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A NewPilgrimAge projekt első nemzetközi projekttalálkozója 2017. október 25-26-án a szlovéniai
Ljubljanában volt. Az esemény keretein belül motivációs tréninget és workshopot tartottak a középeurópai Szent Márton kulturális örökséggel kapcsolatosan.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az Interreg CENTRAL EUROPE Programon keresztül
támogatott NewPilgrimAge projekt a kulturális örökséggel kapcsolatos együttműködés
megerősítésére összpontosít. A projektben 7 partner dolgozik együtt 4 országból (Olaszország,
Horvátország, Szlovénia, Magyarország). Miután a résztvevők bemutatták prezentációikat az elmúlt
hat hónap tevékenységeiről, egyértelmű volt, hogy minden érintett különböző, de mégis hasonló
kihívásokkal szembesül: hogyan fordítsa le Szent Márton örökségét a jelen nyelvére, hogyan adja
tovább ezt az örökséget a jelenlegi generációnak, a szellemiség megőrzésével.
A találkozón a projektpartnerek képviselői vettek részt, megvitatva és részletezve a projekt
tevékenységeit és munkatervét, megegyezve az elkövetkezendő hat hónap feladatairól. A találkozót a
ljubljanai akadémiai kutatóintézet, a ZRC SAZU szervezte.
A találkozó fontos része volt az a workshoppal kombinált tréning, amelynek célja az volt, hogy a
partnerek elmélyítsék tudásukat a Szent Márton örökségről, hogy megértsék és értékeljék jelenlegi
hatását. Az interaktív workshop arra is fókuszált, hogy milyen innovatív megoldások lehetségesek a
régió kulturális örökségének kihasználására, „újrahasznosítására”.
Prezentációkon és tudásmegosztó beszélgetéseken vitatták meg a megjelentek a társadalom
bevonásának különböző módszereit. A projekt életciklusát tekintve a partnerek jelenleg a saját
országuk társadalmában felmérik, hogy kik érdekeltek vagy kik lehetnek potenciális érdeklődők, és
hogyan lehet megtalálni a legjobb módszert arra, hogy a kulturális örökséggel kapcsolatos tudatosság
növekedjen.
A találkozó után lehetőség nyílt a városközpontban sétálni egy ljubljanai idegenvezetővel, aki
bemutatta a város történelmi örökségét és bemutatott egy jó gyakorlatot a lakosság bevonására. Az
öreg Rog kerékpárgyár példáján keresztül a partnerek példát láthattak arra, hogy egy közösség
hogyan menedzselheti önmagát, hogyan lehet önkénteseket vagy potenciális érdeklődőket
toborozni, mik a kihívásai és előnyei ennek.
Háttér
Szent Márton, a megosztás szimbóluma, Közép-Európa egyik legnépszerűbb szentje, akinek az
emlékét több ezer műemlék és felülmúlhatatlan örökség (népi hagyományok, legendák) tartják
életben. A NewPilgrimAge projekt partnervárosai Szent Márton európai kulturális útja, a Via Sancti
Martini mentén helyezkednek el. A partnerek azért fogtak össze, hogy a kulturális örökséget
újjáélesszék, és népszerűsítsék a Szent Mártonhoz köthető közös európai értékeket: az együttérzést
és vendégszeretet.

A projekt keretében öt ország városai és kulturális szervezetei mozgósítják a városlakókat, főként a
fiatalokat és a kisvállalkozásokat, hogy egymással összefogva új kreatív kezdeményezéseket
fejlesszenek ki a még kihasználatlan kulturális lehetőségek kiaknázására.
A NewPilgrimAge projekt 2017. júniusában kezdődött és 2020. májusáig tart. A projekt az Interreg
CENTRAL EUROPE Program- támogatásával valósul meg. Az interregionális európai uniós program
célja a közép-európai együttműködés elősegítése, hogy városaink és régióink ezáltal élhetőbb lakóés munkahelyekké váljanak.
A NewPilgrimAge projekt támogatása összesen 1.429.634,60 euró. További információk:
www.interreg-central.eu/newpilgrimage
Ha érdekel a kulturális menedzsment témája, légy a NewPilgrimAge csoport tagja a projekt facebook
csoportjában: www.facebook.com/groups/newpilgrimage

