στους επισκέπτες, στην  θέση του Varazdinske 

Toplice, με καθαρό και ενδιαφέρον τρόπο. Οι αποκαταστάσεις των κτηρίων πάντα ήταν 

ενδιαφέρουσες για τους επισκέπτες, ως η καλύτερη μορφή της ερμηνείας της αρχιτεκτονικής .Οι 

δυνατότητες  που τους παρείχε η σύγχρονη τεχνολογία, στην δημιουργία τρισδιάστατων 

μοντέλων ενεργοποίησαν μία εντελώς νέα μορφή ερμηνείας της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής . Ένα 

από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι ότι τέτοια μοντέλα μπορούν συνεχώς να εξελίσσονται και να 



80 
 

αναβαθμίζονται και να χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Με την τοποθέτηση 

επεξηγηματικών πινάκων, στο Varazdinske Toplice πάνω από 20 χρόνια πριν, αποδείχτηκε ότι 

αυτή η μορφή ερμηνείας είναι ενδιαφέρουσα  και κατανοητή στους επισκέπτες και επιτρέπει σε 

αυτούς που δεν είναι ειδικοί να δουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας .Πολύ 

συχνά οι επισκέπτες δεν μπορούν να φανταστούν κοιτάζοντας τα διασωθέντα κτήρια ότι είναι 

κτήρια με οροφές, πόρτες και παράθυρα.  Δείχνοντας τις διάφορες φάσεις τους στα τρισδιάστατα 

μοντέλα ,είναι πιο εύκολο να παραστήσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει σε ένα μέρος .Η χρήση 

των σύγχρονων τεχνολογιών στην ερμηνεία της  θέσης  του  Aquae  Iasae είναι ένας από τους 

βασικούς στόχους για το μέλλον, και η ιδέα  είναι ότι η παρουσίαση με πολυμέσα 

χρησιμοποιείται ως συνολική παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Varazdinske 

Toplice .   

ΠΟΡΟΙ 

Τρισδιάστατες αποκαταστάσεις δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με ειδικούς  από το 

Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ζάγκρεμπ και αρχιτέκτονες. Η συνεργασία ξεκίνησε στις αρχές του 

1996 ,όταν οι τεχνολογικές δυνατότητες ήταν μικρές, αλλά ακόμα και τότε τα πλεονεκτήματα 

αυτών των τρισδιάστατων αποκαταστάσεων ήταν φανερά. Τα τρισδιάστατα μοντέλα έχουν 

βελτιωθεί παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των νέων δυνατοτήτων πληροφορικής 

και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ανασκαφών. Βασισμένο στο 

τρισδιάστατο μοντέλο, το πρώτο βίντεο κινουμένων σχεδίων,  έγινε το 1997 και το 2005 

χρησιμοποιήθηκε για το πρόγραμμα της επαυξημένης πραγματικότητας, που χρησιμοποιήθηκε 

για την παρουσίαση στην έκθεση. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι πρώτες τρισδιάστατες αποκαταστάσεις τοποθετήθηκαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο στο 

Ζάγκρεμπ στο Αρχαιολογικό Πάρκο Andantonia  το 1994 και αυτή η πρακτική συνεχίστηκε και 

στο Aquae Iasae (Varazdinske Toplice). Σε εκείνη την χρονική φάση, τοποθετούνατι τα πρώτα 

παραδείγματα στην Κροατία. 

Χάρη στην έκθεση η  «Οπτικοποίηση της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής  στο Varazdinske Toplice», 

που παρουσιάστηκε σε πολλές πόλεις της Κροατίας από το 1997 έως το 2000, όλο και πιο πολλά 

μνημεία υιοθέτησαν αυτήν την πρακτική. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τους ειδικούς του 

Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ζάγκρεμπ μοιράστηκαν με πολλούς συναδέλφους στην Κροατία. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι βασικοί παράγοντες που ασχολήθηκαν με αυτή την δραστηριότητα είναι αρχαιολόγοι / 

ερευνητές της θέσης, οι αρχιτέκτονες και το Υπουργείο Πολιτισμού που παρείχε οικονομική 

υποστήριξη. 

Άμεσοι και έμμεσοι δικαιούχοι είναι οι επισκέπτες κάθε είδους, η τοπική κοινότητα και οι 

ειδικοί. 

Οι ομάδες-στόχοι είναι ανεξάρτητοι τουρίστες ,εκπαιδευτικά ιδρύματα ,το επαγγελματικό κοινό 

και τοπικές επιχειρήσεις. Οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις είναι ενδιαφέρουσες για τους 

επισκέπτες του μνημείου ως σημαντικό μέρος της ερμηνείας και παρουσίασης της θέσης, αλλά 

χρησιμοποιούνται ακόμα για δημοφιλείς και επιστημονικές εκδόσεις, τουριστική προώθηση, 

εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.α. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το βασικό αποτέλεσμα είναι η καλύτερη ερμηνεία και παρουσίαση της θέσης, η καλύτερη 

πρόσβαση και κατανόηση του αρχαιολογικού μνημείου. Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, θα 

φανούν στην αναγνώριση του προορισμού, στην έμφαση των αυθεντικών αξιών ,τα οποία θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων από τους ντόπιους ,τους ξένους 

επισκέπτες όπως και την αύξηση της δημοτικότητας της θέσης. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση  20 χρόνια εμπειρίας στην χρήση τρισδιάστατων μοντέλων  στην ερμηνεία των 

αρχαιολογικών θέσεων, μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στην θέση για 

κατανόηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Την ίδια στιγμή, τρισδιάστατα μοντέλα 

αναπαριστούν  ένα αυθεντικό τρόπο αποκατάστασης, για κάθε ανεξάρτητο αρχαιολογικό 

μνημείο, γιατί εκπροσωπούν πραγματικά ευρήματα από αυτήν την τοποθεσία . 

Αποτελεί σημαντικό μέσο ερμηνείας γιατί είναι εξίσου  χρήσιμο και κατανοητό, τόσο στα 

παιδιά, όσο και στους ειδικούς επιτρέποντας στον θεατή να κατανοήσει βασικές πληροφορίες 

(για παράδειγμα ότι οι Ρωμαίοι δεν ζούσαν σε κήπους) και την ίδια στιγμή να παρέχει στους 

ειδικούς μία σχετική πληροφόρηση για την αρχαιολογική έρευνα. 

Τελικά, ορισμένες παρατηρήσεις στην κατανόηση των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω 

τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πρέπει να σημειωθούν. Οι περισσότεροι επισκέπτες, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, κατανοούν ότι είναι μία οπτική αποκατάσταση των 

κτηρίων που έχουν ανασκαφεί, αλλά ακόμα ένας μικρός αριθμός επισκεπτών πιστεύει ότι 

πρόκειται για έργο που θα γίνει στην θέση, αφού οι αρχαιολόγοι ολοκληρώσουν την έρευνα 

(καταλήγουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα ανεξάρτητα από το κείμενο που σχετίζεται με την 

τρισδιάστατη αποκατάσταση). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Dora Kušan Špalj, Αρχαιολογικό Μουσείο στο Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 19, Zagreb 

dkusanspalj@gmail.com 

Studio Kušan, Ilica 56, Zagreb, Croatia, tomo@studio-kusan.hr 

ΠΗΓΕΣ 

 D. Nemeth-Ehrlich, D. Kušan, I. Kušan, Aquae Iasae – Varaždinske toplice: vizualizacija 

rimske arhitekture, exibition catalogue, Zagreb, Arheološki  muzej u Zagrebu, 1997. 

 

Aquae Iasae- nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica (katalog 

izložbe)/Aquae Iasae-recent discoveries of roman remains in the region of Varaždinske Toplice 

(exibition catalogue), 2015, Zagreb (p. 27, 37, 40 etc.) 

 

Kušan Špalj, D., Perok, N. & Karavidović, T. (2019) Construction and Building Technology in 

Sanctuary of Roman Settlement Aquae Iasae with the Review of Conservation Works on the 

Site. U: Aguilar, R., Torrealva, D., Moreira, S., Pando, M. & Ramos, L. (ed.) Structural Analysis 

of Historical Constructions:an interdisciplinary approach. New York, Springer International 

Publishing, pp. 96-104 doi:10.1007/978-3-319-99441-3_9. 
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ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

WG 3 – Καινοτόμα ICT Εργαλεία  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

Στερεοσκοπική αρχαιολογία και τρισδιάστατες αποκαταστάσεις ,Σλοβενία 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Σλοβενία, Narodni muzej Slovenije (Εθνικό Μουσείο Σλοβενίας) και Zavod za varstvo kulturne 

dediscine Slovenije (Ίδρυμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σλοβενίας), Αρχαιολογική 

στερεοσκοπία και τρισδιάστατη αποκατάσταση του ύστερου ρωμαϊκού οχυρωματικού 

συστήματος, Claustra Alpium Iuliarum, Έργο CLAUSTA – διασυνοριακός προορισμός του 

πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού Claustra  Alpium Iuliarum, Πρόγραμμα – Interreg V – 

A Σλοβενία – Κροατία (01.08.2017 – 31.01.2020). Υπεύθυνος  Συνεργάτης – Zavod  a varstvo 

kulturne dediscine Slovenije (Ινστιτούτο προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς Σλοβενίας). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Claustra Alpium Iukiarum είναι ένα ύστερο ρωμαϊκό αμυντικό σύστημα, το οποίο 

προφύλασσε τα περάσματα από την Ραπποπία στην Ιταλία μεταξύ του 3ου με τον 5ο αιώνα. 

Αποτελούνταν από λίθινους τοίχους ,οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε μερικές θέσεις, σε πολλές 

σειρές. Πύργοι, φρούρια και οχυρωμένα κτήρια προστέθηκαν στους τοίχους. Το σύστημα 

εκτεινόταν από την σημερινή Rijeka στην Κροατία και στο Baska  Grapa στην Σλοβενία. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό μνημείο από την ρωμαϊκή εποχή στην περιοχή 

δικαιοδοσίας της σημερινής Σλοβενίας και μπορεί να συγκριθεί με τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά 

μνημεία στην Ευρώπη. 

Οι πιο πολλοί τομείς του αμυντικού συστήματος εντοπίζονται σε απομακρυσμένες και χωρίς 

πολύ πληθυσμό περιοχές, χωρίς καθόλου υποδομές. Ορισμένα από αυτά είναι τοποθετημένα σε 

ευαίσθητο οικοσύστημα (ευαίσθητες οικολογικές ζώνες),το οποίο δεν επιτρέπει την είσοδο 

πολλών επισκεπτών. 

Μέχρι πρόσφατα, τα περισσότερα μέρη του μνημείου δεν ήταν επισκέψιμα από το 

ενδιαφερόμενο γενικό κοινό, εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης και απουσίας συστηματικής 

συντήρησης και προώθησης . 

Το έργο αποσκοπούσε στο να δείξει ότι τα ρωμαϊκά οχυρωμένα τείχη είναι ενδιαφέροντα, 

ελκυστικά και αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς. Ο σκοπός ήταν να δώσουν τις βασικές 

πληροφορίες για την ιστορική αξία του, όσο και για το ενδιαφέρον περιβάλλον .Ήταν σημαντικό 

να κατευθύνουν τους επισκέπτες στο μνημείο και την ίδια στιγμή να μην βλάψουν το 

περιβάλλον. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η χρήση μοντέρνων τεχνολογιών ήταν μία από τις δραστηριότητες που δημιουργήθηκε για να 

αυξηθεί η επισκεψιμότητα του Claustra Alpium Iuliarum συστήματος. 

Οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις προετοιμάστηκαν για να οπτικοποιήσουν την κατασκευή των 

αμυντικών τειχών και φρουρίων, την θέση τους στο τοπίο και την αντιστοιχία τους με αρχαίους 
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δρόμους και μονοπάτια καθώς προορίζονταν για μεγάλο ακροατήριο (πληροφορίες και στο 

διαδίκτυο). 

Η αρχαιοστεροσκοπία με  ενσωματωμένες τρισδιάστατες αποκαταστάσεις που έχουν 

εφαρμοστεί σε 4 περιοχές καθιστά δυνατή την οπτικοποίηση των αρχαίων μνημείων στο χώρο. 

Δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να κοιτούν την πανοραμική εικόνα και να 

αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του μνημείου. Παρέχουν την ασυνήθιστη αίσθηση στον 

επισκέπτη ότι βρίσκεται επί τόπου.  

ΠΟΡΟΙ 

Οι τρισδιάστατες απεικονίσεις του συστήματος Claustra Alpium Iuliarum ήταν το αποτέλεσμα 

της συνεργασίας του αρχαιολόγου Peter Kos (Εθνικό Μουσείο Σλοβενίας) με τον Igor Dolinar 

(Zavod Camera Obscura – Ινστιτούτο Κινηματογραφικής και Οπτικοακουστικής παραγωγής). 

Οι αποκαταστάσεις και οι κινούμενες εικόνες  είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο : 

https://www.claustra.org. Μπορούν να προσαρμοστούν για χρήση σε κινητά ,να επιτρέψουν την 

οποιαδήποτε περιήγηση στον χώρο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρήση περιεχόμενου  

επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Είναι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι αυτά είναι 

έτοιμα και για τρισδιάστατη εκτύπωση. 

Η αρχαιοστεροσκοπία που εγκαταστάθηκε στο σύστημα Claustra Alpium Iuliarum είναι πολύ 

σημαντική, γιατί είναι τοποθετημένη μακριά από τον ηλεκτρισμό και άλλους τύπους υποδομών 

και δεν υπάρχει φυσική προστασία για την θέση. Η συντήρηση του εξοπλισμού δεν είναι 

αναγκαία. 

 Γενικά η αρχαιοστεροσκοπία προσφέρει ποικίλες δυνατότητες. Μπορεί κάποιος, να έχει 

μεμονωμένη εικόνα , ευρείου ορίζοντα εικόνα ,πολλαπλές εικόνες ή κινούμενες εικόνες. Είναι 

πιθανό να αλλάξεις τις εικόνες  με το πέρασμα του καιρού, για παράδειγμα σύμφωνα με τα νέα 

αποτελέσματα έρευνας ή για ανανέωση της παρουσίασης.  Με ορισμένες προσαρμογές, είναι 

ακόμα πιθανό να αλλάξεις την τοποθεσία του αρχαιοστερεοσκοπίου . 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις των ανεξάρτητων οχυρώσεων στο σύστημα Claustra Alpium 

Iuliarum είναι διαθέσιμες στο  YouTube-Κανάλι του έργου Claustra (https://www.claustra.org) 

Τα αρχαιοστερεοσκόπια είναι εγκατεστημένα σε 4 τοποθεσίες, 2 στην Σλοβενία και 2 στην 

Κροατία :Ajdouski zid on Zaplana,  Gradisce κοντά στο Rob, Grobnik , Rijeka.Όλες οι 

δραστηριότητες υποστηρίζονται από ιστοσελίδα (https://www.claustra.org). 

Η πρακτική επιτεύχθηκε μέσω του έργου, με πολλούς Σλοβένους και Κροάτες συνεργάτες στο 

πρόγραμμα (Ινστιτούτο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σλοβενίας – επικεφαλής 

συνεργάτης : Ivan Cankar, Ινστιτούτο Πολιτισμού, Αθλημάτων και Τουρισμού Vrhnika : Εθνικό 

Μουσείο Σλοβενίας: Ίδρυμα Συντήρησης Κροατίας: Κομητεία Primorje – Gorski, Kotar: 

Μουσείο Ναυτιλίας και Ιστορίας της Παράκτιας Κροατίας : Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Rijeka : 

Συμβούλιο Τουρισμού του Kuarner County) 

Οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό 

Μουσείο της Σλοβενίας και το Zavod Camera Obscura –Ίδρυμα Κινηματογραφικής και 

Οπτικοακουστικής Παραγωγής. 

https://www.claustra.org/
https://www.claustra.org/
https://www.claustra.org/
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Τα αρχαιοστερεοσκόπια παράχθηκαν από την εταιρία LINK 3D DIgitale Archaiologie (Im 

Grossacker 4b ,79249 Merzhausen:www digitale-archaedogie.de) με την υποστήριξη της 

καθηγήτριας Katharina Zanierc (τότε ίδρυμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Σλοβενίας). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι βασικοί παράγοντες, που ασχολήθηκαν  με την δραστηριότητα αυτή είναι οι συνεργάτες και 

οι  ενδιαφερόμενοι του έργου (τοπική διοίκηση ,οργανώσεις τουρισμού κ.α.), οι οποίοι παρείχαν 

υποστήριξη με την μορφή οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Οι επισκέπτες όλων των ειδών 

και η τοπική οικονομία είναι οι βασικοί δικαιούχοι. 

Οι ομάδες – στόχοι είναι οι ιδιώτες, οι τουρίστες, το ενδιαφερόμενο κοινό, οργανισμοί στον 

τομέα του πολιτισμού και όλων των ειδών τουρισμού, τοπικές κοινότητες, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και επαγγελματίες. 

Τα αρχαιοστερεοσκόπια και οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις,  είναι όπως και η διαδικτυακή 

σελίδα, ενδιαφέροντα για αυτούς τους επισκέπτες, στόχος των οποίων είναι η ξεκούραση, η 

σωματική άσκηση, η πολιτιστική περιέργεια και η μόρφωση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

Τα αρχαιοστερεοσκόπια και οι τρισδιάστατες αποκαταστάσεις  παρέχουν μία σε βάθος ματιά 

στο παρελθόν και την εξέλιξη του τοπίου. Το κύριο αποτέλεσμα είναι η καλύτερη 

προσβασιμότητα και ορατότητα του αρχαιολογικού μνημείου και η αύξηση του αριθμού των 

επισκέψεων. 

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά στην αύξηση του τουρισμού και στην 

ανύψωση του επιπέδου της γνώσης και της εθνικής ταυτότητας.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο συνδυασμός 2 τεχνικών (αρχαιοστερεοσκοπικών και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων) είναι 

μία πρακτική λύση για τα αρχαιολογικά πάρκα, καθώς προσφέρει στους επισκέπτες μία 

μοναδική εμπειρία σχετική με το παρελθόν. 

Διαφορετικά επίπεδα περιπλοκότητας και αναβάθμισης είναι πιθανά και εξαρτώνται από την 

έκθεση των συσκευών και από τους οικονομικούς πόρους. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

jure.kusetic@nms.si 

 

Katharina Zanier, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Aškerčeva 

2, 1000 Ljubljana, Slovenija, katharina.zanier@ff.uni-lj.si 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.claustra.org 

 

www.digitale-archaeologie.de 

 

https://www.claustra.org/
http://www.digitale-archaeologie.de/
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WG 3 – Καινοτόμα ICT Εργαλεία  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

Μουσείο Σχεδιασμού Cooper Hewitt Smithsonian, νέες ψηφιακές εγκαταστάσεις για ενίσχυση 

της εμπειρίας του κοινού, Ηνωμένες πολιτείες Cooper Hewitt’s διαδραστική γραφή. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Πολλά, πολλαπλής αφής, υψηλής ευκρίνειας, διαδραστικά τραπέζια χρησιμοποιούνται ως μέσο 

επικοινωνίας,  στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν κομμάτια της συλλογής. 

Μία από τις πιο προσδοκώμενες ψηφιακές προσθήκες , μετά την επαναλειτουργία το 2014, στο 

Μουσείο είναι η «πένα’’ Cooper Hewitt’s» και αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο για 

εξερεύνηση της συλλογής του Μουσείου και των εκθέσεων. Η πένα είναι ένας υψηλής 

τεχνολογίας μηχανισμός, που μοιάζει με το πιο σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού, που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως σημείο κλειδί της νέας Cooper Hewitt εμπειρίας. 

Δίνεται κατά την είσοδο και επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη να συλλέγει αντικείμενα, για να 

δημιουργήσει τα δικά του σχεδία σε διαδραστικά τραπέζια. Στο τέλος της κάθε χρήσης, η πένα 

επιστρέφεται και όλα τα αντικείμενα που σχεδιάστηκαν από τον επισκέπτη είναι διαθέσιμα 

διαδικτυακά, μέσω μιας μοναδικής διαδικτυακής διεύθυνσης που είναι τυπωμένη σε κάθε 

εισιτήριο . Αυτές μπορούν να διαδοθούν διαδικτυακά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση 

σε μεταγενέστερες επισκέψεις. 

«Γίνε σχεδιαστής» σε 4k ανάλυσης τραπέζια αφής, εξελιγμένα από το Ideum, που διαθέτουν 

εξειδικευμένο διαδραστικό λογισμικό σχεδιασμένο από τοπικά έργα. 

Tα 84-, 55-, +32- , ιντσών τραπέζια χρησιμοποιούν προβλεπόμενης χωρητικότητας τεχνολογία 

αφής, η ίδια τεχνολογία εντοπίζεται και σε εξαιρετικά δημοφιλή τάμπλετ και «έξυπνα» 

τηλέφωνα. Η  εξαιρετικά  υψηλής ευκρίνειας ανάλυση επιτρέπει να ζουμάρεις σε αντικείμενα 

και να δεις μικροσκοπικές λεπτομέρειες όπως ποτέ πριν. 

Το πρόγραμμα περιήγησης της συλλογής είναι διαθέσιμο σε 7 τραπέζια που εγκαταστάθηκαν σε 

όλους τους ορόφους του Μουσείου, προσφέροντας πρόσβαση, σε χιλιάδες από τα αντικείμενα 

της συλλογής του Μουσείου, περιλαμβάνοντας και αυτά που αυτή τη στιγμή είναι σε προβολή 

στις γκαλερί.  Τα μεγαλύτερα τραπέζια επιτρέπουν στους επισκέπτες ταυτόχρονα να εξερευνούν 

υψηλής ευκρίνειας εικόνες από αντικείμενα της συλλογής, να επιλέγουν αντικείμενα από το 

«αντικείμενο ποταμού», το οποίο διαπερνά το κέντρο κάθε τραπεζιού να μεγεθύνουν σε 

λεπτομέρειες του αντικειμένου, να μάθουν για την ιστορία του και σχετικά αντικείμενα που 

οργανώθηκαν σύμφωνα με το θέμα του σχεδίου τους και το μοτίβο τους. 

Μπορούν ακόμα να σχεδιάσουν ένα σχήμα το οποίο θα αναφέρεται σε  ένα σχετικό αντικείμενο 

της συλλογής ή να δοκιμάσουν το χέρι τους στο σχέδιο απλών τρισδιάστατων μορφών.                                                                                                      

Άλλη οθόνη στον 2ο όροφο αποκαλύπτει την ιστορία της Carnegie  Έπαυλης πριν γίνει το 

Cooper Hewitt. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ         

Στεγάζεται στην Andrew Carntegie έπαυλη στην 5η λεωφόρο στην πόλη Νέα Υόρκη, το 

Μουσείο σχεδίου Cooper Hewitt Smithsonian είναι το μοναδικό μουσείο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες αφοσιωμένο αποκλειστικά στο σχέδιο. Οι συλλογές περιλαμβάνουν περισσότερα από 
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217.000 σχεδιασμένα αντικείμενα που συνδέονται με «τους 30 αιώνες της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας». 

Ζητήθηκε από το Cooper H Hewitt να προβάλει μία τεχνολογία για τους επισκέπτες που θα έδινε 

έμφαση στο παιχνίδι και θα απευθυνόταν στις ιδιαιτερότητες ενός μουσειακού σχεδίου, η ιδέα 

για την πένα προήλθε από τοπικές επιχειρήσεις (http//www.localprojects.net/) σε συνεργασία με 

την  Diller Scofidio και Rentro (http://www.dsry.com) 

Η πένα επιλέχθηκε ως ένας τρόπος να προσελκύσουν επισκέπτες, να μάθουν για το σχέδιο, με το 

να σχεδιάσουν από μόνοι τους. Πέρα από την εργασία ως εργαλείο για το σχέδιο, αυτό θα 

μπορούσε να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ενασχοληθούν με τις προετοιμασίες για προβολή 

στο μουσείο, προκείμενου να τα κοιτάζουν μέσω μιας πιο μικρής οθόνης, μιας πιο 

παραδοσιακής προσέγγισης μιας «εφαρμογής μουσείου». 

ΣΤΟΧΟΙ 

- 

ΠΟΡΟΙ  

Η πένα συνδυάζει δύο κύριες τεχνολογίες. Η διασύνδεσή του με τους διαδραστικούς πίνακες 

χρησιμοποιεί το είδος των αγώγιμων υλικών που είναι κοινά για το στυλ οθόνης αφής. Η 

διασύνδεσή του με τις ετικέτες αντικειμένων χρησιμοποιεί τεχνολογία επικοινωνίας κοντινού 

πεδίου. Ένας αισθητήρας στο τέλος της πένας διαβάζει τις πληροφορίες σχετικά με μικρές 

ετικέτες NFC που είναι ενσωματωμένες στις ετικέτες αντικειμένων. Αυτές οι πληροφορίες 

αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη μνήμη του στυλού και μπορούν να διαβαστούν στους 

διαδραστικούς πίνακες. Αυτή η πληροφορία φυλάσσεται, στην ενσωματωμένη μνήμη της πένας  

και μπορεί να διαβαστεί στα διαδραστικά τραπέζια χρησιμοποιώντας τις μεγάλες, εξαιρετικά 

υψηλής ευκρίνειας οθόνες στα τραπέζια σχεδιασμένα από την Ideum (http://ideum.com/). Οι 

επισκέπτες μπορούν  να εξερευνήσουν και να χειριστούν τα αντικείμενα που έχουν συλλέξει, να 

αναλύσουν παράλληλα αντικείμενα στην συλλογή Cooper Hewitt’s, να ανακτήσουν 

πληροφορίες σύμφωνα με τα συμφραζόμενα, να μάθουν περισσότερα για τους σχεδιαστές, να 

σχεδιάσουν μεθόδους και υλικά, να δουν και να μοιραστούν βίντεο και ακόμα να σχεδιάσουν τα 

δικά τους σχέδια. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Για να προωθήσει την ιδέα της πένας σε ένα εύρωστο καταναλωτικό υλικό, η Cooper Hewitt 

συνεργάστηκε με μία διεθνή ομάδα αποτελούμενη από την (http://www.ge.com) Sistelnetworks, 

μία ισπανική εταιρία που παρέχει προϊόντα για την ασύρματη βιομηχανία : και την Undercurrent 

(http://wwwundercurrent.com/), μια συμβουλευτική εταιρία στρατηγικής και μάρκετινγκ με 

βάση την  Νέα Υόρκη.  

Με την βοήθεια της Undercurrent η Cooper Hewitt και  αναγνωρισμένοι ειδικοί εργολάβοι της 

Sistel networks, χρησιμοποίησαν μία συσκευή ελέγχου απογραφής χρησιμοποιημένη, ήδη,  στην 

ιατρική φροντίδα ως αντικείμενο που ικανοποιούσε τις περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις. Για να 

επαναλειτουργήσουν το v.wand, βιομηχανικοί και αλληλεπιδραζόμενοι σχεδιαστές ανέπτυξαν 

μια κομψή, νέα φόρμα, καθώς  οι Sistel networks εκτενώς τροποποίησαν το εσωτερικό κύκλωμα 

και ηλεκτρονικά για να εξασφαλίσουν νέα λειτουργικότητα  και οι Undercurrent και  Make 

Simply, μία εταιρία διαχείρισης προμηθειών και κατασκευής με έδρα την Νέα Υόρκη μετέτρεψε 

http://www.ge.com/
http://wwwundercurrent.com/
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τα σχέδια των GE’s  σε πρωτότυπα και τότε πήρε τα τελικά σχέδια, στους παγκόσμιους 

συνεργάτες τους για βιομηχανοποίηση. Την ίδια στιγμή στην Cooper Hewitt, η δικιά τους 

ψηφιακή ομάδα, εργαζόταν στην υλοποίηση της πένας στο περιβάλλον του Μουσείου. Η Τellart 

(http://tellart.com), μία έμπειρη σχεδιαστική εταιρία στο νησί της  Ρόδου, ασχολήθηκε με τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών προιόντων  για να συνδυάσει τα εισιτήρια των επισκεπτών με τις 

πένες τους και το μουσείο. 

Για να το επιτύχει, πέρασε πολλαπλούς γύρους δοκιμών με διαφορετικές προσεγγίσεις στην 

λειτουργική λογιστική. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το αποτέλεσμα είναι μία συσκευή που ενσωματώνει, τις ίδιες ιδέες που η  Cooper Hewitt 

μεταφέρει στους επισκέπτες. Όπως τόσα πολλά από τα αντικείμενα στην γκαλερί του μουσείου, 

είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας διεθνούς βιομηχανικού σχεδιασμού, μιας διαδικασίας που 

δείχνει μέσω παραδειγμάτων πως οι σχεδιαστές λύνουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. 

Η πένα είναι τροφοδοτημένη από την Duracell.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

- 

ΕΠ Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 

2 East 91st StNew York, NY, 10128, USA 

https://chsdmdev.wpengine.com/contact/ 

ΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

ΠΗΓΕΣ 

Αναφορά στις διάφορες πηγές, σχετικές έρευνες και άλλες αναφορές που χρησιμοποιούν για την 

ευρεία και εξέλιξη της καλής πρακτικής. 

https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/ 

https://www.cooperhewitt.org/new-experience/ 

https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-pen-44009 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tellart.com/
https://chsdmdev.wpengine.com/contact/
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-pen-44009
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WG 3 – Καινοτόμα ICT Εργαλεία  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

Η κοινωνικής σημασίας χαρτογράφηση ως ένα νέο εργαλείο που ενσωματώθηκε στην εφαρμογή 

Visitracker, ένα ψηφιακό εργαλείο που καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών όταν 

βρίσκονται στο μουσείο. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/ 

Υπουργείο Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Όσλο και Εθνικό Μουσείο στο Όσλο, Νορβηγία. 

Οι μελέτες σχετικά με τους επισκέπτες, έχουν αντιμετωπιστεί σοβαρά αναφορά με τις γνώσεις 

που αποκομίζουν οι επισκέπτες, παρά για το νόημα στο οποίο καταλήγουν εκείνη την στιγμή, σε 

μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της εμπλοκής τους με τα εκθέματα (Smith 

2015). Τα μουσεία προσφέρουν πολλαπλή αλληλεπίδραση που στο μεγαλύτερο μέρος της δεν 

μπορεί να προκαθοριστεί, καθώς βασίζεται σε συγκεκριμένες εικασίες που προτάθηκαν από 

αυτούς, η θέα των οποίων τους «επανέφερε στην ζωή» (Message and Witcomb 2015). Με την 

παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων του κοινού με τα εκθέματα του μουσείου, το έργο αναζητά 

να διερευνήσει πως τα μουσεία αναβιώνουν την πολιτιστική κληρονομιά και πως οι 

αλληλεπιδράσεις με το μουσείο επιφέρουν ένα εύρος πολιτιστικών πρακτικών στο προσκήνιο.  

Κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου του έργου (Ιούνιος 2016-Ιούνιος 2017), ένα νέο ποιοτικό 

εργαλείο σχεδιάστηκε, το οποίο ονομάστηκε Χαρτογράφηση Κοινωνικής Σημασίας, με μία 

θεωρητικά ενημερωμένη επέκταση αυτού που είναι γνωστό ως «Προσωπικής Σημασίας 

Χαρτογράφηση». Το εργαλείο συλλέγει ατομικές απαντήσεις και επικεντρώνεται στα γνωστικά 

οφέλη που αποκτήθηκαν μετά την επίσκεψη στο μουσείο. Η Χαρτογράφηση Κοινωνικής 

Σημασίας, που εστιάζει στις ομάδες, προσκαλεί τους επισκέπτες να μοιραστούν την εμπειρία 

τους, ζητώντας τους να επαναδιατυπώσουν εκ νέου την διαδρομή, μέσω της οποίας, μέσα στις 

συλλογές, μέσω του σχεδιασμού, του σχεδίου του πατώματος του δωματίου της συλλογής ή σε 

ένα άδειο καμβά όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή, οι συζητήσεις των 

επισκεπτών καταγράφονται .Το νέο εργαλείο ολοκληρώθηκε μέσω της Visitracker εφαρμογής. 

Μια πιλοτική μελέτη διεξήχθη στα τέλη του Ιουλίου του 2017 και άλλη μία θα γινόταν κατά την 

διάρκεια αυτού του φθινοπώρου. Τα πρώτα αποτελέσματα από την ποιοτική έρευνα, έδειξαν ότι 

οι επισκέπτες ένιωσαν πολύ άνετα όσο χρησιμοποιούσαν το νέο εργαλείο, το οποίο τους 

επέτρεψε να προβληματιστούν για την παρούσα επίσκεψή τους, να αποκαλύψουν πληροφορίες 

για την κοινωνική δυναμική της ομάδας τους, τα ενδιαφέροντα τους και τα θέματα συζήτησης 

καθώς ήταν στο δωμάτιο της γκαλερί. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κατά την διάρκεια των πρώιμων σταδίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εκπαίδευσης, 

του Πανεπιστημίου του Όσλο και του Εθνικού Μουσείου στο Όσλο, στην Νορβηγία, οι απόψεις 

για την αξία της εξέλιξης του κοινού μεταξύ των μελών του προσωπικού του Μουσείου 

διαφοροποιήθηκαν και δεν αναπτύχτηκαν. Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της συνεργασίας και 

της ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών, αυτές οι απόψεις έχουν αλλάξει σημαντικά. 

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/
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Ανάμεσα στις πιο σημαντικές βελτιώσεις κατά την διάρκεια της συνεργασίας ήταν ο σχεδιασμός 

του «Visitracker» (ιχνηλάτης επίσκεψης),ενός βασισμένου σε τάμπλετ ερευνητικού εργαλείου, 

που ενώνει την έρευνα με την πρακτική. 

Η Χαρτογράφηση στα μουσεία είναι ένα έργο τριών ετών, που εξελίχθηκε σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις για την ανάπτυξη του κοινού, που προσφέρει καλύτερη διορατικότητα για την 

ενημέρωση των επισκεπτών στο μουσείο και την εμπλοκή τους με αυτό. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το Visitracker, χρησιμοποιείται για να διεξάγει καταμετρήσεις στη μορφή ερωτηματολογίων, να 

εντοπίσει και να αναλύσει παρατηρήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένη, πραγματική στιγμή, 

ατομικά και ομαδικά σε ένα μουσείο. 

Το  Visitracker αποτελεί το απότοκο των συζητήσεων μεταξύ του μουσείου και των ερευνητών. 

Η ομάδα έρευνας διατηρεί έντονες συζητήσεις με τους συνεργάτες του μουσείου και τους 

προγραμματιστές στο πανεπιστήμιο του Όσλο, το οποίο ενημερώνει για την ανάπτυξη νέων 

χαρακτηριστικών για το Visitracker, εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους για συλλογή 

δεδομένων. 

Εκτός από την βοήθεια για τον σχεδιασμό του Visitracker και την διεξαγωγή τακτικών και 

σοβαρών μελετών των επισκεπτών, το Εθνικό Μουσείο διευθύνει την κοινή χρήση πρακτικών 

και γνώσεων με ένα μεγάλο δίκτυο μουσείων στην Νορβηγία. Αυτό έχει μία τεράστια πιθανή 

επίδραση, στην εξέλιξη της ανάπτυξης του ακροατηρίου στον πολιτιστικό τομέα της Νορβηγίας. 

ΠΟΡΟΙ 

- 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα μουσεία είναι εικονικοί αφηγητές ιστοριών. Μέσω της επιμέλειας των συλλογών και των 

ερμηνευτικών πηγών, όσο και μέσω του χώρου, του σχεδίου και της αρχιτεκτονικής του 

κτηρίου( δηλ. MacLeod  στο al. 2012), οι υπεύθυνοι δημιουργούν ιστορίες που είναι ταυτόχρονα 

εννοιολογικές και εικονικές. Ακόμα τα μουσεία αποτελούν πυκνές οπτικές συνθέσεις με τον 

McCellan να υποστηρίζει ότι (2003:36) «η ενθάρρυνση των επισκεπτών έχει προ πολλού 

αναγνωριστεί ως ο πρωταρχικός στόχος του μέσου Μουσείου». 

Ακολουθώντας την οφθαλμοκεντρική φύση της επίσκεψης στο μουσείο, οι μελέτες των 

επισκεπτών εξερεύνησαν τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις εκθέσεις και 

κατανοούν αυτές τις αφηγήσεις μέσω της αλληλεπίδρασης τους με τα καλλιτεχνήματα στα οποία 

σταματούσαν μπροστά και μετρούσαν την διάρκεια της παύσης τους. Η Χαρτογράφηση 

Κοινωνικής Σημασίας, παρουσιάζεται ως ένα νέο ποιοτικό εργαλείο που προσφέρει στους 

ερευνητές ένα νέο τρόπο χαρτογράφησης της εικονικής εμπειρίας για τους επισκέπτες. 

Η Χαρτογράφηση Κοινωνικής Σημασίας, ένα ψηφιακό εργαλείο που βασίζεται σε τάμπλετ 

ενσωματώθηκε στην εφαρμογή Visitracker, σχεδιάστηκε ως ένα εργαλείο έρευνας μετά την 

επίσκεψη, που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια μίας συνεδρίας με τον επικεφαλής ερευνητή, 

στο οποίο οι επισκέπτες παρακινούνται να δημιουργήσουν τα εικονικά τους μονοπάτια μέσα σε 

ένα δωμάτιο του μουσείου και μέσω του σχεδιασμού σε ένα ψηφιακό περιβάλλον του τάμπλετ, 

χρησιμοποιούνται πηγές από το κουτί εργαλείων που είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή. 
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Με τον τρόπο αυτό, οι εικονικοί χάρτες , βασίζονται στο πως μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το 

εικονικό αποτύπωμα των επισκεπτών. Εκτός από την καταγραφή των εικονικών σημείων στην 

οθόνη, οι συζητήσεις των επισκεπτών καταγράφονταν και αυτές μέσω της εφαρμογής. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

- 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

- 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Dimitra Christidou, PhD, Ανώτερη Ερευνήτρια του Τμήματος της Επιστήμης Υπολογιστών, 

Σχολή Πληροφορικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Νορβηγικό Πανεπιστήμιο 

Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τρόντχαιμ, Νορβηγία. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou 

 

ΠΗΓΕΣ 

 

Social Meaning Mapping as a means of exploring the visual in the museum, October 2019, 

Conference: 51st Annual Conference of the International Visual Literacy Association, 

16.10.2019 - 19.10.2019 Leuven, Belgium  

 

Dimitra Christidou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou
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WG3 –Καινοτόμα ICT Tools 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το WUNDER είναι μία, όλα σε ένα, λύση που βασίζεται σε  μία «αλυσίδα συστοιχιών» για να 

ξεκλειδώσει ψηφιακές μητρικές τέχνες όπως η κινούμενη εικόνα ,η σταθερή εικόνα και η 

εικονική (VR), επαυξημένη (AR) και εκτεταμένη πραγματικότητα (XR). 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το WUNDER είναι μία πλατφόρμα που βοηθά να δημιουργήσουμε και να οργανώσουμε 

εξαιρετικής ευκρίνειας υψηλή τέχνη και να την καταστήσουμε παγκοσμίως προσβάσιμη με 

βιώσιμο τρόπο. Η χωρίς αποκλεισμούς, κοινότητα, προωθεί την διαφορετικότητα, επιτρέπει την 

νέα αξία δημιουργίας και την από κοινού χρήση ψηφιακής τέχνης σε καινούργια μέρη με νέα 

ενδιαφερόμενα μέλη. 

 Παγκόσμια αποστολή με επίκεντρο την κοινότητα που προωθεί την διαφορετικότητα και 

την πρόσβαση, μέσω ανοιχτών συνεργασιών ώστε να κατακτήσουν και την αξία της 

δημιουργίας  και την από κοινού χρήση της ψηφιακής τέχνης. 

 Εξουσιοδοτημένες συνεργασίες που επιτρέπουν πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά, 

παρέχουν εμπιστοσύνη στις συναλλαγές, μειώνουν το κόστος συναλλαγών και παρέχουν 

αυξημένη ρευστότητα. 

 Ανοιχτή – από κοινού χρήση – Δωρεάν διαδικτυακά κανάλια που βασίζονται στο 

μοίρασμα της τέχνης με μειωμένη μορφή. 

 Πρωτόκολλο Πατρώνων – «αλυσίδα συστοιχιών» – βασισμένη έξυπνη επαφή που 

παρέχει εμπιστοσύνη και πραγματικού χρόνου συναλλαγές  για κατοχή, ψηφιακής 

τέχνης, περιουσιακών στοιχείων και μοίρασμα των δικαιωμάτων πρόσβασης. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ορισμένα συστήματα εντός του χώρου του μουσείου έχουν καθυστερήσει πολύ καιρό να 

ανανεωθούν, εφόσον αυτό αφορά την ευκολία της χρήσης, την ακρίβεια ή την πρόσβαση. 

Η «αλυσίδα συστοιχιών» θα μπορούσε να είναι το κλειδί που θα φέρει ταυτόχρονα και τα 

ιστορικά και τα σύγχρονα ιδρύματα πιο κοντά στην σύγχρονη εποχή. 

Μία από τις καλύτερες περιπτώσεις- χρήσης της «αλυσίδας μπλοκ» και της ψηφιακής έλλειψης, 

μέχρι στιγμής, ήρθε με την μορφή «γάτας» – παραπάνω από ένα εκατομμύριο «γάτες» ,στην 

πραγματικότητα. 

Οι κρυπτογραφήσεις (https://www.criptokitties.co), μία λειτουργία σαν παιχνίδι από το Axiom 

Zem στο οποίο οι χρήστες αγοράζουν ,ανατρέφουν και πουλούν ψηφιακές γάτες καρτούν , έχει 

δημιουργηθεί σε «αλυσίδα συστοιχιών». Ένας σχεδιαστής κωδικοποίησε ένα πρότυπο για τις 

ψηφιακές γάτες, και ο κωδικός για την κάθε ανεξάρτητη γατούλα καθορίζει τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των κινούμενων σχεδίων – ακριβώς όπως το ανθρώπινο DNA, και με τον ίδιο 

τρόπο που λειτουργεί το DNA  του ανθρώπου, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν από μόνα τους  

να αναπαραχθούν σε απογόνους.  

Οπότε, είτε αγοράσεις μία κρυπτογράφηση ή τις ζευγαρώσεις και αναπαραχθούν, πάντα θα 

καταλήγεις με ένα μοναδικό είδος γάτας. Αυτός ο τύπος της σπανιότητας στον ψηφιακό κόσμο 

είναι καινούργιος, αλλά προϋπήρχε στον φυσικό κόσμο για αντικείμενα συλλογών όπως οι 

κάρτες του μπέιζμπολ, τα μικρά παιχνίδια ή τα έργα τέχνης.  

(https://www.museumnext.com/article/now-blockchain-could-change-the-museum-industry/) 

ΣΤΟΧΟΙ 

Για τους καλλιτέχνες.  

https://www.criptokitties.co/
https://www.museumnext.com/article/now-blockchain-could-change-the-museum-industry/
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Η κύρια αποστολή είναι να παρέχουμε στους καλλιτέχνες που δημιουργούν ψηφιακά έργα, πιο 

γρήγορη χρηματοδότηση και πρόσβαση σε ένα εξουσιοδοτημένο οικοσύστημα για να 

υποστηρίζουν την δουλειά τους και τις καριέρες τους. 

Για τους πελάτες. 

Οι πελάτες μπορούν τώρα να υποστηρίξουν μία ευρεία γκάμα καλλιτεχνών μέσω του WUNDER 

ή να επενδύσουν άμεσα σε ανεξάρτητες δουλειές ως Lead Angel Patrons (Υπεύθυνοι «Άγγελοι 

Προστάτες»). Η  WUNDER έχει δημιουργηθεί για άμεση ενασχόληση ως ένας μικρός-

προστάτης για συλλέκτες και επενδυτές, παρομοίως . 

ΠΟΡΟΙ 

Το WUNDER  κατασκευάστηκε σε «αλυσίδα συστοιχιών»  και το ακριβές πρωτόκολλο 

προστάτη δίνει έσοδα στις ψηφιακές μητρικές μορφές τέχνης μέσω της προσφοράς 

υποστηριζόμενων ενδείξεων στοιχείων. 

 

Αυτές οι ενδείξεις  αναπαριστούν  την κλασματική ιδιοκτησία του κύριου αντιγράφου και 

διατηρούν την αξία της δημιουργίας από ένα παγκόσμιο δίκτυο  σε κατόχους προσωρινής 

πρόσβασης. Κατά την διάρκεια μίας  30ήμερης συνδρομής ο πελάτη, απλά παρακολουθεί τις 

εργασίες ή αγοράζει την κλασματική ιδιοκτησία για συγκεκριμένες εργασίες για τις οποίες 

επιθυμεί να έχει μόνιμη πρόσβαση. Αυτή η αγορά τους καθιστά επικεφαλής άγγελο – φύλακα 

προστασίας για αυτή την εργασία, το οποίο σημαίνει όχι μόνο ότι αυτοί θα επωφεληθούν 

αισθητικά από την εργασία, αλλά ακόμα και από την ανταμοιβή μερισμάτων μέσω της 

ανανέωσης από τα δίκτυα: Τέχνη-ως-Λειτουργία (art –as-a-service). 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο προστασίας, το κύριο αντίγραφο μίας ψηφιακής εργασίας διαιρείται 

σε 8 μερίδια, 2 από τα οποία είναι κατοχυρωμένα από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και την 

WUNDER, αντίστοιχα. Αυτό αφήνει 6 μερίδια διαθέσιμα για την αγορά π.χ. οι πατρόνες του 

μουσείου, μπορούν τότε να έχουν πρόσβαση στην εργασία οποτεδήποτε –και οπουδήποτε –αυτοί 

θέλουν. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

- 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Οι ιδρυτές του WUNDER, David Dehaek και Nathalie Haueman, μας παρότρυναν να σκεφτούμε 

έξω από το κουτί- κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Η «αλυσίδα συστοιχιών» θα επιτρέψει την αποκεντρωμένη διανομή των νέων μορφών τέχνης 

πολυμέσων, να είναι με κινούμενη εικόνα, ακίνητη, επαυξημένη / εικονική / εκτεταμένη 

πραγματικότητα ή ηχητική τέχνη λέει η Dehaeck. Η «αλυσίδα του μπλοκ»  επιτρέπει σε ένα 

μουσείο την εμπειρία οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Αυτό που θα κάνει την διαφορά είναι η 

εξειδίκευση και η ποιότητα της τέχνης. Την στιγμή που τα μουσεία θα αρχίσουν να σκέφτονται 

εκτός του μουσείου, οτιδήποτε είναι δυνατό. 

Όσο τα μουσεία θα μετατοπίζουν την προσοχή τους και τις προσπάθειες τους,  στην παροχή 

αποκεντρωμένης πρόσβασης σε ψηφιακά μητρικά έργα τέχνης, τότε η διαφορά θα είναι 

αποκλειστικά στην ποιότητα των έργων στις συλλογές και τα οικοσυστήματα. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Wunder εργάζεται με αυτό τον τρόπο: τα μέλη του μουσείου πληρώνουν μία μηνιαία αμοιβή 

για πρόσβαση σε επιμελημένες εκθέσεις για ψηφιακά μητρικά έργα για 30 ημέρες μέσω της 

ιστοσελίδας της Wunder. 
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Το μουσείο, επιπλέον, προσφέρει μια ευκαιρία για συνεργατικά κανάλια διανομής που θα 

μπορούσαν να είναι το οτιδήποτε, από ένα χώρο υποδοχής, μία επίπεδη οθόνη, ή ένα δωμάτιο 

συνεδριάσεων. Κάθε χώρος, στον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, μπορεί να λειτουργήσει 

ως χώρος μουσείου. Φανταστείτε, πόσοι παραπάνω άνθρωποι και επενδυτές θα μπορούσαν να 

φθάσουν στο μουσείο σας, αν αυτό ήταν προσβάσιμο, εξωτερικά απλά με τέσσερις 

μεταποιημένους τοίχους σε οθόνες, τάμπλετ ή  εικονική πραγματικότητα οπουδήποτε στον 

κόσμο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, Flemish Region 2020, BE 

 

Lauren Styx, εκδότρια και δημοσιογράφος στο Σικάγο.  

https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/ 

 

ΠΗΓΕΣ 

http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, Flemish Region 2020, BE 

 

Lauren Styx, εκδότρια και δημοσιογράφος στο Σικάγο.  

https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/ 
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