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A DIGITÁLIS ESZKÖZHASZNÁLAT HELYZETI ELEMZÉSE 
 

 A kulturális Örökségek népszerűsítése az érintett országokban és európai szinten 
 

Bevezetés 
 
A kulturális örökség egy olyan turisztikai vonzerő, amely gazdaságilag is egy meghatározó tényező 
lehet, valamint hozzájárul a társadalmi kohézióhoz is. A kulturális örökség évének kinyilvánított 2018-
as év során, minden EU-s tagország és intézet konferenciákat, rendezvényeket és találkozókat 
szervezett, valamint forrásokat különített el a kulturális örökségek megőrzésére és népszerűsítésére. 
 
2007 és 2013 között a kulturális életben való részvétel minden európai országban központi 
érdekeltséggé vált, az “alacsony” részvételi arány 30-ról 34 %-ra emelkedett. A kulturális örökség 
rendkívül jövedelmező erőforrást jelent: mind a kohézió és a társadalmi befogadás szempontjából, 
mind pedig gazdasági szempontok alapján.  
 
A beszámoló célja, a kulturális örökség népszerűsítése érdekében használt digitális eszközök 
helyzetelemzése az érintett országokban és európai szinten, a hozzáférhetőség elvét figyelembe 
véve. 

 

A tanulmány elkészítésében a következő weboldalak szolgáltak alapul:  
 

 https://all-digital.org/projects/digital-invasions/ 

 https://all-digital.org/crowddreaming-supporting-the-future-of-digital-cultural-heritage/ 

 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/noticias/strategy21.pdf 

 https://europa.eu/cultural-heritage/about 

https://all-digital.org/projects/digital-invasions/
https://all-digital.org/crowddreaming-supporting-the-future-of-digital-cultural-heritage/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/noticias/strategy21.pdf
https://europa.eu/cultural-heritage/about
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Leírás 
 

 
A kulturális örökség az egyének, közösségek és társadalmak számára azonos értékű. Fontos, hogy 
ezeket az értékeket megőrizzük és továbbadjuk a jövő generációinak. Gondolhatunk úgy is az 
ököségre, mint „a múltból való” változatlan, ám valójában a vele való kapcsolatunk révén 
folyamatosan fejlődik. Ráadásul örökségünk nagy szerepet játszik Európa jövőjének építésében is. 
Ez az egyik ok amiért, különösen az európai év során, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fiatalok 
számára is közelebb hozzák ezeket az értékeket. 
 

 

A kulturális örökség formái: 

 

 Kézzel tapintható, megfogható örökségek – például épületek, műemlékek, műtárgyak, 
ruházat, műalkotások, könyvek, gépek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek. 
 

 Szellemi örökségek– gyakorlatok, reprezentációk, kifejezések, ismeretek, készségek - és a 
hozzájuk kapcsolódó emberek által megbecsült eszközök, tárgyak és kulturális terek. 
Magában foglalja továbbá a nyelvi és a szóbeli hagyományokat, az előadóművészetet, a 
társadalmi gyakorlatokat és a hagyományos értelemben vett kézművességeket is. 
 

 Természeti örökségek – Tájkép, Flóra és fauna 

 

 digitális örökségek – olyan erőforrások, amelyeket digitális formában hoztak létre (például 
digitális művészet vagy animáció), vagy amelyeket digitalizáltak, hogy megőrizhessék őket 
az utókor számára (ideértve a szöveget, képeket, videót, nyilvántartásokat). 
 

A kulturális örökségünk ápolása révén, felfedezhetjük sokféleségünket, valamint kultúrák közötti 
beszélgetést kezdeményezhetünk arról, mi az ami közös bennünk. Mi lenne jobb mód életünk 
gazdagítására, mint hogy kapcsolatba kerülni valakivel annak érdekében, hogy rájöjjünk, kik vagyunk 
valójában. 

Ábra 1: Infokommunikációs technológia alkalmazása kulturális célokra 
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Nem szabad hagynunk, hogy a kulturális örökség elpusztuljon, megrongálódjon, vagy 
megsemmisüljön. Ezért 2018-as módszereket vizsgálunk az örökségek megőrzésére. 
 
 
 
Az ALL DIGITAL néhány, a digitális kulturális örökséggel kapcsolatos projektben, ideértve a 
„Crowddreaming: Fiatalok által létrehozott digitális kultúra” és a DigInv: Digitális inváziók a kulturális 
örökség népszerűsítéséért együttműködő hálózat. Fontos, hogy mivel digitális eszközöket 
használnak a kulturális örökségeink nyilvántartására és dokumentálására, az azzal kapcsolatos 
dokumentumok és emlékművek felértékelése továbbra is minden polgár számára lehetővé válik 

 

A digitális kulturális örökség legfőbb célja, hogy a digitalizálást eszközként használja fel a kulturális 
örökség megőrzésére, rögzítésére és dokumentálására. A kézzel fogható örökségek az immateriális 
médiumokon keresztüli megőrzése a generációk számára. 
A # DigitalDay2019-en - április 9-én 23 európai ország aláírta a kulturális örökség digitalizálásának 
előmozdításáról szóló együttműködési nyilatkozatot. Ez a digitális kulturális örökség politikájának 
egyik legújabb fejlesztése.  
 
A nyilatkozat egy felhívás a három pillér mentén történő fellépés fokozására: 
 
1. Páneurópai kezdeményezés a kulturális örökség tárgyainak 3D digitalizálására 
 
2. A digitalizált kulturális erőforrások használata a polgári részvétel elősegítése érdekében 
 
3. Az ágazatközi, határokon átnyúló együttműködés erősítése és kapacitásépítés a digitalizált 
kulturális örökség területén. 

 

A Digitális Kulturális Örökség Jövője 
 
 
A „Crowdreaming: Fiatalok által létrehozott digitális kultúra” projekt nem a múltra és a kulturális 
örökség létezésének kollektív történetére irányul, hanem inkább arra kéri a felhasználókat, hogy saját 
maguk hozzanak létre egy immateriális emlékművet, ezzel is segítve a kulturális örökségvédelem 
megértését. A Crowdreaming arra kéri a  fiatalokat, hogy ők saját maguk találjanak ki egy új digitális 
kulturális látnivalót, majd hozzák azt létre. A „Crowddreaming” és a „Digital Invasions” projektek, 
amelyek az ALL DIGITAL hálózat támogatásával működnek, is azt mutatják meg, hogy érdemes 
beszélni a digitális kulturális örökségről. A Crowddreaming arra hívja fel a fiatalok figyelmét, hogy 
fontos, hogy megértsék a digitális kulturális örökségük sorsa az ő kezükben van. A Digital Invasions 
projekt arra ösztönzi a kulturális szolgáltatókat, hogy adjanak útmutatást a felhasználóknak, hogy 
hogyan tudnak a digitális eszközök használatával kapcsolatba kerülni a kultúrális örökségekkel. 
 
DigInv: Digitális inváziók a kulturális örökség népszerűsítéséért 
 

DIGINV projekt célja a kulturális látnivalók és gyakorlatok értékelése a polgárok, kulturális intézetek 

bevonásával és a technológia, mint katalizátor segítségével. Ennek eredményként egy új módon 

kerülnek kapcsolatba a polgárok a  kulturával, tapasztaláják meg azt. 

  

A projekt fellendíti az Olaszországban kidolgozott Digitális Invázió módszertant. A módszer fejleszti a 

https://all-digital.org/projects/crowddreaming-cddc/
https://all-digital.org/projects/digital-invasions/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage
https://all-digital.org/projects/crowddreaming-cddc/
https://all-digital.org/projects/digital-invasions/
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kulturális operátorok digitális és kommunkiációs készségeit, segíti őket a kulturális örökség 
értékesítésében és fejlesztésében. Arra is törekszik, hogy az új technológiák felhasználásával javítsa 
a projektben érintett polgárok digitális készségeit (a legfiatalabbtól az idősebbekig) az érdeklődésre 
számot tartó kulturális pontok népszerűsítése érdekében. 
 

Egyrészt a digitális invázió lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy megismerjék a digitális 

kommunikáció területének alapvető céljait, lecsökkentve ezáltal a résztvevők digitális készségbeli 

hiányosságait. 

A digitális inváziók megfelelnek a digitalizációs és internetes marketing alapelveknek, céljuk a 

kulturális örökség népszerűsítése, helyi és nemzetközi szinten elérhetőbbé, és versenyképesebbé 

tétele, fejlesztve ezáltal a kézzelfogható és immateriális kulturális örökségeket és a résztvevők 

készségeit. A digitális inváziók magukban hordozzák a helyes gyakorlatot és a stratégiai know-

how-t, amely ahhoz szükséges, hogy átadhassák a tudást az üzemeltetőknek és a külföldi 

partnereknek. 

Valamint másrészt az operátorok és partner szervezetek számára új eszközök fognak rendelkezésre 
állni annak érdekében, hogy a közösséget bevonják a kulturális örökségek fejlesztésébe, valamint a 
helyi hatóságokkal folytatott párbeszédek megszilárdítására. Ez a párbeszéd elősegíti az európai 
szintű közös cselekvési irányvonalat, amelyet a polgárok bevonásával határoznak meg a kulturális 
örökség népszerűsítéséhez. 

A projekt eredményei: 
 Videó oktató program, amely a digitalizációs képzéseknek és kísérletezésének tapasztalatain 

alapszik. A video bemutató minden olyan potenciális szervezet számára elérhetővé válik, akik 
valamilyen módon érintettek a módszer kipróbálásában. 
 

 Az érintett országokban a kulturális örökség előmozdításában és továbbfejlesztésében a 
társadalom bevonásával alkalmazott bevált gyakorlatoknak összevont jelentései. A jelentések 
nem lesznek pusztán leíró jellegűek: éppen ellenkezőleg, betekintést nyújtanak a 
tevékenységek gyakorlati megvalósításába annak érdekében, hogy a különböző 
kontextusokban szerzett tapasztalatok könnyen hozzáférhetővé és megismételhetővé 
váljanak. 

 

A projekt két fő célcsoportja 

 
“Kulturális szervezők” akik részt vesznek a digitális képzésben és szervezésében 
 

 Turisztikai operátorok  (önkormányzati vagy turisztikai szervezetek alkalmzaottjai, 
idegenvezetők..) 

 Oktatók 

 Digitális segítők 

 Mindazok, akik egy cégen belül oktatási, és társadalmi feladatokat látnak el. 

 Új proaktív szereplők / közösségek  a kulturális örökség népszerűsítésére 

 Fiatalok és hátrányos helyzetű felnőttek 

 Nyugdíjasok 

 Az invázió helyszíneinek állampolgárai 
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Ábra 2: Kulturális célokra használt internetezés megoszlása társadalmi-gazdasági jellemzők szerint, 
EU-28, 2016 

 

 

 
Ábra3: Az internethasználók online kulturális tevékenységeinek differenciái, 2017, EU-28 
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Ábra 4: Az internetes felhasználók online kulturális részvétele és kreativitása, 2017, EU-28 

 
Európai Kulturális Örökség Stratégia a 21. században  

 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Európa Tanács alapokmányának 15.b cikke alapján. 
Figyelembe véve , hogy az Európa Tanács célja a tagállamok közötti szorosabb egység kialakítására 
irányul, különösen fontos, hogy ez a cél a kultúra és a kulturális örökség területén folytatott együttes 
fellépés útján is megvalósuljon 
Az Európa Tanács a kulturális örökség terén folytatott úttörő munkájára való tekintettel és különösen 
az 1975-ben megrendezett és az Építészeti Örökség Európai Chartájával (Amszterdami Charta) 
megkötött Európai Építészeti Örökség Éve elnevezésű kezdeményezés egy Európa szintű 
örökségvédelmi tudatosságnöveléshez valamint a tagállamok közötti  integrált örökségpolitikák 
elfogadásához vezetett.; 
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Táblázat 5: Online kreativitás az Európa Tanács tagországaiban (N = 43) 
  

 
 

 Figyelembe  kell venni az örökség szakértőinek pótolhatatlan hozzájárulását, amely számos 
egyezményben tükröződik, amelynek végrehajtása és nyomon követése az Európa Tanács 
tagállamainak felelőssége az érdekelt felekkel együttműködésben, nevezetesen: 

 az 1954. december 19-én Párizsban aláírt Európai Kulturális Egyezmény (ETS 18. sz.); 
- az európai építészeti örökség védelméről szóló egyezmény (ETS 121. szám), amelyet 

Granadaban, 1985. október 3-án írtak alá; 
- a régészeti örökség védelméről szóló európai egyezmény (felülvizsgált) (ETS 143. 

sz.), kelt.: Vallettában, 1992. január 16-án; 
- az Európai Tájvédelmi Egyezmény (ETS 176. szám), kelt.: Firenzében, 2000. október 

20-án; 
- az Európa Tanács kulturális örökségekről szóló társadalmi keretprogramja (CETS 199. 

sz.), Kelt Faroban, 2005. október 27-én 
 

 A stratégia egyik fő jellemzője a tagállamok közötti gyakorlat és tapasztalatcsere, lehetővé 
téve ezzel számukra, hogy inspirálják egymást a stratégia végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, 

 
 
 
 
 
 
 
javaslatok a tagállamok kormányainak: 
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i) fogadják el és alkalmazzák az ezen ajánláshoz mellékelt stratégiát a megfelelő 

kormányzati szinteken, az alkalmazandó nemzeti jogszabályokat és gyakorlatokat 
figyelembe véve 

ii) a stratégia széles körben történő terjesztése a kormányzati és nem kormányzati érdekelt 
felek, a regionális és helyi hatóságok, szakemberek, helyi egyesületek és a civil 
társadalom között, és arra való ösztönzésük, hogy aktívan részt vegyenek a stratégia 
hatékony végrehajtásának és célkitűzéseinek elérésében; 

iii) felhasználja a HEREIN rendszerben rögzített és frissített gyakorlatok példáit; 
iv) biztosítsa az értékelési folyamat nyomon követését, amely a stratégia és annak 

végrehajtásának szerves része; 
 

1. az Európai Kulturális Egyezmény azon tagállamainak, amelyek nem tagjai az Európa 
Tanácsnak, felszólítása,  hogy a stratégiát referenciadokumentumnak tekintsék, és 
kövessék annak tartalmát saját jogrendszerükkel és gyakorlatukkal összhangban; 

2. az Európai Bizottság azon kezdeményezésének üdvözlése, hogy 2018-at a kulturális 
örökség európai évévé tegyék, és a stratégia végrehajtásával való együttműködések 
ösztönzése 

A stratégia három komponensen alapul: 

 
1. A “társadalmi” elem, mint az örökségek használói, céljuk a sokféleség népszerűsítése, az 

örökségvédelmi közösségek és kormányzati szervek felhatalmazására  

2. A „területi és gazdasági fejlődés” alkotóeleme arra törekszik, hogy erősítse az örökség 
szerepét a fenntartható fejlődésben, a helyi erőforrásokon, az idegenforgalomon és a 
foglalkoztatáson alapulva. 

3. Az „ismeretek és oktatás” alkotóeleme, mely az örökség révén az oktatás, a kutatás és az 
egész életen át tartó képzés kérdéseire összpontosít, azáltal, hogy megfelelő képzési és 
kutatási programok keretében örökségi tudatosság fontosságát hirdető központok és az 
örökséghez kapcsolódó szakmák és szakemberek képzésére szolgáló központokat hoz létre. 
Ezek az „alkotóelemek” a konvergencia négy területén működnek: a társadalmi elem  a 
területi és gazdasági fejlesztési elem között; a területi és gazdasági fejlesztési elem a tudás 
és az oktatás alkotóeleme között, a tudás és az oktatás alkotóeleme pedig a társadalmi elem 
között, és végül mindhárom alkotóelem között. 

 

Javaslatok 

 
Az örökségek legyenek elérhetőbbek 

Az örökségekhez való hozzáférés, akár távoli akár közeli helyszínek esetében, hozzáadott értéket 
képvisel és egy cél örökségeink tekintetében. Az örökségeknek számos formái vannak: tapintható és 
virtuális, fizikai és kognitív....az emberi érzékelés széles skálájára hatással van. Ez a küldetés együtt 
jár az emberek sokféleségének tiszteletben tartásával és a számukra benyújtott javaslatok 
értelmezésével. A lehetséges célcsoportok és igényeik alapos ismeretén kell alapulnia, 
szabályozottan és kreatív módon kell megmutatkoznia a közönség vonzása, számának növelése, 
valamint az aktív részvétele érdekében. 
Számos módszer és technika áll rendelkezésre az örökség fejlesztésére, a módszerek az emberi 
részvételen és a digitális valóságon alapulnak. A digitális eszközök és hálózatok - különösen az 
internet - példátlan lehetőségeket kínálnak az új hozzáférési utak számára. 
Az örökség, mely  hűen tükrözi a korok embereinek kreativitását, maga is a kreativitás forrása. Az 
örökségi helyszínek látogatóvá tétele megkönnyíti az elérhetőséget, a célját akkor éri el, mikor az 
emberek csoporja jártasságot szerez az örökségi helyszínen.  
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Táblázat 6,7: A kulturális célokra használt internetezés kor szerinti, 2016 

 
 
 
 
 

Cselekvési útvonalak 

 fejlesztések véghezvitele, a helyszín biztonságának fokozása és a fizikai vagy érzékszervi 
fogyatékkal élőknek a lehetőségekhez való hozzáférés érdekében 

 Elemzések készítése, és ezek tükrében, a jelzések fejlesztése 

 Etikai szempontokat figyelembe véve a bemutatók megfogalmazásának és módszerének 
kidolgozása, mely illeszkedik a célközönség sokféleségéhez és az örökséghez 

 az egyes csoportok ösztönzése (fiatalok, nem gyakori felhasználók stb.) 

 Tudatosító kampányok szervezése (sajtó, gyermek sajtó, játékok / versenyek stb.) 

 Többnyelvű prezentációs és értelmezési anyag készítése 

 interaktív, szórakoztató, kreatív prezentációs módszerek készítése
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 a látogatók tájékoztatása az örökség megismerésének különféle módjaival 

 Az örökségi tapasztalatszerzésre építés, a kulturális kifejezés különböző formáinak 
kombinálásával (tánc, zene, hagyományos vagy új készségek, gasztronómia stb.), vonzóvá 
téve azt az emberi érzékek számára (érzékelés, érzések, tudás). 

 Audiovizuális műsorok készítése 

 az örökségek távoli helyszíneinek virtuális felfedezése a legújabb technológiák és a 
közösségi hálózatok segítségével 

 a polgárok örökséghez kapcsolódó tapasztalatinak öszegyűjtése, bemutatása 

 Az örökség interdiszciplináris megközelítésének előmozdítása 
 
Az örökség védelme, helyreállítása és fejlesztése az új technológiák nagyobb mértékű 
kihasználásával 
 
Az örökség védelme, helyreállítása és továbbfejlesztése azt jelenti, hogy folyamatosan új 
megoldásokkal kell szembenézni a változó körülmények miatt, multidiszciplináris és interdiszciplináris 
kutatások elvégzésére, új modellek és új módszerek nyomon követésére, valamint az új technológiák 
ésszerű felhasználásának előmozdítására van szükség. 

Cselekvési pontok 

 

 az örökség szereplőinek szakemberek általi tájékoztatása az új technológiákról, ideértve 
azok potenciálját és korlátait 

 Helyreállítás előtti munkálatok végzése nem invazív technológiákkal (digitalizálás, kibővített 
valóság, 3D szkennerek, modellezés, drónok, LiDAR stb.) 

 nem invazív kutatási technikák használata a hozzáférhetetlen vagy törékeny területek 
tanulmányozására 

 Az örökség reprezentációjának fejlesztése az új technológiák (modellezés, 3D nyomtatás) 
segítségével 
 

Innovatív technikák alkalmazása a kulturális örökség bemutatásához, annak integritásának 
megőrzésével 
 
Az örökségek bemutatásánal az innovatív technikákat és megközelíthetőségeket teljes mértékben ki 
tudjuk használni, ám figyelembe kell venni azokat a veszélyeztető tényezőket, melyek a kulturális 
örökség megőrzése és elérhetővé tétele közötti különbségekből adódhat. 

Cselekvési pontok 

 

  A lehetséges megközelítési útvonalak és látogatási feltételek meghatározása, valamint 
megoldások keresése annak megvalósítására 

 A már eltűnt, megszűnt helyszín vagy objektum bemutatása, melyek már 
megközelíthetetlenek, védettek, vagy elkülönített létesítmények. 

 Műalkotások helyreállítása, vagy új létrehozása 

 Túrák szervezése a környezetileg érzékeny területekre 

 A helyi érdekelt felek és a lakosok bevonása  az innovatív létesítmények létrehozása során
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Összegzés 

 
A 2018-as Kulturális Örökség Európai Éve nevű kezdeményezés fordulópontot jelentett az Európa 
kulturális örökségeinek folyamatos fejlesztésében, és megerősítette azt a lehetőséget is, hogy a 
kulturális örökség hozzájáruljon egy békés, virágzó, befogadó és fenntartható Európa 
létrehozásához. 
 
Felismerve a digitalizáció kulturális és kreatív ágazatokra gyakorolt mély, széles körű és 
szisztematikus hatását Európában, az Európai Uniónak mérlegelnie kell: 
 

 a közönségszervezés és kapacitásépítését Európai Uniós forrásokból, különösen a Kreatív 

Európa és más  kreatív-kulturális intézetek és vállalkozások számára fentartott uniós 

forrásokból megvalósuló programok általi, folyamatos fejlesztése. 

 Európai szintű önkéntes iránymutatások létrehozása a kulturális és kreatív termékek, 

tartalmak és programok, digitális szolgáltatások és közönséggel kapcsolatos adatok 

gyűjtésére és újra felhasználására. 

 Az Európai Unión belüli innovatív finanszírozási modellekkel kapcsolatos lehetőségek 

hozzáférhetőségének javítása a kulturális és kreatív ágazatok számára (például a különféle 

információforrások összevonásával). 
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A kulturális örökség népszerűsítése és elérhetősége Olaszországban 
 

Bevezetés 
A kulturális örökség elérhetősége és hozzáférhetősége fontos tényezője a személyiség 
gazdagításának és az ismeretek bővítésének. Az „ISTAT 2018 Report on Knowledge” megállapítja, 
hogy a felnőttek kevesebb, mint 30 %-a látogatott el az elmúlt egy évben valamely kulturális vagy 
történelmi jelentőségű helyszínre. Ez a megállapítás azért különösen érdekes, mert Olaszországban 
található a világ művészeti örökségének körülbelül 75 %-a, pontosabban majdnem 5000 múzeum, 
műemlék és régészeti helyszín. 

 
Ábra 1 : Atribune Magazin – Olaszország Múzeumai 2017. 

 
2017-ben a kulturális turizmus az érkezések 51,7%-át, a vendégéjszakák 52,3 %-át és a kiadások 

59,6%-át –képviselte. Az ilyen típusú nyaraláshoz leginkább kiválasztott helyszín Róma városa, mely 

átlagosan több mint egyötödét teszi ki azon turistaforgalomból, akik évente Olaszországba látogatnak 

kulturális üdülés céljából. Firenze vonzereje az utóbbi időben is növekedett, amely a vendégéjszakák 

több mint egytizedét képviseli; a központi régió továbbra is a turisták felét vonzza. 
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Északnyugat és Dél-Olaszország, bár növekvő mértékben (különösen olyan nagyvárosokban, mint 

Milánó, Torino és Palermo), a legkevésbé vonzó a kulturális céllal utazó turisták körében. 

A kulturális turizmus kiadásainak területi megoszlását döntően befolyásolja a nagy művészeti 

központok lehelyezkedése. A 2016-17 közötti időszakban az első három tartomány (Róma, Firenze 

és Velence) a vendégéjszakák több mint a felét és a költések több mint 60 %-át összpontosította.1 

 

 
 

A grafikon mutatja az első 15 olasz nagyváros elszívó erejét a kulturális turizmus terén az eltöltött 
vendégéjszakák száma és a költések arányának tekintetében 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 2018 évi turisztikai jelentés, Banca d’Italia 
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Hozzáférhető turizmus háttere 
 

Az olaszországi akadálymentesített turizmus iránti igényt illetőleg a legfontosabb és legmélyebb 

tanulmány 1999-be nyúlik vissza: az STEA stúdióprojekt az olaszországi akadálymentesített 

turisztikai alkalmazásokról, az ENEA és az ITER készítette. Ezt a tanulmányt a mai napig használják 

a legfrissebb kiadványokban, például az „Accessible is Better”: első fehér könyv az idegenforgalomról 

mindenki számára, Olaszország, 2013. 

Ez a tanulmány a lehető legtöbb adatot vette figyelembe a különböző nemzeti és nemzetközi 

forrásokból, különféle adatokat gyűjtve a különböző témák szerint. Különösen a hozzáférhető 

turizmus iránti kereslet tágabb meghatározása érdekében tettek erőfeszítéseket. 

Valójában nem csak a ténylegesen fogyatékkal élőket, hanem a szubjektív érzékelés alapján 

fogyatékosokat is figyelembe vették. Mintavételes felmérést végeztek az olasz lakosság körében, 

hogy mennyiségi és minőségi szempontok alapján adatokat szerezzenek az elérhető turizmus iránti 

igényekről. 

A kutatás rávilágított arra, hogy az olasz népesség 54,6 %-a költ utazásra, egy főre jutó napi átlagos 

kiadásuk pedig 103-114 ezer lírára tehető. Az Olaszországban utazó mintegy 31 millió 200 ezer 

ember körében (a fent említett 54,6 %-os lakosságszám) a hozzáférhető turizmus iránti kereslet a 

következőkből áll: 

- 889 330 ember speciális igényekkel (az olasz turisták kb. 3 %-a) 

- 2 140 785 idős személy (64 év felett), amely az olasz népesség 7 %-át képviseli. 

- 488 599 olasz kijelentette, hogy nem utazik, de utaznának, ha az akadálymentesség feltételei 

javulnának 

A TTG Italia Kutatóközpont 2010-ben 600 külföldi utazásszervezővel végzett kutatást annak 
megismerése érdekében, hogyan tekintik Olaszországot az akadálymentesség szempontjából. Úgy 
tűnik, hogy az esetek 77% -ában elérhető rendeltetési helynek tekinthető az ország, ugyanakkor 
néhány hiányosságot kiemelnek például a vasútállomások esetében az akadálymentesség 54% -ra 
esik, a szállodák esetében pedig 46% és éttermek esetében 38%; a repülőterek, a múzeumok és a 
kikötők az elérhetőség szempontjából a legjobbak között vannak; a bevásárlóközpontok és a hegyi 
menhelyek a legrosszabb. Javítania kell a személyzet tevékenységét és az egészségügyi ellátást is, 
különösen veseelégtelenségben, cukorbetegségben és onkológiai betegségekben szenvedők 
eserében. 
Egy másik fontos kutatást a Deloitte Touche végez (tanácsadói és könyvvizsgáló szolgáltató cég, a 
bevételek és a szakemberek száma alapján a világon első, székhelye New York). A „Turizmus 
mindenkinek Európában” című tanulmányában (1993-ban) becslés szerint az Európában a 
fogyatékkal élők 70% -ának (89,3 millió) van gazdasági és fizikai lehetősége az utazásra; azt is 
kiszámították, hogy a minimális szorzó 0,5 és maximum 2, figyelembe véve azt, hogy sok turista 
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kísérettel utazik, ami azt jelenti, hogy minden speciális akadálymentességgel rendelkező személy 
egyszerre legalább egy emberrel utazik, legfeljebb néggyel. Ezen adatok alapján a hozzáférhető 
turisztikai piac iránti igény 134 millió és 267,9 millió turista között van; azt is feltételezték, hogy 620 
euró átlagköltséget figyelembe véve a piaci érték 83 és 166 milliárd euró között mozog. 
 
2018-at a Parlament és az EU Tanácsa „a kulturális örökség európai évének” nyilvánította2; nagyon 
fontos pillanat, amely a béke hosszú útjából származik, amelyet az első világkonfliktus végének 
(1918-2018) száz éves évfordulója idéz elő. A kezdeményezés célja az emberi sokszínűség, a 
kultúrák közötti párbeszéd és a társadalmi kohézió ünneplése az európai kontinens egyre nagyobb 
egységéért, amelyet a közösségi kulturális örökség gazdagsága fejez ki. 
Ugyanakkor a rendezvény célja az is, hogy az Európai Unió tudatosítsa a történelem és a közös 
értékek fontosságát, erősítse a közös identitás érzetét, és felhívja a figyelmet a kulturális örökség 
hatalmas értékére és a számtalan lehetőségre, amelyet minden polgára és a jövő generációi 
számára kínál az Unió. 
2008 óta, az Unió ezen alapelveinek megfelelően, Olaszország a kulturális örökség javításának 
kérdésével kíván foglalkozni, és a Kulturális Örökség és Tevékenységek Minisztériuma miniszteri 
bizottságot hozott létre, hogy meghatározza az építészeti akadályok leküzdésére vonatkozó 
iránymutatásokat a kulturális érdekeltségű helyeken. 
Ezen iránymutatások tartalmának integrálása érdekében a Múzeumok Főigazgatósága 
munkacsoportot hozott létre a kulturális örökségügyi minisztérium felelősségi körébe tartozó 
intézményekre vonatkozóan, kulturális, kognitív és pszicho-szenzoros akadályok leküzdésére 
irányuló intézkedések kidolgozására. (2017. június 27-i végrehajtási rendelet) 
Az iránymutatások - amelyeket 2018. júliusában tettek közzé - a kulturális helyek és a múzeumok 
igazgatóinak szólnak, hogy az építészeti akadályok felszámolásáról szóló terv (PEBA) hasznos és 
funkcionális eszköz legyen a legjobb hozzáférhetőség megtervezésében, megszervezésében és 
megvalósításában a különböző típusú felhasználók számára (például: turisták, kutatók, tudósok vagy 
egyszerűen azok, akik szeretik a szépséget). 
A dokumentum nemcsak a múzeumi térben "belül", hanem "kívül" megteendő intézkedésekre is utal; 
ezért fontos, hogy szinergiát hozzunk létre a települési önkormányzatokkal és az illetékes 
testületekkel azokon a területeken, ahol a helyszínek találhatók, valamint magukkal a helyi 
közösségekkel is. 
Az elmúlt években a MiBACT számos projektet hajtott végre; ezek elsősorban az építészeti 
akadályok és ezáltal az érzékelési akadályok megszüntetését célozták meg, majd a „techno-likvid és 
digitális társadalom” korszakában az „egyetemes hozzáférhetőség” kísérleti programjainak 
megvalósítását célozták meg. Az ArtD projektet szintén elindították azzal a céllal, hogy 
megszüntesse az információhiányból származó akadályokat egy on-line program létrehozásával, 
amely jelenleg elérhető a Múzeumok Főigazgatóságának intézményi weboldalán. A program célja, 
hogy megelőző információkat nyújtson a nyilvános kulturális helyszínek tényleges 
hozzáférhetőségéről a kulturális örökség „felhasználóinak” annak érdekében, hogy mindenki igényeit 
és elvárásait kielégítse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. 
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Meghatározta, hogy milyen információkkal szolgáljon a felhasználók számára a speciális igények, és 
a múzeumok és a régészeti területek üzemeltetőinek képzése révén egyértelmű adatgyűjtési 
módszer alkalmazását tette lehetővé a hozzáférhetőség feltételeiről. Az összegyűjtött információk a 
projekt portálján érhetők el az érdeklődésre számot tartó helyre való közvetlenül a minisztériumi 
intézményi weboldalról. Az elfogadott mutatók minden kulturális hely esetében azonosak, függetlenül 
a hely tipológiájától, méretétől és jellemzőitől. Jelenleg A.D. Arte az egész országban 74 helyszínre 
mutat. A kulturális örökség helyszíneire vonatkozó akadálymentesség-menedzser létrehozása - 
amelyet az adminisztráció munkatársai közül választottak ki és kifejezetten egy on-line e-tanulási 
tanfolyamon (az intézményi weboldalon elérhető) képeztek - kiemeli az adminisztráció érdeklődését a 
kulturális örökség nyilvánosságának sokszínű igényeinek szisztematikus kielégítése iránt3. 
 
Olasz múzeumok 
2014-től számos jogalkotási intézkedés következett be a múzeumok irányítási struktúrájának 
megváltoztatása érdekében, nagyobb önállósági szintet biztosítva a helyi vezetőknek, és megfelelő 
felelősséget ruházva az elért eredményekkel kapcsolatosan. Ezek az intézkedések az átfogó 
adminisztratív átszervezési folyamatot indítottak el, amely a művészeti és kulturális örökség 
megőrzéséért és fejlesztéséért felelős miniszteri struktúrákat érintette. 
2018 elején megkezdődött a nemzeti múzeumrendszer kiépítése; mely az összes állami és magán 
múzeumból és kulturális múzeumból tevődik össze, amelyek az állam területén találhatóak. 
Létrehozása olyan akkreditációs rendszert hozott létre, amelyhez minden olyan múzeum hozzáférhet, 
amely tiszteletben tartja a miniszteri rendelet által meghatározott, egységes minősítési szinteket. 
Ezek az egységes szintek három fő tengely köré csoportosulnak: szervezeti és szerkezeti elemek, a 
gyűjtemények kezelése és gondozása, a nyilvánossággal és a területtel fenntartott kapcsolatok. A 
reformfolyamat magában foglalja az akadálymentességet is. 
2018-ban a Banca d ‟Italia egy 40 múzeumból álló minta alapján készített egy tanulmányt a 
művészeti és kulturális örökség kezeléséről és fejlesztéséről; A minta 20 múzeumból áll, amelyekre a 
reform első fázisa vonatkozik, 10 múzeumból, amelyek nem rendelkeznek különleges autonómiával, 
és amelyeket statisztikai kiválasztási eljárásokkal kontrollcsoportként azonosítottak. Az autonóm 
múzeumok teljesítményének további összehasonlító értékelése érdekében egy 10 múzeumból álló 
csoportot is bevontak a mintába, amely a reform második szakaszában autonómiát szerzett. E 
tanulmány szerint - az akadálymentesség területén - az autonóm múzeumok a kontrollcsoporthoz 
képest nagyobb számú beavatkozást hajtottak végre a látogatási naptár (időpontok és / vagy nyitva 
tartási napok) átszervezéséhez és a jegyek vagy kiegészítő szolgáltatások vásárlásának új 
módszereinek bevezetéséhez (elsősorban az interneten keresztül); sok esetben külső munkaerő 
bevonásával. A kontrollcsoport múzeumai ehelyett viszonylag gyakrabban mutattak be lépéseket a 
struktúrához való közvetlen hozzáférés javítása érdekében, például útvonalak létrehozása a 
fogyatékkal élő látogatók számára. 

                                                
3 http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/06/Il-patrimonio-culturale-per-tutti.-Fruibilita%CC%80-
riconoscibilita%CC%80-accessibilita%CC%80.-Quaderni-della-valorizzazione-NS-4.pdf 
 

http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/06/Il-patrimonio-culturale-per-tutti.-Fruibilita%CC%80-riconoscibilita%CC%80-accessibilita%CC%80.-Quaderni-della-valorizzazione-NS-4.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/06/Il-patrimonio-culturale-per-tutti.-Fruibilita%CC%80-riconoscibilita%CC%80-accessibilita%CC%80.-Quaderni-della-valorizzazione-NS-4.pdf
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Jogi keret 
 
2009-ben a Kulturális Örökség, Tevékenységek és Idegenforgalom Minisztériumában létrehozták a 
különleges Főigazgatóságot4, amely nagy figyelmet fordított az eredményekre. 
2009-ben született a hozzáférhető turizmus előmozdításának és támogatásának bizottsága. A 
hozzáférhető olasz turisztikai panoráma 17 vezető tagjából áll; céljait az alapító okirat tartalmazza: 
Az „akadálymentesített turizmus előmozdításának és támogatásának bizottsága” abból indul ki, hogy 
mindenkit, az igényeivel együtt kell a turisztikai rendszer középpontjába helyezni. Az 
akadálymentességgel járó turizmus a civilizáció e céljának maximális kifejezője, és kétségtelen 
vonzerőt is képvisel - modern és kurrens – ezáltal elősegítse az olasz turizmus imázsának 
visszatérését a világ turisztikai térképére. Az akadálymentesség, azaz az építészeti, kulturális és 
szenzoros akadályok hiánya elengedhetetlen feltétele az olasz turisztikai örökség felhasználásának. 
a hozzáférhetőséget ki kell terjeszteni az egész közlekedési rendszerre, a középtávú 
szállítmányozásra, a kerékpáros, vasúti, repülőgép- és helyi közlekedési rendszerekre. Amikor egy 
turisztikai célpontról beszélünk, akkor a helyi idegenforgalmi rendszerre utalunk, azaz az összes 
szolgáltatásra és az ajánlatra: vendéglátás, fürdők, kultúra, ételek és borok stb., sőt a helyszín 
megközelíthetőségére és az információk elérhetőségére is különféle formákban (pl. kézzelfogható, 
Braille írás, stb.) 
 
Az idegenforgalmi üzletág szempontjából e célok elérése érdekében mindenképpen hasznos és 
helyes áttekinteni a hozzáférhetőségre és az építészeti akadályokra vonatkozó főbb olasz 
jogszabályokat; a referencia törvények az 1989. június 14-i D.M., 23625 számú 2. bekezdése, mely 
definiálja a megközelíthetőség fogalmát, és az 1996. július 24-ei 503-as számú elnöki rendelet: "Az 
épületekben, közterületekben és szolgáltatásokban az építészeti akadályok megszüntetésére 
vonatkozó szabályokat tartalmazó rendeletek"5. 
 
 
 
 

                                                
4 Con D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 è stata istituita la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, con lo 
scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni culturali. 
5 Ministero del Turismo, Commissione per la Promozione e Sostegno del Turismo Accessibile, Atto Costitutivo. 
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Nagyon fontos a 4/04. Sz. Stanca-törvény, amely az 1. cikkben azonnal világossá teszi annak céljait 
és szándékait, különös tekintettel az (1) bekezdésre, hogy " (1) A Köztársaság elismeri és védi 
minden ember azon jogát, hogy hozzáférjen minden információforráshoz és a kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz, ideértve azokat is, amelyek az IT és a (2) bekezdésben említett telematikai 
eszközökön keresztül válnak közérthetővé, ne feledjük, hogy a fent említett törvény "... összhangban 
van az Alkotmány 3. cikke szerinti egyenlőség elvével”. 
 
Ugyanezen 4/04. Sz. Törvény 2 bekezdése értelmében a hozzáférhetőség és a kezelés 
szempontjából funkcionális segítő technológiák meghatározása a következő: szolgáltatásokat és 
használható információkat biztosítson megkülönböztetés nélkül, még azok számára is, akik 
fogyatékosság miatt támogató technológiákra vagy meghatározott konfigurációkra szorulnak; b) 
"segítő technológia": azok az eszközök és műszaki megoldások, hardver és szoftver, amelyek 
lehetővé teszik a fogyatékkal élők számára, hogy legyőzzék vagy csökkentsék hátrányos helyzetüket 
az informatikai rendszerek által nyújtott információk és szolgáltatások segítségével.” 
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Jó gyakorlatok Olaszországban 

 
Az ISTAT forrásai szerint csak Olaszországban körülbelül 1100 000 fizikai fogyatékossággal élő 
ember él, ezek közül körülbelül 60 000 kerekes székes van. A számok nagysága miatt fontos, hogy 
az ilyen típusú turistákat kiszolgáló struktúrák olyan kínálatot teremtsenek, amely kielégíti az 
igényeiket. Különösen fontos az összes alapvető felszereléssel ellátott nagyobb terek garantálása, 
ahol a kerekes székekkel is jól lehet közlekedni, egyre gyorsabb és részletesebb 
információtovábbítás, valamint biztosítani a vendégek biztonságát garantáló eszközök jelenlétét. 
A hozzáférhető turizmus előmozdítását és támogatását célzó, a Bizottság által kitűzött célkitűzéseket 
2014-ben egyesítették a Múzeumok Általános Igazgatóságává6, amelynek intézményi célja a kultúra 
fejlődésének elősegítése, aktív alanyként való bemutatkozás a szolgáltatások létrehozásának 
folyamatában, az örökség minden polgár számára történő felhasználásának fokozásában, a lojalitási 
körök fokozásának lehetőségeként, a felhasználói elégedettség elérésére alkalmas tevékenységek 
és eszközök előterjesztése. 
A "Kulturális érdekű helyek építészeti akadályainak leküzdésére vonatkozó iránymutatások" alapján, 
amelyet a "A kulturális javak és tevékenységek adott ágazatában a fogyatékossággal kapcsolatos 
problémák elemzésére vonatkozó bizottsága" készített, amelyet egy 2007. február 26-i miniszteri 
rendelettel hoztak létre , és 2008. március 28-án elfogadott miniszteri rendelettel - a Főigazgatóság 
tevékenysége olyan operatív megoldások azonosítását és tesztelését célozza, amelyek garantálják a 
potenciális felhasználók igényeinek kielégítését, miközben megőrzik és konzerválják az említett 
helyszínek értékeit. Ebben az összefüggésben, a fizikai, érzékelő-kognitív és digitális hozzáférés 

                                                
6 Istituita con D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, la Direzione generale Musei ha assorbito larga parte delle competenze 
della ex Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale in tema di fruizione e accessibilità al patrimonio 
storico artistico italiano. 
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vonatkozásában, az állami felügyeletek által támogatott egyes tevékenységek segítése érdekében a 
vezérigazgatás a kísérleti jelleggel elindult fontos kezdeményezések finanszírozásában és 
összehangolásában vállal részt. Az akadálymentességgel kapcsolatos projektek közülük nagy 
jelentőséggel bír a „Felvonó Michelangelohoz” projekt, amelyet a Firenze, Pistoia és Prato megyék 
építészeti, tájképi, történelmi, művészeti és etnoantropológiai örökségének felügyelete folytatott, és 
amely a témával foglalkozik. az építészeti akadályok leküzdése a firenzei Medici-kápolnák 
komplexumában. A Medici család szentélyét a San Lorenzo-bazilikában hozták létre, hogy a 
nagyhercegi ág tagjainak maradványait elhelyezzék, először az Old Sacristy-ban, amelyet 
Brunelleschi valósított meg, majd a Nuova-ban, melyet Michelangelo tervezett, majd a Principi 
kápolnában, amelyet I. Cosimo tervezett és 1604-től I. Ferdinando valósított meg. 
A Medici kápolnák Múzeuma - a firenzei múzeum körzetében - a látogatók száma tekintetében a 
harmadik helyen áll, a több mint háromszázezres éves látogatószámával7. 
Az emlékmű komplexum - belső tulajdonságai miatt - mozgáskorlátozottak számára nem volt 
elérhető. Ezért szükséges volt a helyszínen alapos tervezést folytatni, fontos beavatkozások útján 
elérve egy lift megvalósítását, amely ma a Hercegség-kápolna szintjéhez vezet. Ettől a szinttől egy 
emelőplatformon keresztül könnyen megközelíthető az Új Sacristy szintje, mely így mindenki 
számára elérhető. A „látogatás megkönnyítése”, valamint a „kulturális helyek belső elérhetőségének 
javítása” célkitűzéseinek részeként a „Tarquinia etruszk nekropoliszában elérhető akadálymentesítési 
projekt” - UNESCO honlap - kidolgozása és megvalósítása, a Dél-Etruria régészeti örökségének 
felügyeletével egyetértésben, amelynek célja a híres régészeti terület kiterjedtebb használatának 
lehetővé tétele egy könnyebb út megvalósításán keresztül. 
Mint ismeretes, az etruszk sírok jellemzője, hogy keskeny és meredek folyosókkal (dromoi) kívülről 
megközelíthető a sírkamra, ami valójában ezeket a műemlékeket megközelíthetetlenné teszi a 
mozgáskorlátozott vagy mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára. A tevékenység a Pulcella 
sírjának elérhetőségét célozta meg, amely a nekropolisz egyik legjelentősebb műemléke a Krisztus 
utáni 5. század második feléből. Egy megkönnyített áramkörön és egy multiszenzoros állomáson 
keresztül, ahol egy előcsarnok található, amely információt kínál az emlékműről, segítőkészülékeket 
biztosít a siket számára az olasz jelnyelv (LIS) fordításával és a vakok audio támogatásával.  
A látássérültek számára egy utat is készítettek, amelyet egy megfelelő tájékozódási jel egészít ki a 
korláton, amelyet az út mindkét oldalára építenek, mint támasztó elemet, de ugyanakkor az 
információ továbbításához is: Braille-írásos rövid szövegekkel jelzik a pontos helyet és a követendő 
útvonalat. 
Az állami kulturális helyszíneken az „akadálymentességért felelős személy” intézménye, ahogyan azt 
a 80/2016 múzeumok főigazgatósága körlevele megköveteli, megerősíti az adminisztráció 
elkötelezettségét e cél felé, amelyet a 2017–2022-es idegenforgalmi stratégiai terv (PST) is 
megerősít. 
 

                                                
7 Rilevazione 2016 Ufficio di Statistica MiBACT. 
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A PST 2017-2022 megvalósításához alkalmazott egyik keresztirányú elv a fizikai és kulturális 
hozzáférhetőség / permeábilitás. Valójában az SPT támogatja: " a stratégiákat, beavatkozásokat és 
intézkedéseket, amelyek szisztematikusan megerősítik a látogatók számára nyitott helyek és 
területek fizikai és kulturális elérhetőségét. 
Ez a kifejezés más jelentéssel bír, ami a turisztikai felhasználáshoz való hozzáférést érinti: minden 
ember számára életkor vagy egészség megkülönböztetés nélkül; helyekhez és területekhez való 
hozzáférés fenntartható mobilitási rendszerek révén; a látogatók számára biztosított lehetősége 
megérteni és értelmezni a meglátogatott örökség történetét, összetettségét és változatosságát 
(kulturális permeabilitás")8. 
 
A hozzáférhető turizmus további fontos példái 
Italia VR - Virtuális valóság az első alkalmazás, amelyet az ENIT – Nemzeti Turisztikai Bizottság 
fejlesztett ki, amely lehetővé teszi az olasz szépségek felfedezését egyedülálló szempontból. 
Ebben az alkalmazásban megtalálható művészet, történelem, terület, kultúra, étel és bor, valamint 
egy kis dolce vita, és lehetősége lesz autentikus élményeket megtapasztalni, bárhol is van valaki. 
Az Italia Virtual Reality az ENIT – Nemzeti Turisztikai Bizottság által az országunk innovatív 
népszerűsítésére irányuló projekt, amelynek célja az olasz UNESCO örökség népszerűsítése. 
Az alkalmazás 3 magával ragadó élményt kínál, de folyamatosan frissül új tartalmakkal, és ezekről 
értesítést küld a felhasználóknak.  
Kétféle megtekintési mód közül választhat: 360 ° vagy VR (a VR megköveteli az okostelefonhoz 
csatlakoztatott virtuális valóság néző használatát). 
Telepítse az alkalmazást, válassza ki a témát, majd válasszon egy élményt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 The Strategic Plan for Development of Tourism PST 2017-2022- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
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2013-ban a Turizmus Főigazgatósága - akkor a Kulturális Örökség és Tevékenységek és 
Idegenforgalmi Minisztérium idegenforgalmi ágazata (DPCM 2013.10.21.) - felhívást adott közre, 
hogy díjazza azokat állami vagy magánszereplőket, akik kiemelkedtek a tapasztalatok 
megvalósításában, vagy kiváló kezdeményezéseket indítottak el, hogy a turisztikai szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést megkönnyítsék a speciális szükségletekkel rendelkezők számára.  
A díjat a Római Régészeti Örökség Különleges Felügyeletének, a „Palazzo Massimo Lingua dei 
Segniben” (a jelnyelv a Palazzo Massimoban) projektnek ítélték oda. A projektet a Római Tre 
Egyetem Műszaki Karával és az állami, Római Siketek Intézetével együtt valósították meg: ingyenes 
alkalmazás a siket látogatók számára, amely garantálja a LIS (olasz jelnyelv) és az ASL (amerikai 
jelnyelv) idegenvezetést a múzeumban. 
 
Néhány tapasztalat, amelyet az Örökségügyi és Turisztikai Kulturális tevékenységek 
Minisztérium támogat 
 
Digitális archívum: a Nemzeti Archívum rendszer a felhasználók számára a Digitális Archívumot 
biztosítja, amely eszköz lehetővé teszi teljes archívumok vagy képek, szövegek, videók és 
audiofájlokként beolvasott egyes dokumentumok keresését és megtekintését. 
Az olasz dal portálja: egy olyan platform, amely lehetővé teszi a megbecsülhetetlen audio örökség 
online hallgatását, amely több mint egy évszázados olasz dal jellemzi, és amelynek célja az ország e 
fontos kulturális örökségének terjesztése. 
Alkalmazások: A Mibact már régóta aktív az olasz kulturális örökségnek szentelt alkalmazások 
tervezésében. Az intézményi weboldalon megtalálhatók a rendelkezésre álló alkalmazások, amelyek 
hasznosak a múzeumi örökség létrehozásához, a kulturális örökség elleni bűncselekmények elleni 
küzdelemhez, a könyvtári katalógusok online konzultációjához és a vészhelyzetek kezeléséhez, ha 
katasztrófa sújtja az archívum helyét. 
2015 óta a MuD - Digitális Múzeum projekt működik a Kulturális Örökség Minisztériuma 
kezdeményezésére, melynek célja az olasz múzeumok népszerűsítésének és felhasználásának 
innovációja, összehasonlítva azokat az ötleteket és projekteket, amelyek nemzeti és nemzetközi 
szinten is kiemelhetik a kulturális örökséget. 
A MuD célja a múzeumok szerves módon történő hálózatba szervezése az ország egész területén. 
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Összegzés 

 
Olaszország rendkívül érzékeny az idegenforgalmi ágazat akadálymentességére, sőt, a közelmúltban 
számos kezdeményezés történt a hozzáférhetőség és a kulturális befogadás garantálása érdekében.  
 
Az olasz Örökségügyi és Idegenforgalmi Minisztérium által elfogadott, 2017–2020 közötti stratégiai 
terv célja a turizmus élvezetének új módjának előmozdítása hazánk örökségében, amelynek alapja a 
stratégiai úti célok turisztikai kínálatának megújítása és bővítése, valamint az új úti célok és új 
termékekkel növelni a gazdasági, társadalmi és fenntartható jólétet, és ezáltal új alapokon élénkíteni 
Olaszország vezető szerepét a nemzetközi idegenforgalmi piacon. E célok elérése érdekében a terv 
olyan alapvető mozgatórugókkal jár, mint a technológiai és szervezeti innováció, a piaci 
átalakulásokhoz való alkalmazkodás képessége, a területi és kulturális örökség javítása.  
 
Habár az olasz múzeumi intézmények rengeteg fejlesztési lehetőséggel rendelkeznek: a helyszínek 
csak 37,5% -a rendelkezik létesítményekkel és segítségnyújtással a fogyatékkal élők számára, és 
csak 41,1% -a rendelkezik parkolóval. A helyszínek jelentős részét (37 százalék), nem lehet 
rendszeresen meglátogatni, hanem szezonális nyitvatartással vagy csak meghatározott események 
alkalmával biztosítanak látogathatóságot. A múzeumok 15 százaléka legalább három hónapig tartotta 
bezárva a nyilvános kiállítási tereket, az új produkciók restaurálásával vagy megvalósításával 
kapcsolatos igények miatt, de gyakran a kiszolgáló személyzet hiánya miatt. Csak a terek alig több 
mint fele szervezett esti nytvatartásokat, azt is csak akár alkalmanként. 
 
A látogatás megkönnyítésére alkalmazott technológia továbbra is korlátozott, bár javulás 
tapasztalható. A múzeumok 57,4% -ánál van weboldal, 40,5% -ánál pedig közösségi média 
megjelenés; néhány esetben a katalógus elérhető online (13,4 százalék), vagy virtuális látogatást 
tehető (12,5 százalék). Ez a lehetőség nem túl széles körben elterjedt9. 
 
A Politecnico di Milano kulturális örökség és innováció digitális megfigyelőközpontja tevékenysége 
rámutat arra, hogy egyre inkább tudatában van a digitális tervezés fontosságának a 
múzeummenedzsmentben, valamint a múzeumok által az internetes kínálat kibővítése is egyre 
elterjedtebb törekvés.10

                                                
9 From Rapporto Turismo finale 2018. Banca d’Italia 
10 Innovazione Digitale nei Beni e Attività culturali, Beni e attività culturali: la roadmap per l’innovazione digitale Ricerca 
2017-2018 
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A kulturális örökség népszerűsítése Spanyolországban 
 

Bevezetés 
 

Spanyolországot gazdag és különféle kulturális örökség jellemzi. Ennek eredményeként a 
kulturáknak ez a mozaikja különféle művészeti formákban fejeződik ki: az irodalomtól a festészetig, a 
zenétől az építészetig, a színháztól az fényűzés mentes művészetig. A spanyol kultúra rendkívül 
gazdad és napjainkban tovább fejlesztik. Például a Spanyol színház arra készül hogy referenia ponttá 
váljon Európában, köszönhetően a sok eseménynek és fesztiválnak. Ezen felül a spanyol egyetemek 
fontos szerepet játszanak a nemzeti kultúra népszerűsítésében. 
Spanyolorszár kulturális öröksége felbecsülhetetlen, történelme, hagyománya, sokszínűsége és 
gazdagsága miatt. Valójában Spanyolorszár a harmadik ország a legtöbb helyszínt magának tudható 
UNESCO világörökségi listán: 47 helyszín, köztük városok, műemlékeke, természeti értékek és 
kulturális termékek melyek közül 41 kulturális, 4 természeti és 2 mindkét kategóriába tartozik.11 
 
 
Országok a legtöbb UNESCO világörökségi helyszínnel: 
 

 

 
Spanyolországban szintén található 13 immateriális örökség, mint a flamenco, a mediterrán étrend, 
az emberi kastélyok és az Udvar fesztivál Cordobában. Spanyolországot a köz- és magánszektorbeli 
szervezetek komplex és széles hálózata jellemzi, amelyek hozzájárulnak a kulturális örökségek 
kezeléséhez, valamint támogatják annak megőrzését és kutatását helyi, regionális és nemzeti 
szinten.12 
 
 
 
 
 
 

. 
 
11Data from the UNESCO website https://whc.unesco.org/en/statesparties/es  
12Data from the STATISTA website https://www.statista.com/chart/15643/the-number-of-unesco-world-heritage- sites-
by-country/ 
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Spanyolországra és annak kormányzati szervére gondolva lehetetlen figyelmen kívül hagyni annak 
komplexitását a Spanyolország különböző régióinak megfelelő független regonáis kormányzatokkal 
kapcsolatos politikai felelősség szétaprózása miatt. 
 
Nemzeti szinten a Kulturális Minisztérium felel a Nemzeti Kulturális Örökségért, és két 
aligazgatósággal rendelkezik elkötelezetten a kulturális örökség megőrzéséért: a Történelmi Védelem 
Általános Aligazgatósága, amely a történelmi örökség védelméről szóló rendelet alkalmazásáért felel, 
valamint a Spanyol Kulturális Örökség Általános Aligazgatósága, amely a megőrzési stratégiák 
kidolgozásáért felel. Regionális szinten, komplexitása és elkülönülése miatt, a kulturális örökséget 
számos Örökségügyi Intézet kezeli, amelyek közül számos önálló szervezet, például magán 
alapítványok, múzeumok, templomok vagy más testületek.  
A Spanyol Autonóm Közösségek teljes mértékben ellenőrzik a kulturális, művészeti, műemlék- és 
tudományos örökségeket, a múzeumokat és a könyvtárakat, és saját jogszabályaik vannak a 
kulturális örökségek védelmére.  
 
Az Igazgatóság és az örökségvédelem nemzeti és regionális szervezetektől igényel pénzt, mint 
nemzeti minisztériumoktól, regionális kormányoktól, nemzeti és regionális örökségügyi intézetektől, 
városoktól és magánszervezetektől (egyházak, bankok, alapítványok). Míg a múltban Spanyolország 
a Tudományos Minisztériumon keresztül a kulturális örökség kutatására irányuló programok 
finanszírozását helyezte előtérben, manapság nincs nemzeti program a kulturális örökség kutatására. 
Becslések szerint azonban a spanyol közszféra által a kulturális örökség megőrzésére fordított teljes 
költségvetés körülbelül 1526,01 M Euro, a magánszervezetek által kiadott költségvetésen felül 
(221,17 M Euro).13 Az európai projekteknek köszönhetően számos kezdeményezés indul a kulturális 
örökség megőrzése, népszerűsítése és terjesztése érdekében. A strukturális alapoknak a kultúrába 
fektetett része a 2007/2013-as időszakban 346 605 430 eurónak felel meg, a kulturális örökség 
összege pedig 270 919 833 euro volt, ami a kultúrára fordított források 78,16% -át teszi ki és 0,78% -
a Spanyolország összes strukturális alapjából. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Data from Heritage Portal Research, Connect, Discoverhttp://www.heritageportal.eu/Resources/EU- 

Countries/Spain.html 

14https://www.interarts.net/descargas/interarts2553.pdf 
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Kulturális örökség és népszerűsítési programok Spanyolországban 

 
A kulrurális örökség bemutatja egy ország történelmét és identitását, valamint híd a múlt és a jövő 
között. Megőrzi egy ország örökségét, és közösségét felelőssé teszi annak megőrzésére és 
népszerűsítésére. A kulturális örökségt tiszteletben kell tartani, meg kell védeni és előre kell 
mozdítani és e célok elérése érdekében a közösségnek meg kell tanulni hogyan kell megvédeni és 
kezelni azt. A kulturális örökség kezelése nemcsak a megőrzésévek és helyreállításával kapcsolatos 
döntések meghozatalát jelenti, hanem az erőforrások kezelését is megköveteli, így valódi 
vállalkozásként kell tekinteni és ehhez források, költségek és árbevétel megtervezése szükséges.  
A kulturális örökség fontossága szorosan kapcsolódik a polgárok szerepéhez, a megértés, az 
örökséggel kapcsolatos tevékenységekben és kezdeményezésekben való részvétel szempontjából. 
Ebben a tekintetben a kulturélis örökség európai éve (2018) alkalmából Európa közétette a 
ˇKülönleges Eurobarométer az európaiakról és a kulturális örökségről” című felmérést, amely felméri 
az EU-n belüli emberek hozzáállását és véleményét a kulturális örökségről. E vizsgálat alapján 
érdekes megfigyelni a kulturális örökség terén való részvétel mértékét: 
 
Részt vett bármilyen kulturális örökséggel kapcsolatos tevékenységben? Kérjük minden megfelelő 
választ jelöljön. ( Több válasz is lehetséges) 

1. Ön rendszeresen látogat helyszíneket vagy eseményeket, mint műemlékek, múzeumok, 

fesztiválok, koncertek… EU: 31 Spanyolország: 37 

2. Ön történelmi környezetben, területen, városban vagy épületben él, amit a kulturális örökség 

értékének tekint? EU: 17, Spanyolország: 21 

3. Ön folytat e valamilyen hagyományos tevékenységet, mint a hagyományos tánc vagy 

éneklés, zenélés vagy hagyományos ételkészítés? EU:8, Spanyolország: 8 

4. Ön fejlesztette készségeit vagy tudását egy vagy több hagyomány tevékenység kapcsán? 

(Például: szövés, dekoratív művészetek, hímzés, hangszerkészítés vagy fazekasság) 

EU: 8, Spanyolország: 6 
5. Támogat e pénzzel vagy más eszközzel valamilyen szervezetet (múzeumot, egyesületet, 

alapítványt) ami aktív a kulturális örökségek terén (például: épületeket vagy festményeket 

restaurál, életben tartja a hagyományokat, oktatási programokat fejleszt…) 

EU: 7, Spanyolország: 4 
6. Végez e önkéntes munkát egy szervezetnél (múzeumot, egyesületet, alapítványt), amely 

kulturális örökségekkel foglalkozik? EU: 5, Spanyolország: 3 

7. Részt vesz e valamilyen egyéb módon? EU: 4, Spanyolország: 4 

8. Nem vesz részt. EU: 48, Spanyolország: 47 

Amint az az adatokból látható az európai és spanyol emberek nagy százaléka azt állítja, hogy nem 
vesznek részt kulturáis örökségel kapcsolatos tevékenységben.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15From the Special Eurobarometer on Europeans and cultural heritage, https://europa.eu/cultural-
heritage/toolkits/special-eurobarometer-europeans-and-cultural-heritage_en 
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Nyilvánvaló hogy amikor az emberek bevonásárül beszélünk, az azt is jelenti, hogy megértsük 
hogyan látják a kulturális örökséget, hogy jobban lássuk a terület erősségeit és gyengeségeit és 
megtanuljuk hogyan lehet velük gazdáslkodni. Az Eurobarométer kimutatja, hogy Európában és 
leginkább Spanyolorzágban az emberek tisztában vannak a kulturélis örökség fontosságával, annak 
ellenére, hogy tobbet kell megtudniuk róla: 

 
Ezenkívül a kulturális örökséggel és az emberek bevonásával kapcsolatos egyim fő kérdés az 
elérhetpség mértéke. Érdekes adatok származnak az Eurobarométer ezzel kapcsolatos részéből, a 
kulturális örökség helyszíneinek és tevékenységeinak nehézségeiről: 

 
 
 
Spanyolországot illetően: az emberek által tapasztalt fő nehézségek a kulturális örökségekhez 
kapcsolódó helyszínek és kezdeményezésekhez való hozzáférés során az anyagi források, az 
érdeklődés és a szükséges információk meglétének hiánya. 16 
 
16From the Special Eurobarometer on Europeans and cultural heritage, https://europa.eu/cultural-
heritage/toolkits/special-eurobarometer-europeans-and-cultural-heritage_en 



Project number: 2018-1-ES01- KA202-050246 

32 

 

 

 
 
Mindezek a nehézségek a vezetéssel is összefüggenek és megoldhatók ha foglalkoznak a 
megfelelőbb és célközpontú kezdeményezésekkel és a helyszíneket könnyebben elérhetővé teszik. 
 
Ezen kívül nem szabad megfeletkeznünk a fogyatékkal élők nehézségeiről sem, akiknek állandóan 
problémákkal kell szembesülniük a kulturális helyszínek elérése során. E tekintetben kivételt képez a 
Vakok Spanyol Nemzeti Szervezete által alapított Madridi Vak Múzeum. Ezt a múzeumot annak 
érdekében hozták létre, hogy lehetőséget adjanak a vak emberek számárs is egy múzeum 
látogatásának élvezetéhez akadályok nélkül. Ennek a múzeumnak az a fő célja, hogy olyan hozzon 
létre, ahol a látogatók láthatják, de ami a legfontosabb meg is érinthetik a műalkotásokat, ez a 
lehetőség gazdagítja az élményt és sokkal befogadhatóbbá teszi.   
 
Másrészt, gondolkodni a kulturális örökségek kezeléséről, valamint azok fejlesztéséről és 
továbbfejlesztésének lehetséges módjairól egyre fontosabbá válik. Következésképpen egyértelmű a 
kulturális örökség vállalkozói menedzsment bevezetésének szükségessége, amely megköveteli az 
ágazat szakembereinek megfelelő képzését, az új készségek elsajátítását és új irányítási eszközök 
alkalmazásának megvalósítása érdekében.  
 
Ami a képzést illeti, Spanyolországban kétféle lehetőség van a hivatalos örökségvédelmi képzésre, 
egy három éves örökségvédelmi diploma Hivatalos Restaurátor Iskolában és egy ötéves 
képzőművészeti mesterképzés, mely az állagmegőrzésre és a megújításra öszpontosít. Számos 
egyetem most vezet be tanfolyamokat és programokat örökségvédelem témában és népszerűsíti a 
kultirális örökségekkel kapcsolatos posztgraduális képzéseket. Az Örökségvédők és Restaurátorok 
Szervezetének Európai Szövetsége szerint az öröksédvédők feladata a kulturális örökségek 
megőrzése és alapvető fontosségú azok megértése és népszerűsítése. Ezt a feladatot valamennyi 
európai ország elismerte a berlini nyilatkozatban (2015), és megerősítette a Najera nyilatkozattal 
(2017), ám ezt még mindig nem szabályozzák törvények és közös kezdeményezések, és még mindig 
nincs társadalmi elismerése. E célból a közelmúltban létrehozták a ˇKulturális Örökség Manifestumát” 
(2018. május). 
 
A spanyolországi Örökségvédők és Restaurátorok Szövetsége 2011-ben alakult, és nemrégiben 
kiadott egy monográfiát, amelynek célja a kulturális örökséghez kapcsolódó karrier bemutatása és 
népszerűsítése, a kihívások és a kulturális és gazdasági hatóságokkal kapcsolatos nehézségekkel 
együtt. Az egyesület más testületekkel és szövetségekkel együttműködve kidolgozott egy tervet a 
kulturális örökségek népszerűsítésére, amely tudatosság növelő kampányokat is tartalmaz. A 
képzésnél figyelembe kell venni a kulturális örökség terjesztésének és népszerűsítésének 
támogatására szolgáló technológiai eszközökkel kapcsolatos képzést is.Ezért számos, a spanyol 
kulturális örökségeet népszerűsítő egyesület képzési terveket valósít meg a ultirális örökség kezelői 
és üzemeltetői számára. A kulturális öröség ismeretterjesztésének egyik stratégiája az is, olyan 
információs kampányokat végezzenek, amely közelebb hozza az embereket és az állami szervezetek 
számára kulturális örökségről szóló képzést biztosít, a veszélyek megelőzése és elkerülése 
érdekében.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Ibidem. 
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A Spanyolországi Szakértői Program például egy online tanfolyam, amelyet a Turespana szponzorál, 
és amelynek célja a spanyol kulturális örökség ismereteinek terjesztése a turisztikai szereplők között.  
 
 
 
 

18 

A Turespaña egy kormányzat által működtetett idegenforgalmi ügynökség, amely a spanyol turizmus 
népszerűsítése irányuló marketing tevékenységekben vesz részt, koordinálja az állami és a 
magánszereplőket, és amelynek célja egy nemzetközi turisztikai promóciós stratégia végrehajtása. 
Ami a kulturális örökség népszerűsítését illeti, Spanyolországban vannak egyesületek, amelyek 
elkötelezték magukat a kulturális örökség védelme és előmozdítása mellett. 1985-ben létrehozták a 
Spanyolország Kulturális Örökség Intézetét, amelynek célja: 

 
- a kutatási programok támogatása; 
- együttműködés állami és magánszervezetekkel a műemlékvédelemmel kapcsolatos 

programok kidolgozása és végrehajtása érdekében; 
- a megőrzési és helyreállítási stratégiák és programok elemzése; 
- a kulturális örökség megőrzésével és felújításával kapcsolatos képzés. 

 
A Hispania Nostra egy nonprofit szervezet, amelyet 1996-ban alapítottak a kulturális örökség 
védelmére és népszerűsítésére Spanyolországban, mely képzési programok, figyelemfelhívó 
projektek és kulturális események révén valósul meg. 
 
 
 

18From http://campus.spain.travel/en/ . 

http://campus.spain.travel/en/
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1997-ben megalakult a Spanyol Örökséggazdálkodási Szövetség, az AEGPC, egy független és 
nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a kulturális örökség megőrzéséhez és 
népszerűsítéséhez. Az AEGPC a következő tevékenységekre összpontosít: 
 

- a kulturális örökség menedzsmentjének megerősítése; 
- az egyetemekkel és magánszervezetekkel értékmegőrzési és helyreállítási tevékenységekről kötött 
megállapodások végrehajtása; 
- a kulturális örökség kezelésére és üzemeltetésére irányuló képzés. 

 
A kulturális örökség kezelésére szolgáló új eszközök elterjedése miatt az Egyesület 1998 óta 
foglalkozik a képzési programok előmozdításával, hogy a kulturális vezetők számára új készségeket 
nyújtson, például vállalkozói készség, technológiai kompetenciák, kulturális marketing, 
projekttervezés, kulturális örökség finanszírozása. 
Egy másik egyesület, amely elkötelezett a spanyol kulturális örökség népszerűsítése mellett, az ACE 
(Acción Cultural Española), egy ügynökség, amely támogatja a spanyol kultúra előmozdítását és 
elősegíti a kulturális ágazat nemzetközivé válását. Az ügynökség számos állami intézménnyel és 
magánjogi szervezettel (szövetségek, alapítványok, vállalkozások) működik együtt. Az ACE 
tevékenységei a következők: 
 

- kulturális megemlékezések szervezése, amelyek célja Spanyolország befolyásának erősítése 
más országokkal és régiókkal szemben; 

- a művészeti különböző területeit érintő nemzetközi kiállítások, vásárok, fesztiválok és 
rendezvények megvalósítása; 

- kulturális tevékenységek, előadások, kiadványok, koncertek és egyéb tevékenységek. 
- 2018-ban létrehozta az ADIPROPE nevű szövetséget, amely a következő tevékenységeket 

végzi: 
- a spanyol kulturális örökség terjesztése és népszerűsítése; 
- kulturális menedzsment képzések; 
- a kulturális örökség megőrzését szolgáló projektek finanszírozása; 

 
Egy másik, a spanyol örökség népszerűsítésére összpontosító társaság a Global Spain, amely 
egyesületek, alapítványok, szakemberek, vállalatok és egyéb testületek hálózata, és amely 
népszerűsíti Spanyolország imázsát az egész világon, végrehajtva, támogatva és koordinálva a 
spanyol örökség népszerűsítésére irányuló intézkedéseket és terveket. 
 
A kulturális örökség védelmének és megőrzésének garantálása érdekében 1993-ban létrehozták a 
Spanyol Világörökségi Városok csoportját, amelynek célja a spanyol történelmi és kulturális örökség 
megőrzése és előmozdítása, projektek és javaslatok végrehajtása nemzeti és nemzetközi szinten. A 
csoport a következő városokból áll: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 
Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, 
Tarragona, Toledo és Úbeda. Ebből a csoportból a közelmúltban fejlesztettek ki egy ingyenes, 
„CiudadesPatrimonio de España” nevű okostelefonokra és táblagépekre letölthető applikációk, 
amelyek célja a városok természeti és kulturális örökségének népszerűsítése. Ez az alkalmazás 
angolul is elérhető a spanyol kulturális örökség nemzetközi ismereteinek előmozdítása érdekében, és 
speciális fogyatékossággal élők, például a süket és a vak emberek számára is használható. A 
csoport 15 útmutató térképből álló gyűjteményt készített, amelyek tükrözik a városok örökségének 
gazdagságát és sokféleségét. A csoport 2018-ban a 16-30 év közötti fiataloknak szóló versenyt 
hirdetett meg, amelynek célja a 15 város jobb megismerése és tudatosítása az IKT és a technológiai 
eszközök felhasználásával. A Spanyol Világörökségi Városok csoport a hamburgi turisztikai 
kiállításon is bemutatkozott. (2018. február). 
Az ICOMOS, a Műemlékek és Helyek Nemzetközi Tanácsa az UNESCO-hoz társult nemzetközi 
kormányzati szervezet, amely az örökség népszerűsítésére, megőrzésére és fejlesztésére 
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összpontosít.  
Az ICOMOS egy régészek, építészek, történészek és más szakemberek hálózata, amely hozzájárul 
a spanyol kulturális örökség megőrzéséhez, és az egyetlen olyan nemzetközi és kormányzati 
szervezet, amely technológiai eszközökkel foglalkozik a kulturális örökség előmozdításával, 
megőrzésével és helyreállításával. 
A kulturális örökség összetetttsége és sokszínűsége miatt, a megfelelő gazdálkodás európai 
szükségességét figyelembe véve, a közelmúltban sor került koordinációs intézkedésekre és tervre. 
2018-ban a kulturális örökség évét ünnepelték, amelynek célja a közös kulturális térhez való tartozás 
erősítése. A kulturális örökségnek a fejlődés és a fenntartható idegenforgalom mozgatórugójának kell 
lennie, és be kell építenie a fejlesztési gyakorlatokba annak érdekében, hogy elősegítse a 
fenntartható fejlődést, amely munkahelyteremtő hatása is van. Manapság a kultúra a turizmus 
katalizátora, és szoros kapcsolat van a kulturális örökség és a turizmus között; a kulturális turizmus a 
turisztikai ágazat 37% -át képviseli, és sok turistát ösztönöznek utazásra és kulturális helyek 
meglátogatására. 
 
A következő ábra valóban progresszív, bár nem teljesen stabil növekedést mutat azon külföldi utazók 
körében, akik elsősorban kulturális okokból a 2005–2014 közötti időszakban döntöttek úgy, hogy 
Spanyolországba látogatnak: 
 

 
 

19 
 

 
A spanyol Kulturális Örökség Intézete nemzeti védelmi tervvel rendelkezik, amely magában foglalja a 
kulturális turizmust, mint a társadalmi kohézió eszközét is 
A 2016-ban végzett, az Ifjúsági jelentés Spanyolországban című tanulmány arról számol be, hogy az 
ifjúság egyik fő tevékenysége az utazás, és természetesen az ifjúság és a kulturális örökség közötti 
kapcsolat egy olyan lehetőséget jelent, amelyet a spanyol kormány 80-as években megragadott, 
amikor az „Escuelas” projekt Taller ”jött létre. Az Escuela Taller egy olyan projekt, amelynek célja a 
16 és 25 év közötti emberek tanítása, valamint projektek kidolgozása a spanyol kulturális örökséghez 
kapcsolódó intézményekkel együttműködve 20. 
 

19Data from the STATISTA website https://www.statista.com/statistics/771755/spending-on-

cultural-trips-by- international-tourists-in-spain/ 

https://www.statista.com/statistics/771755/spending-on-cultural-trips-by-international-tourists-in-spain/
https://www.statista.com/statistics/771755/spending-on-cultural-trips-by-international-tourists-in-spain/
https://www.statista.com/statistics/771755/spending-on-cultural-trips-by-international-tourists-in-spain/
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Amikor a kulturális turizmusra gondolunk figyelembe kell venni a hozzáférhető turizmus témáját és az 
összes olyan kezdeményezést is, amely a fogyatékkal élők számára segít, hogy közelebb kerüljenek 
a spanyol kulturális örökség megértéséhez. Átalakított útvonalak és létesítmények, speciális 
szolgáltatások és elérhető útmutatók, valamint egyéb tevékenységek állnak rendelkezésre a 
kulturális örökség népszerűsítése érdekében. A kulturális örökség népszerűsítését már a nyilvános 
pályázati felhívásokkal is támogatják. 
 A Spanyol Ifjúsági Intézet az alábbi célokat tűzte ki: 

- a kulturális ágazat korszerűsítése új technológiai eszközök felhasználásával; 
- a kulturális vezetők és szereplők képzési terveinek és tevékenységeinek elősegítése; 
- a spanyol kultúra nemzetközivé válásának elősegítése, az autonóm közösségek közötti 

együttműködés elősegítése és a spanyol közösség kulturális folyamatban való részvételének 
elősegítése Spanyolország imázsának más országok körében történő népszerűsítése 
érdekében 
 

A kulturális örökség népszerűsítését számos olyan rendezvények segítik, amelyeket állami és 
magánszektor támogat. Spanyolországban 1994 óta minden szeptemberben az Európai Tanács által 
szponzorált és a spanyol Kulturális Örökség Intézete által koordinált rendezvényre kerül sor, melyet 
„az örökség európai napjai” vagy „Arte y Ocio” -nak neveznek. A rendezvény ideje alatt 
múzeumokban, műemlékekben, történelmi és régészeti helyszíneken ingyenes vezetett túrák 
vehetők igénybe. 
Egy másik kezdeményezés az Európai Örökség Napjainak keretein belül az „Európai Örökséget 
teremtő Hét 2019”. Ez az esemény 12-18 éves fiatalok számára szól, akik érdeklődnek városuk 
örökségének feltárásában, megfigyelésében és szeretnének hozzájárulni az örökségvédelemhez is. 
2018-ban került sor elsőként a „Örökségek éjszakája”, a spanyol kulturális örökség népszerűsítésére 
szentelt eseményre, amely három területet céloz meg: az egyik a művészetek, kettő a kulturális 
terek,és három a promóciós tervek. 
A Nemzetközi Turisztikai Vásár (2019. január) keretein belül a „Világörökség Városainak Útvonala” 
című kampányt ünnepelték. A kampány célja az Útvonalhoz tartozó 15 város népszerűsítése a vásár 
látogatóinak körében, és a promóció alkalmából három különböző díjat lehet nyerni: A díjak a 
következők: 3 éjszakás tartózkodási utalvány, amelyet egész évben fel lehet használni az 
Örökségvárosok szállodáiban, ajándékutalványok,  éttermek, emlékművek belépési díjait illyetően és 
vezetett látogatások a 15 városban, valamint különleges személyre szabott látogatás a madridi 
Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeumban. 
 
 

 

20From the Spanish Government website 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_4/contenidos/guia_4_10_6.htm 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_4/contenidos/guia_4_10_6.htm
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Infokkomunikációs technológiák az örökségek népszerűsítéséhez  

 
A fent említett összes társuláson kívül számos platform és weboldal népszerűsíti a kulturális 
örökségeket. Az interneten és a modern technológiákon teljes mértékben megváltozott a kulturális 
örökség népszerűsítése, és az IKT-nak köszönhetően könnyebb és egyszerűbb a célközönség 
elérése, valamint részt vesz az örökség megőrzésének folyamatában is. A kulturális örökség 
megértésének, népszerűsítésének és kommunikációjának leggyakoribb eszközei a technológia, a 
szociális hálózatok, webhelyek, valamint a virtuális és a kibővített valóság. Az IKT-k révén 
megőrzésre kerül Spanyolország minden kulturális öröksége és identitása, és ezeknek a technológiai 
eszközöknek köszönhetően a kulturális örökség hozzáférhetőbbé és érthetőbbé vált a közösség 
számára, távolságtól és kulturális szinttől függetlenül; A technológiák lehetővé teszik a turisták és a 
helyek jobb integrációját, és megkönnyítik az együtmműködést is. 
 
Az információs és kommunikációs technológiák manapság alapvető fontosságúak a természeti és 
kulturális örökség védelmében és előmozdításában, és lehetővé teszik az emberek közelebb hozását 
a kulturális örökséghez, megkönnyítve a műemlékekben, múzeumokban vagy más helyszíneken 
történő látogatást, különösen a fogyatékkal élők számára. A technológiai eszközök megszüntethetik a 
kommunikációs akadályokat és garantálhatják a kultúrához való egyenlő hozzáférést, 
felbecsülhetetlen és gazdag tapasztalattá téve a kulturális örökség ismeretét és népszerűsítését. 
 
A technológia előnye a tárgyi és immateriális örökség teljes ismerete, valamint annak megőrzésével 
kapcsolatos tudatosság kiépítése. A kulturális örökség technológiai eszközökkel történő osztályozása 
megköveteli e helyzet alapos elemzését, melynek segítségével képet kapunk a romló és veszélyben 
lévő helyekről. A spanyol kulturális örökség jelenlegi helyzetének ismerete és annak megőrzésére 
irányuló akciók és tervek kidolgozása érdekében 2007-ben a Hispania Nostra szervezet létrehozta a 
veszélyeztetett vagy eltűnés veszélyének kitett helyek vörös listáját. Ebből a listából kiderült, hogy 
csaknem 750 telephelyet veszélyezteti az eltűnést. A lista célja nemcsak a veszélynek kitett helyek 
archívumának létrehozása, hanem cselekvésre való felhívás, annak érdekében, hogy megismerjék 
az összes veszélyes helyet, hogy létrehozhassanak cselekvéseket és terveket a kulturális örökség 
védelmére, hozzájárulva annak népszerűsítéséhez. Becslések szerint a helyszínek 14% -a 
konszolidált. Egyéb eszközök, amelyek felhasználhatók az emberek országukban zajló eseményekre 
érzékenyebbé tételéhez és tudatosításukra: a közösségi hálózatok; a közösségi finanszírozású 
projektek emellett hasznos eszközei a kulturális örökség megőrzésében és népszerűsítésében. 
A kulturális minisztérium a közelmúltban létrehozta a „Somos Patrimonio” nevű weboldalt a spanyol 
kulturális örökség népszerűsítése érdekében, ahol megtalálható mind a 47 UNESCO-helyszín, az 
emlékművektől a városokig, valamint a művészi kifejezés minden formája, képekkel és egy rövid 
pársoros leírással. 
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Az Ipari, Energiaügyi és Idegenforgalmi Minisztériumhoz csatlakozó és az Országos Turizmus 
Minisztériumnak felelős SEGITTUR társaság egy projektet dolgozott ki, amely a digitalizációs 
projektek végrehajtására és a digitális tartalmak múzeumokban történő megerősítésére 
összpontosított. A SEGITTUR létrehozta a www.españescultura.es weboldalt azzal a céllal, hogy 
elősegítse és terjessze a spanyol kulturális örökség ismereteit, az odalon megtalálható az összes 
kulturális termék és rendezvény.  

Ezen a platformon három különféle úton lehet eljutni a spanyol kulturális örökséghez: 
- földrajzi (Közösségek szerinti keresés); 
- időbeli (keresés művészi stílusok szerint); 
- tematikus (termék vagy szolgáltatás, például műemlékek, természeti örökség, múzeumok, 

műemlékek, művészek, kulturális utak, vásárok) alapján történő keresés. 
 

Az egyik legújabb fejlesztésű technológia a jeladó, az okostelefonokkal és táblagépekkel működő kis 
eszköz, amelyet egy adott helyre hívják fel a figyelmet. A jelzőfények segítségével a turisták széles 
körű információhoz férhetnek hozzá rövid idő alatt. 
Figyelembe véve a piac folyamatos fejlődését, az IKT kulcsszerepet játszik a kulturális örökség 
megértésében és terjesztésében, megőrzésében és népszerűsítésében. Ezzel a céllal jött létre a 
„Patrimonio Paso a Paso”, elnevezésű platform, amely támogatja a spanyol kulturális örökség 
városainak terjesztését és népszerűsítését az IKT-k révén, javítva a turisztikai információkhoz való 
hozzáférést a spanyol kulturális örökség iránt érdeklődők számára, így elősegítve a kulturális kultúra 
fejlődését. a modern és versenyképes turizmust. A Patrimonio Paso egy virtuáális sétát biztosít az 
örökségi helyszínekre. Egy másik hasonló webhely és az okostelefonokra és táblagépekre is 
letölthető alkalmazás a Senditur, amely teljes képet nyújt az összes spanyol természeti és kulturális 
örökségről, és ahol városok vagy helyszínek szerint tudunk keresni.  
A Sendituron keresztül olyan információkhoz férhetünk hozzá, mint egy rövid leírás, fényképek és 
videók, nehézségi szint és időtartam (a természetes helyszínek esetében), valamint néhány 
információ a környező turisztikai szolgáltatásokról. 
2018 decemberében a városok csoportja és a spanyol tv csatorna között létrejött megállapodás 
lehetővé tette egy világörökségi helyszíneket bemutató TV-sorozat készítését és felvételét. A 
sorozaton keresztül általános képet kaphatunk a 15 város kulturális és történelmi örökségéről. 

 

21From http://www.somospatrimonio.es/ . 

http://www.somospatrimonio.es/
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A spanyol kulturális örökségek összességéről egy átfogó általános áttekintés a spain.info weboldalon 
található, amely a spanyol kulturális örökséghez tartozó összes helyről és termékről átfogó képet 
nyújt. Ezen a platformon a spanyol kulturális örökséget kategóriákra osztják (sport, kulturális helyek, 
gasztronómia, kulturális útvonalak stb.), lehetővé téve így a városonkénti, turista típusa szerinti 
(családok, fiatalok, felnőttek, fogyatékkal élők) keresését, valamint digitális brosúrák és útmutatók is 
letöltehtőek. 
Az APPSIDE egy olyan projekt, amelyet a GVAM - Mindenki számára elérhető mobil útmutató, 
melyet az Orange Alapítvány finanszíroz, és amelynek célja ingyenes mobil alkalmazások 
kifejlesztése a spanyol kulturális örökséghez való hozzáférés megkönnyítése érdekében, egyedi és 
személyes módon hozza közelebb az embereket annak megértéséhez és népszerűsítéséhez. Az 
APPSIDE egy befogadó projektnek tekinthető, figyelembe véve a fogyatékossággal élő emberekre 
összpontosító prioritást. Ez a projekt egy 2007. évi „Hozzáférhető műemlékek” nevű kezdeményezés 
részét képezi, amelynek célja a spanyol kultúra és művészet történelmének megismerése és 
elérhetősége a fogyatékkal élők számára, elősegítve ezzel a spanyol műemlékek és helyszínek 
látogatását technológiai eszközök segítségével. A GVAM egy 2008-ban született csapat, amelyet 
számos turisztikai szakember hozott létre, hogy elősegítsék a múzeumok és műemlékek önálló 
látogatását. A GVAM küldetése egy olyan oktatás, kulturális és turisztikai ágazat, amely 
innovatívabb, és szociálisabb. 
2019 szeptemberében Ávila ad otthont a második kulturális örökség megőrzésével foglalkozó 
nemzetközi kongresszusnak, amelyet a Műemlékek és Helyek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS) 
rendez az építészeti fotogrammetriai bizottsággal (CIPA) együttműködve, amely egy nemzetközi 
szervezet, amelya technológiai szempontokat figyelembe véve az örökségek megőrzésért, oktatásért 
felelős. 
2019 októberében Granadaban, az európai kulturális turizmus konferenciájára kerül sor a CHRISTA 
(kultúra és örökség a felelősségteljes innovatív és fenntartható turisztikai akciók) európai projekt 
keretében. A konferencia célja a fenntartható és felelősségteljes turizmushoz kapcsolódó összes 
veszély, lehetőség és kihívás feltárása, valamint a kulturális turisztikai termékek fejlesztésére és 
népszerűsítésére irányuló közös akciók és tervek kidolgozása. 
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Összegzés 

 
Széles körben elismert tény, hogy a technológiai eszközök számos pozitív szempontot és előnyt 
jelentenek, figyelembe véve azt a tényt, hogy az IKT-k révén a fogyatékkal élők is okostelefonjukon 
vagy táblagépükön keresztül anélkül meglátogathatnak egy helyet, hogy egy emlékművet, múzeumot 
vagy egy műemléket személyesen fekeresnék.. a kulturális örökség kapcsán fontos kérdés a 
természeti vagy kulturális helyszín személyes megismerése és jelenléte. Az információkhoz való 
gyors hozzáférés, valamint a gyors interakció és kommunikáció lehetősége teljes mértékben 
összhangban van a modern társadalmak életének sebességével. A közösség minden tagját arra kell 
ösztönözni, hogy részt vegyen a kulturális örökség megváltoztatásának és megértésének 
folyamatában, és kötelességük elősegíteni a kulturális örökség Spanyolországban és más 
országokban történő védelme és előmozdítása érdekében tett intézkedéseket. 
  
Másrészről,  a kommunikáció és a technológiai eszközökön keresztüli gyors interakciók révén 
elveszett az a varázslat és a nagyszerűség érzése, amelyet a személyes megtapasztalás útján lehet 
átélni. Az IKT gyors elterjedése miatt a kulturális örökség népszerűsítése érdekében figyelembe kell 
vennünk az érzelem hiányát, amelyet a kulturális helyszínek személyes meglátogatása okoz. 
 
Manapság azonban a kulturális örökség megőrzésével és előmozdításával foglalkozó egyesületek és 
szervezetek egyre gyorsabban növekszenek, és számos rendezvényt rendeztek az emberek 
fgyelmének felketése érdekében. Az egyetemek kulturális vezetők és szereplők szakképzéseit 
támogatják; különféle szervezetek, állami és magánszervezetek terveket és közös intézkedéseket 
alkotnak Spanyolország nemzetközi népszerűsítésére. Az európai projekteknek köszönhetően a 
kulturális örökség népszerűsítése egyre nagyobb jelentőségű, Spanyolország világszerte javítja 
imázsát. 
 
Az egyik olyan kérdés, amellyel a spanyol kulturális örökség most szembesül, az örökségek 
kiaknázása és az árucikként való kezelése, tehát egyértelmű, hogy a kulturális örökség 
sokszínűségének és összetettségének pontos ismereteire, valamint a menedzselés és promóció 
javítsására külön képzésre van szükség. 
Összefoglalva: amikor a spanyol kulturális örökség népszerűsítésére gondolunk, sok szereplő és 
tényező érdekelhet benne, például: 

- Egyetemek, állami és magánszervezetek vezetők és kulturális szereplők képzési 
programjainak népszerűsítése; 
-Szervezetek, alapítványok és egyéb egyesületek kulturális örökség megőrzésével, és 
népszerűsítésével kapcsolatos rendezvények vagy projektek fejlesztésére; 
-A köz- és magánszervezetek a kulturális örökség helyreállítását és népszerűsítését célzó 
finanszírozási programok végrehajtása, valamint a nemzeti és nemzetközi vállalatokkal vagy 
szervezetekkel való közös együttműködés; 
-ICT az információk terjesztésére, valamint a kulturális örökséggel való kommunikáció és 
interakció megkönnyítése 
 

Azonban az ország egész közösségét, mint a történelem és identitás első használóját és 
előmozdítóját, képezni és szenzibilizálni kell annak érdekében, hogy kulcsszerepet játszhassanak a 
kulturális örökség támogatásában és fejlesztésében. 
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A hozzáférhetőség kulturális örökségek népszerűsítésére gyakorolt hatásának jelenlegi 

helyzeti elemzése Spanyolországban és EU szinten 

Bevezetés 

 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét 
a 27 tagállam és az Európai Unió is ratifikálta. Az egyezmény célja annak garantálása, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek az összes többi polgárral összevetve egyenlő jogokat 
élvezhessenek. Ez az első átfogó emberi jogi szerződés, amelyet az Európai Unió egésze ratifikált. 
30. cikke arra sürgeti az államokat, hogy fogadják el a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a fogyatékossággal élők is részt vehessenek a kulturális életben. 
 
A 2010–2020 Európai Fogyatékosságügyi stratégia kulcseleme az, hogy Európát közelebb hozzák a  
a fogyatékkal élők számára is. Ez a stratégia biztosítja a fogyatékosság és az akadálymentesség 
területére vonatkozó uniós szintű fellépés általános keretét a tagállamok tevékenységeinek 
támogatására és végrehajtására. Az EU jogszabályai külön rendelkezéseket tartalmaznak a 
kommunikációs hozzáférhetőségről. 2018. november 8-án az Európai Parlament és a Tanács 
ideiglenes megállapodásra jutott a Bizottság európai akadálymentességről szóló törvényjavaslatával 
kapcsolatban, amely több terméket és szolgáltatást hozzáférhetővé tesz a fogyatékkal élők számára. 
 
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanács 2017. május 17-én szintén jóváhagyta a kulturális 
örökség 2018 évének deklarációját létrehozó határozatot, amelynek célja az európai kulturális 
örökség, mint erőforrások megújítása és népszerűsítése, valamint a történelemről és a közös 
értékekről alkotott tudatosság növelése és a közös európai identitás erősítése. Ezenkívül az európai 
év általános célja az Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok által a kulturális 
örökség ágazatával és a tágabb értelemben vett civil társadalommal együttműködésben végzett 
munka ösztönzése és támogatása lesz, az európai kulturális örökségek megóvására, védelmére és 
népszerűsítésére. 
Az Európai Unió különféle eszközöket használ annak érdekében, hogy Európát hozzáférhetőbbé 
tegye a fogyatékkal élők és az idősek számára. A jogszabályokon és politikákon túl a kutatás és a 
szabványosítás is hozzájárul többek között az épített környezet, az IKT és a közlekedés 
elérhetőségének optimalizálásához. 
Manuel Barreiro politikus szerint, ha valami megkülönbözteti a 21. századi örökségágazatot az előző 
korszakokétól, akkor az a digitális technológiák egyre nyilvánvalóbb jelenléte , amelyek lehetővé 
teszik az örökségi környezet népszerűsétését és megújítását. 
Két olyan tényezőről beszélhetünk, mely az új idő, melyben élünk, alappillére is lehet: Először is, a 
digitális univerzumhoz való teljes hozzáférés bárhol, bármikor, bármilyen eszközről. Másodszor, a 
digitális tér létrehozása a felhasználók és a kulturális intézmények közötti beszélgetéshez, gondolati 
eszmecseréhez és interakcióhoz. 
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Európát elárasztja az örökségkezelő központokban, múzeumokban, levéltárakban és 

könyvtárakban ... megjelenő digitális átalakulás folyamata, mely kihasználják a technológia 

folyamatos fejlődésének előnyeit, a technológia és annak széles körű bevezetése a kulturális 

örökség területén a megőrzés, terjesztés céljából azt jelenti, hogy a technológiákat eszközként 

építik be a felhasználói élmények gazdagításához és javításához.  

 

Eddig az EU nem kötelező erejű eszközöket (Tanácsi Határozatokat és miniszteri nyilatkozatok) 
használt az akadálymentességgel kapcsolatos célkitűzések előmozdítása érdekében. Noha történt 
némi előrelépés, az IKT-k akadálymentességének szintje még messze nem elfogadható, amint azt 
a digitális befogadásról szóló, 2007. novemberében közzétett közlemény is elismer. Európai 
Fogyatékosságügyi Fórum ismételt kérésének ellenére az EU még mindig nem fogadott el kötelező 
érvényű irányelvet az IKT, különösen a web-akadálymentesség tekintetében.  
 
Spanyolországban a helyzet hasonló; az internet és a digitalizáció elterjedése meghatározta az új 
kulturális promóció modelljét, az információk létrehozása, feldolgozása és terjesztése a 
tevékenység alapvető részét képezik. Ez a kontextus, nemcsak kulturális, hanem társadalmi-
kulturális, proaktív, rugalmas, összekapcsolt szervezeti formákat is igényel, amelyek a hálózat 
működésére irányulnak (Castells, 2009). 

 

A Spanyolországban és Európában a szervezetek általi gyors termelés megköveteli a 
hozzáférhetőség elvét is. 
Ennek következtében a 1/2013 királyi rendelet jóváhagyásával a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól és társadalmi beilleszkedéséről szóló általános törvény is elfogadásra került. 
 
Az egységes törvény hatálybalépésétől számított két éven belül, vagyis 2015. december 4-én a 
kormánynak jóvá kellett volna hagynia a hozzáférés és a megkülönböztetésmentesség alapvető 
feltételeit, ahogy azt a releváns jogi szöveg 29. cikke is előírja, a fogyatékkal élők számára 
hozzáférhető és használató áruk és szolgáltatások érdekében. A szabályozás fejlesztése során 
figyelembe kell venni az IKT-n keresztüli kultúrához való hozzáférés szempontjait. 
A spanyol audiovizuális jogszabályozásban a telekommunikációs és az IKT használatra érvényes 
törvények , amelyek befolyásolják a fogyatékkal élők számára a szolgáltatásokhoz való tényleges 
hozzáférés garantálását  a következők: 
  

 Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló, 34/2002. 
július 11-i Sz. Törvény 

 Az információs társadalom előmozdítását célzó intézkedésekről szóló, 2007. december 28-i 
56/2007. Sz. Törvény. 

 Az állami tulajdonban lévő rádióról és televízióról szóló, 2006. június 5-i 17/2006. Sz. Törvény. 

 2010 március 31, az audiovizuális kommunikáció általános szabályzata. 

 A Nemzeti Piaci és Versenyügyi Bizottság létrehozásáról szóló, június 4-i 3/2013. Sz. törvény. 

 9/2014. május 9-i  távközlésről szóló törvény. 
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A fogyatékosság és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést is érintő jogszabályok esetében, mint 
például az audiovizuális szolgáltatások, a telekommunikáció és az IKT ágazatában, a 
hozzáférhetőség terén számos hiányosság figyelhető meg, amelyek a fogyatékossággal élő emberek 
érzékszervi, szellemi vagy bármilyen más típusú hozzáférést hátráltat. 
 
A Fogyatékossággal Élő Személyek Képviseletével Foglalkozó Spanyol Bizottság (CERMI) számos 
panaszt kapott a fogyatékossággal élő felhasználóktól az örökség népszerűsítéséhez használt 
digitális csatornák akadálymentességének hiánya miatt: 
 
A fő közösségi hálózatokat nem olyan kritériumok szerint alakították ki, hogy az mindenki számára 
elérhető legyen, így kirekesztést és akadályokat okoznak a csatornák elérésében és a standard 
használatában. A leggyakoribb probléma a képi és a tartalmi elemek szétválaszthatatlanságának 
hiányosságai, amely megakadályozza a felhasználót abban, hogy módosítsa a szöveg méretét. Az 
oldalak megtartják funkcionalitásukat, ha a stíluslapot deaktiválják, vagy egy felhasználói stíluslapra 
váltják. A multimédiás elemek akadálymentességének hiánya jellemző (feliratok és tartalom hiánya a 
jelnyelvben, hangleírás, a multimédiás objektum felülete nem elérhető). 
 
További figyelemre méltó hiányosságok a linkek nem megfelelő azonosítása, az oldalak címeinek 
jelentőségbeli hiánya, az új ablakok megnyitásának figyelmen kívül hagyása, az űrlap-ellenőrzések 
címkézésének elmulasztása, a képek szöveges alternatíváinak hiánya vagy azok gyengeségei, 
fejlécek hiánya, a képek és a szöveg kontrasztjának hiánya, a táblák nem megfelelő megjelölése és a 
funkcionalitás elvesztése a szkriptek inaktiválásakor. Ezek a hiányosságok a különféle 
fogyatékossággal rendelkezők számára (és sok esetben a mozgáskolátozottak is érintő) problémát 
jelentenek,  megnehezítik és még lehetetlenné teszik az oldalon sugárzott csatornákon található 
információk elérését. 
 
Az európai kulturális örökség iránt érdeklődő lakosság nagy része azon generációkhoz tartozik, 
amelyek az IKT-n kívül más kommunikációs formákat is használnak, és ez új módszereket von maga 
után a kultúra megközelítésében. Nagyon igényes közönség, eltérő elvárásokkal, új tapasztalatok 
alapján és korlátlan hozzáféréssel minden típusú információhoz. Az ilyen típusú fogyasztók új 
kihívásokat és új lehetőségeket teremtenek olyan diskurzusok létrehozására, amelyek felhívják a 
nyilvánosság figyelmét. Az eszköz típusától függően az elvárások és a kihívások eltérőek lesznek. 
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Leírás 

 
Turisztikai célpontokhoz, múzeumokhoz, vagy örökségekhez tartozó webhelyek: 
 
 
A weboldalak orientációja megváltozott az egyszerű tudásátadás mellett a véleménynyilvánítás 
lehetőségének biztosítása is fontos szempont. A kiegészítő tartalmak azzal a szándékkal kezdődtek, 
hogy a magas szintű szaktudást hozzáférhetőbbé tegyék. A kommunikációs és a diffúziós célok 
szerint az alábbi kategóriákat különböztetjük meg (Teather, Willhem, 1999): 

 Elektronikus brosúrák, amelyek információkat és részleteket tartalmaznak az örökség 
helyszíneinek meglátogatásáról és ismeretéről. Nagyon gyakori, hogy ezek a weboldalak nem 
hozzáférhetőek, mert sok esetben képek olyan leírásokat tartalmaznak, amelyeket a 
képolvasók nem tudnak olvasni. 

 Múzeumok a virtuális világban: Az ilyen típusú oldalak nagyon hasznosak a fogyatékossággal 
élő emberek számára, akiknek korlátozott utazási lehetőségeik vannak. Példaként említhetjük 
Spanyolországban a Nemzeti Antropológiai Múzeumot 22. 

 Interaktív weboldalak: funkciója a múzeumhoz vagy az örökséghez való hozzáférés 
megkönnyítése. A felhasználók interaktív és hozzáférhető módon saját érdeklődésüknek 
megfelelően saját útvonalat készíthetnek 23. 

 
 
Közösségi hálózatok  
 
Az ilyen típusú eszközök kezdik túllépni a weboldalakat a felhasználói számokat figyelembe véve 
(Monge, 2017). Ennek oka lehet az a tény, hogy a közösségi hálózatok egyetemes és azonnali 
lefedettséget kínálnak, amely lehetővé teszi a felhasználókkal és a látogatókkal való valós időben 
történő interakciót, miközben olyan társadalmi struktúrát képez, amelyben az érintett szereplők az 
irányító szervezet által javasolt tartalmi és kulturális értékek iránti érdeklődéshez kapcsolódnak. Noha 
az ilyen típusú kapcsolatok pusztán propagandista célkitűzések felé irányíthatók, ezek is közvetítő 
platformok lehetnek (Rusillo, 2014), amelyekből levezethető annak a lehetősége, amelyet ez a 
fogyatékossággal élő és akadálymentességű emberek számára jelent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 
Virtual Museum – Museo Nacional de Antropología http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-de-

antropologia 

 
23

Virtual museum – Museo del Prado https://www.museodelprado.es/visita-el-museo 

http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-de-antropologia
http://www.mcu.es/visitavirtualmuseos/museo-de-antropologia
https://www.museodelprado.es/visita-el-museo


Project number: 2018-1-ES01- KA202-050246 

45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 A madridi Regina Sofia Múzeum Twitter beszámolója, amely a nyilvánossággal való interakciót a 
visszajelzések (2) megjegyzések (41) és a like-ok száma (106) alapján mutat be. 

 
 
Podcast 
A podcasting a múzeumok által használt technológiai eszközök egyike. A weboldalról letöltött, és 
meghallgatható fájlokat foglalja magában. A podcast-ok használata hátrányban van más olyan 
audiovizuális rendszerekkel szemben, amelyeket a múzeumok használnak,  
iránymutatásra, például útmutatók vagy audioleírások. A Podcast használatára egyik jó példájaként a 
Thyssen Múzeum emlekhető ki. 25 
 
 

 

 
Mobil alkalmazás 
Ez a technológia olyan mértéket öltött, amelyeket nem is feltételeztünk. A Spanyolországban 
meglévő magas szintű lefedettség és az okostelefonok elterjedésének köszönhetően a lakosság 
mindennapi életében a mobilkészülékek alapvető és nélkülözhetetlen eszközzé váltak. Ennél fogva a 
gyártók által kivitelezett kapcsolat nagyszerű lehetőséget jelent a kulturális örökség hozzáférhető 
módon való terjesztésére. 

 

24
https://twitter.com/museoreinasofia 

25
http://www.artecompacto.com/munch-mira-de-frente-en-el-museo-thyssen/ 

https://twitter.com/museoreinasofia
http://www.artecompacto.com/munch-mira-de-frente-en-el-museo-thyssen/


Project number: 2018-1-ES01- KA202-050246 

46 

 

 

 
 

 

A Google Play képei 
Ezek az eszközök olyan funkciókat kínálnak, amelyeket az mozgáskorlátozott emberek is 
használhatnak, például a valós idejű földrajzi helymeghatározás, az értesítések, vagy a tartalom 
frissítés. 
 

26 

Az altamira múzeum letölthető applikációjának képe 
 
 
 

 

26http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html
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QR kódok 
A QR kód egy, az okostelefonnal beolvasható kétdimenziós kép, amelynek segítségével a mentetett 
tartalmak elérhetővé válnak. A kulturális örökség terjesztésére számos alkalmazás létezik, amelyek 
az alapvető funkcióik mellett egyszerű interakciót eredményeznek a látogatókkal, valamint a 
méretükből faakdóan megkönnyítik az integrációt is. Spanyolországban a vak emberek már széles 
körben használják ezt a technológiát. 

 
Virtuális valóság, kibővített valóság és videóleképezés 
Ez a három technológia lehetővé teszi a környezetek vizuális ábrázolását, a jelen érzetét keltve 
valódi, vagy fiktív módon. Ezek az IKT-k nagy lehetőségeket rejtenek a kulturális örökség 
terjesztésében is, hiszen olyan környezeteket kialakítva, amelyek valójában nem megközelíthetőek, 
és így közelebb hozhatják őket a mozgásukban korlátozott emberek számára is 
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A google művészeti és kultúra elnevezésű projekt képei a madridi Nemzeti Tudományi Múzeumban  

 
Audio útmutatók és jelzőtáblák 
A hangleírások és a jelzőtáblák használata az egyik leghatékonyabb módszer, amellyel a vak vagy 
látássérült és a hallássérült személyek is információhoz juthatnak egy kulturális kép vagy egy 
kifejezés tekintetében. Számos múzeum, turisztikai iroda és egyéb kulturális erőforrás van 
Spanyolországban, ahol már kínálnak ilyen lehetőséget, hogy a fogyatékossággal élő emberek 
egyenlő feltételek mellett vehessen részt a túrákon . 

 
 
Multimédia útmutatók 
Ezek az audio útmutatók fejlődései, amelyek a technológiának köszönhetően magas szintű 
interaktivitást biztosítanak a felhasználók számára (Mateos, 2010). 

 

27https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic

https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic
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A kulturális turizmus népszerűsítésének és a hozzáférhetőség helyzete Magyarországon 
 

Bevezetés 
 
 

A beszámoló célja egy Magyarországot érintő átfogó turisztika helyzetelemzés, a kulturális 
örökségek valamint az akadálymentesített turizmus szemszögéből.  
 
A beszámoló első részében Magyarország turisztikai vonzerői, ezt követően a turisztikai fejlesztési 
lehetőségek és az akadálymentes turizmus, mint új turisztikai termék kerül bemutatásra.  
 
Magyarország jelentős turisztikai kulturális és természeti vonzerővel rendelkezik, amely jó alapot 
biztosít a turizmus ágazatnak, mely mára már a nemzetgazdaság egy meghatározó tényezőjévé 
vált. 2017-ben az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) jelentése szerint a turizmus GDP-hez 
való hozzájárulás mértéke 2.4%, a multiplikátor hatást is figyelembe véve pedig több, mint 8%-os.  

Magyarország turizmusforgalmának növekedése folyamatos, 2018-ban rekord évet zárt, mint 
vendégéjszakák, mint pedig a látogatottsági számokat tekintve. 
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Kulturális turizmus szerepe Magyarországon 

 
1.1. Turizmus fejlődése napjainkig 

Magyarország idegenforgalma az 1900-as évektől másfél évtizedben nem volt számottevő. A 

legfontosabb utazási cél ekkoriban Budapest volt, a vidéki idegenforgalom szerepe még 

csekély volt. 

Az I. világháború utáni években az ország idegenforgalma jelentősen visszaesett. 1920-ban 

pl. a fővárost csupán 15 ezer külföldi kereste fel, szemben az 1913. évi 55 ezerrel. Az 1920- 

as évek második felétől – felismerve az idegenforgalomban rejlő gazdasági lehetőségeket – 

megkezdődött a turizmus tudatos fejlesztése. Megkezdődtek a turisztikai infra- és 

szuprastruktúrák kiépítése: A közlekedés, szálláshelyek, szolgáltatások, valamint megalakult 

az Országos Idegenforgalmi Tanács is. Az 1930-as évek második felétől a belföldi 

idegenforgalom élénkítése (pl. balatoni nyaralás, falusi turizmus) is fokozódó figyelmet kapott. 

A magyar idegenforgalom a két világháború között 1937-ben érte el csúcspontját. Ez évben 

az országba érkező külföldiek száma 380 ezer fő (zömében német és osztrák) volt és kb. 1 

millió magyar állampolgár vett részt a belföldi turizmusban. A nemzetközi idegenforgalomból 

származó bevételek elérték az export értékének 7%-át. 

A II. világháború után a nemzetközi idegenforgalom hazánkban a minimálisra zsugorodott.. 

Egészen az 1960-as évek elejéig a klasszikus értelemben vett nemzetközi idegenforgalom 

zömében a hivatalos utazásokra és rokonlátogatásokra korlátozódott. 

A belföldi idegenforgalom viszont ebben az időszakban gyors fejlődésnek indult, elsősorban a 

szociálturizmus megszervezésével. Egyre nagyobb tömegeket mozgatott meg a 

természetjárás és a kirándulóforgalom is. 

A magyar idegenforgalom fejlődése lényegében az 1980-as évek végéig – de részben még 

napjainkban is – alapvetően extenzív jellegű volt. A hazánkba látogató külföldiek száma 

gyorsan növekedett, a fogadóképességet, a szolgáltatások mennyiségét és minőségét 

azonban hiányosságok jellemezték. 

Az 1990-es évek elejére hazánk Európa egyik jelentős turistafogadó és -küldő országává. vált. 

2000-ben a turizmus fejlesztését segítve kilenc idegenforgalmi régió került 

lehatárolásra.(Észak-Magyarország, Budapest Közép-Dunavidék, Észak-Alföld, Dél-Alföld, 

Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Balaton, Tisza-tó). Célja az 

idegenforgalommal kapcsolatos regionális és térségi feladatok ellátása, helyi erőforrások 

ösztönzése, az együttműködés erősítése, koordinálása. (www.ksh.hu, www.mek.oszk.hu) 

http://www.ksh.hu/
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1.2. Ország kulturális látnivalói 

1.2.1. Világörökségi helyszínek: 

 Hollókő Ófalu és táji környezete: Az Ófalu 67 védett, 

mesebeli házacskáját 1987 óta az UNESCO is 

jegyzi, hazánkból elsőként került fel a világ 

legértékesebb örökségeit felsoroló listára, ráadásul 

az első falu volt az egész világon, amely kiérdemelte 

ezt a címet. 

 Dunai látkép, Budai Várnegyed (1987) 

 Aggteleki karszt és szlovák karszt barlangjai (1995) 

 
 

 

1. kép: Hollókő, az élő falu 

Forrás:www.holloko.hu 

 Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete (1996) 

 Hortobágyi Nemzeti Park (1999) 

 Pécsi Ókeresztény sírkamrák (2000) 

 Fertő kultúrtáj (2001) 

 Tokaj hegyaljai történelmi borvidék és kulturtáj (2002) 

 Andrássy út és történelmi környezete (2002) 

 

1.2.2. Nemzeti Parkok: 
 

 Aggteleki Nemzeti Park (1985) 

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park (1997) 

 Bükki Nemzeti Park (1976) 

 Duna–Ipoly Nemzeti Park (1997) 

 Duna–Dráva Nemzeti Park (1994) 

 Fertő–Hanság Nemzeti Park (1991) 

 Hortobágyi Nemzeti Park (1973) 

 Kiskunsági Nemzeti Park (1975) 

 Körös–Maros Nemzeti Park (1997) 

 Őrségi Nemzeti Park (2002) 

 

1.2.3. Borvidékek: 

Hazánk szőlő- és borkultúrája évezredes múltra tekint vissza. A változatos 

talajtípusokkal és kedvező éghajlati adottságokkal rendelkező Magyarország mindig is 

Európa tradicionális bortermelő országai közé tartozott 

http://www.holloko.hu/
http://www.holloko.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aggteleki_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton-felvid%C3%A9ki_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkki_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%E2%80%93Ipoly_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%E2%80%93Dr%C3%A1va_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91%E2%80%93Hans%C3%A1g_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskuns%C3%A1gi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6s%E2%80%93Maros_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90rs%C3%A9gi_Nemzeti_Park
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Ma 22 borvidékkel büszkélkedhet az ország, közölük kiemelkedő jelnetőségű Eger (Egri 

bikavér) és Tokaj (Aszú), melyek nemzetközi szinten is nagy elismerésnek örvendnek. 

(www.ksh.hu) 

 

1.2.4. Várak, műemlékek: 

A különböző stílusú várak és kastélyok Magyarországon igen 

kedvelt turisztikai célpontoknak számítanak. Az Országos 

Műemlékvédelmi Hivatal felmérése szerint Magyarországon 

jelenleg 1500-2000, ebből 718 védett, kastély és 103 vár 

található. Az ország műemlékekben igen gazdag ország 

közel 11000 műemléke hűen tükrözi történelmi múltját. 

 

 

2. kép: Hollókői Vár 

Forrás:www.holloko.hu 

 

1.2.5. Gyógyfürdők 

Az ország különleges turisztikai vonzereje a világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű 

termálvízkészlete (Izland után Magyarországon van a legnagyobb felszíni 

termálvízkészlet a világon). A gyógyvizes hőforrások az ország valamennyi régiójában 

előfordulnak, és számos gyógyfürdőt táplálnak. Budapest a világ egyetlen gyógyfürdőkkel 

rendelkező fővárosa. 

A gyógyfürdőkhöz az utóbbi tíz esztendőben jelentős számban születtek építkezési, 

infrastrukturális bővítések, szélesedett a gyógyszállók rendszere, kialakultak a welness- 

szállodák, működnek a legnevesebb gyógybarlangok és felépült számos aquapark is. 

(www.wikitravel.org) 

 
1.2.6. Szakrális terek 

Az elsősorban Mária-kultuszáról (Mária országa) híres Magyarország több Mária kegy-, 

és zarándokhellyel is rendelkezik. Az országot érinti Közép-Magyarország legnagyobb 

zarándokútja, a Máriaút is. 

 
1.2.7. Rendezvény, mint turisztikai vonzerő 

A fesztiválok népszerűségének növekedését az utóbbi évtizedekben a kulturális turizmus 

egyik fontos megatrendjeként tartják számon Európa-szerte, ahogy Magyarországon is. 

Az Európai Bizottság 2016-os Eurobarometer felmérése szerint 2015-ben az európai 

utazók 9 százaléka nevezte meg a fesztiválokat és más rendezvényeket legfőbb utazási 

motivációként. Legjelentősebb fesztiváljaink: SZIGET, Balatonsound, Efott, Volt fesztivál. 

http://www.holloko.hu/
http://www.holloko.hu/
https://wikitravel.org/hu/Izland
https://wikitravel.org/hu/Magyarorsz%C3%A1g
https://wikitravel.org/hu/Budapest
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1.2.8. Tematikus, aktiv turisztikai és zarándok utak 

 

 Palóc út: Magyarország két megyéjét (Nógrád, Heves) és 30 települést magába foglaló 

tematikus útvonal. A Palóc Úton járva megelevenedik előttünk az élő hagyomány, az 

építészet, a kézművesség, a gasztronómia, a népzene és néptánc. (www.turabazis.hu) 

 Borutak: 

a) Klasszikus borút: szerepük csak a borkóstolásra korlátozódik. Villányi-Siklósi, Etyeki, 

Somlói, Szekszárdi 

b) Tematikus borutak: A borkóstoló helyek speciális, kulturális, természeti vagy a 

gasztronómiai programokkal egészülnek ki (Mohács-Bóly) 

c) Nyitott borút: Borkóstoló helyek laza hálózata. Borkóstolásra, étkezésre, és 

vendéglátásra felkészült egységek egy idegenforgalmi régióban 

 Sissi út: Erzsébet királyné kultuszát a 2002-ben megalkotott idegenforgalmi útvonal, a Sissi 

út is élteti. Magyarországi állomásai: Budapest, Gödöllő, Domonyvölgy és Herend. 

 Mária út: Közép-Európai zarándokút mintegy 840 km-es magyarországi szakasza érinti 

többek között Esztergomot, Máriacellt, Máriapócsot és Sümeget. 

 Magyar zarándokút: A hazai szent helyeket érintő, Esztergomból Máriagyűdre vezető 

zarándokút. Különböző történelmi utakat (római út, Árpád-kori utak, jeruzsálemi zarándokút, 

keresztes hadjáratok útja, Szent Jakab út, stb.) fedve, érintve halad északról déli irányba 

 EuroVelo: nemzetközi kerékpárúthálózat Magyarországot érintő útvonalai: Ev6 (Duna 

mentén, EV11 (Tisza mentén), EV 13 (Vasfüggöny útvonal) 

 Kéktúra: az ország északi részén végig vonuló európai túraútvonal (Írottkő-Hollóháza) 

(www. leonardoprogram.hu) 

 
 

1.3. Jelentős turisztikai szervezetek Magyarországon 

 Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága: jogalkotó szerv 

 Magyar Turisztikai Ügynökség: feladata a turizmusfejlesztés irányítása és 

stratégiájának meghatározása Emellett országos szinten koordinálja a 

turizmusmarketinget, beleértve a magyarországi turisztikai márkarendszer 

kialakításával kapcsolatos feladatokat és a belföldi, illetve nemzetközi marketing- és 

kommunikációs tevékenységet 

http://www/
http://www/
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 TDM szervezetek: a szubszidiaritás alapelvét figyelembe véve feladata többek között 

az adott turisztikai célterület versenyképes piacra vitele, desztináció imázsának, 

arculatának kiépítése. Magyarországon jelenleg 65 TDM szervezet működik. 

(www.tdmszovetseg.eu) 

 Tourinform hálózatok: szerepe első sorban az információnyújtásra, települési, térségi 

turisztikai marketing gyakorlati megvalósítására összpontosul 

 FATOSZ: a falusi és agrár turizmusban szereplő szervezetek koordinálása 

 MUISZ: utazási irodák érdekképviselete 

 

1.4. A kulturális örökségmegőrzésben fontos további szervezetek 

 
 ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága: Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó 

szakemberei. Építészek, régészek, művészettörténészek, kertépítészek, 

restaurátorok, történészek, vegyészek, geológusok, statikusok és a 

műemlékvédelemhez kapcsolódó minden más szakág képviselői vesznek részt 

munkájában. Az ICOMOS nemzetközi szakbizottságai munkájában folyamatosan részt 

vesznek az ICOMOS MNB által delegált tagok. Az európai ügyekért felelős alelnököt a 

 UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága: A Bizottság célja, hogy a világ többi nemzeti 

bizottságával, a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, a civil 

társadalommal, intézményekkel, iskolákkal együttműködve segítse az UNESCO 

munkáját az oktatás, a tudomány, a kultúra valamint az infokommunikáció területén, 

és elősegítse a magyar tudománynak és kultúrának az UNESCO révén való 

 

2. Turisztikai adatok 

 
A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2018-as év 

pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt. Az év során a kereskedelmi szálláshelyet 

igénybe vevő vendégek száma 12,5 millió fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 30,9 

millió éjszaka volt. 

 A belföldi turizmus főbb eredményei 

2018-ban a belföldi vendégek száma 6,6 millió fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 

15,6 millió éjszaka volt. A 2009-től folyamatosan tapasztalt növekedésnek köszönhetően a 

2018-ban regisztrált belföldi vendégéjszakák száma a 2010-ben mért adatokhoz képest 

összességében 57,0%-kal volt magasabb. 
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 A beutazó turizmus főbb eredményei. 

A kereskedelmi szálláshelyeken 2018-ban a külföldi vendégek száma összesen 5,9 millió volt, 

az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig 15,3 milliót tett ki. A külföldi vendégforgalom 

növekedése 2010 óta folyamatosnak mondható. 

 

 
1. diagram: a külföldi vendégéjszák aránya a turisztikai régióként 2018-ban 

Forrás.www.napi.hu 

 

 

 
2. diagram: a belföldi vendégéjszák aránya a turisztikai régióként 2018-ban 

Forrás.www.napi.hu 

 

A két diagramot megvizsgálva láthatjuk, hogy a külföldiek fő úticélja Magyarországon még 

mindig Budapest és vonzáskörzete. A második helyen a Balaton idegenforgalmi régió 

szerepel, ezenkívül kiemelendő Nyugat-Dunántúl forgalma is. A belföldiek esetében 

legerősebb Balaton, majd ezt követi Budapest és nem sokkal lemaradva Észak-Magyarország 

idegenforgalmi régió. 

http://www.napi.hu/
http://www.napi.hu/
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A százalékos eloszlások a Tisza tó kivételével szinte elenyésző különbségűek. A küldőpiacok 

sorrendje évről évre változik, de a legjelentősebb küldőpiac továbbra is Németország kétmilliót 

meghaladó vendégéjszakával. 

Legfontosabb tíz küldőországunk közül 2018-ban Csehország, az Egyesült Államok esetében 

nőtt  jelentősen   a   kereskedelmi   szálláshelyi   vendégéjszakák   száma   2017-hez  

képest. (www.mtu.hov.hu) 

 
3. Turizmus népszerűsítése 

 

2008-2009-es gazdasági világválság a magyar turisztikai, vendéglátói piacot alapjaiban 

rengette meg, így szükségszerűvé vált, hogy megoldás szülessen a problémára. 

 
3.1. Belföldi turizmus népszerűsítésének eszközei 

3.1.1. SZÉP-Kártya 

2011-ben került bevezetésre a Széchenyi Pihenő Kártya - rövidített elnevezésben SZÉP 

Kártya - a bankkártyakhoz hasonlítható univerzális, elektronikus utalvány, amellyel meleg 

étkezést, belföldi üdülést, sport-, wellness- és fitneszszolgáltatásokat, múzeumi belépőket, 

színházjegyeket lehet kifizetni. A kártya bevezetésének céljai között szerepel a haza turizmus 

és gazdaság fellendítése, a magyar lakosság utazásainak ösztönzése, valamint a megtermelt 

jövedelmek országon belül tartása. A SZÉP-kártya bevezetésének hatására a belföldi 

vendégforgalom négyszer nagyobb ütemben bővült 2014-re, 2017-ben a magyarországi 

hotelekben a vendégek több mint 17 milliárd forintértékben fizettek SZÉP-kártyával, ami a 

panziók, szállodák belföldi szállásdíjbevételének közel 20%-át tette ki. Emellett fontos 

kielemelni a kártya gazdaságfejlesztő hatását a vidék vonatkozásában is, hiszen a költés több 

mint 80 százaléka ott jelentkezik, így csökkentve a főváros és vidéki területek idegenforgalmi 

mutatóinak egyenlőtlenségét (www.turizmusonline.hu) 

 
3.1.2. Tematikus évek 

A nagyobb figyelemfelkeltés és a források koncentrálása érdekében a Magyar Turizmus Zrt. 

2006 óta tematikus évek keretében mutatja be Magyarország turisztikai kínálatát a belföldi 

turisták számára. A 2009. évi témaév a kulturális turizmus jegyében zajlott. (www.mtu.gov.hu) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_2008-ban_kirobbant_gazdas%C3%A1gi_vil%C3%A1gv%C3%A1ls%C3%A1g
http://ecopedia.hu/bankkartya
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3.1.3.  Turisztikai kampányok 

Magyar Turisztikai Ügynökség kampányaival azt szeretné elérni, hogy az utazást tervezők 

gondolják újra belföldi nyaralásukat, és keressenek fel eddig kevéssé ismert helyeket, 

próbáljanak ki új programokat, hiszen Magyarország sokkal izgalmasabb, sokkal többet 

tartogat annál, mint azt sokan gondolják. A kampányban résztvevő partnerek speciális 

ajánlatot hoznak létre, értékesítenek és népszerűsítenek saját csatornáikon keresztül is. Az 

MTÜ a partnereket a kampány weboldalán gyűjti össze és teszi közzé, illetve népszerűsíti. 

2018: Hello Nyár: Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével országszerte több mint 300 

partner csatlakozott, amelyek „Helló Nyár!” néven speciális ajánlatokkal, kedvezményekkel 

várták a látogatókat. 

2019: új nyári kampánya Csodás Magyarország 

(www.turizmusonline.hu, www.hellomagyarorszag.hu/) 
 
 

3.2. Hazai turizmus erősítése nemzetközi szinteken 

 
 

3.2.1. Image film 

A látványos videófilmek ma már nem csak dokumentumfilmek, sokkal többek annál. Az új 

turisztikai trendekre fókuszálva egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a készítők az 

élményközpontúságra, a látványra. Cél, a külföldi potenciális turisták figyelmének felkeltése, 

az érzelemre hatás, hogy az egyén a filmet nézve azonosuljon a tájjal, országgal, talán kicsit 

megtalálja benne önmagát. Az elmúlt évek során több image film is nemzetközi elismerésben 

részesült. 2013. Think Hungary- more than expected, 2018 WOW Hungary, mely a legjobb 

turisztikai imagefilm díját nyerte el Sanghajiban. 

 
3.2.2. Európai kulturális főváros 

Az 1985-ben útnak indult kezdeményezés célja hogy az európai polgárok többet tudjanak meg 

egymás kultúrájáról, megcsodálják közös történelmünk emlékeit, megtapasztalják az európai 

értékek gazdagságát, és átéljék az európai összetartozás érzését. 

2010 Pécs Európa kulturális fővárosa: a program hatására 25–27%-kal nőtt a városban eltöltött 

vendégéjszakák száma és a városban háromszor annyi, közel 900.000 turista látogatott el a 

városba 2010-ben. 

2023. Veszprém Európa Kulturális fővárosa. (www.turizmusonline.hu www.portfolio.hu ) 

http://www.turizmusonline.hu/
http://www.turizmusonline.hu/
http://www.turizmusonline.hu/
http://www.turizmusonline.hu/
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3.2.3. Utazáskiállítás 

A turisztikai ágazat legjelentősebb nemzetközi kiállítása. Szerepük mára egyre inkább 

háttérbe szorul az internet és a közösségi média elterjedésével. 

 
3.2.4. Hungarikumok, mint lehetséges vonzerök: 

Hungarikum: Gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási 

rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra 

jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 

csúcsteljesítménye. (pl: Zsolnay kulturális negyed, Magyar gulyásleves) 

A Hungarikumok kulturális értéke, fontossága evidencia, jelentőségük szakmánkban, a 

turisztikai vonzerő-és termékfejlesztésben felbecsülhetetlen.(www.hungarikumok.hu) 

 
3.3. Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia 2030 

 

A Kormány 2017-ben elfogadta a Magyar Turisztikai Ügynökség által készített Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 keretrendszert, amely alapköve a turizmus minden 

cselekvő szereplője számára. 

A stratégia célja a turizmus GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulásának növelése 

(a jelenlegi 10-ről 16 százalékra), Magyarország szerepének felértékelődése a 

világturizmusban, valamint a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakák számainak 

megduplázása. 

Az egyedi attrakciók helyett a turisztikai térségek (desztinációk) kerülnek a fejlesztések 

középpontjába. Turisztikai kínálatként az egyedi branddel, márkával rendelkező desztinációk 

jelennek meg. 

 
3.3.1. Fejlesztési prioritások: 

 egészségturizmus: a gyógyászati turizmus és wellness turizmus jelentős szerepet tölt 

az ország turizmusában, legtöbb vendégéjszakát 2017 és 2018 évben ezen 

szálláshelyeken regisztrálták 

 Kulturális turizmus: A magyarországi kulturális turizmus nemzetközi relevanciája 

elsősorban Budapestet és a városlátogatást foglalja magába. 
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Kulturális utazási motiváció elsősorban Európából mutatkozik hazánk felé, illetve a 

tengerentúli desztinációkból nagy számban tett közép-európai körutazások egyik 

célpontjaként jelenik meg a magyar főváros a kulturális turizmus piacán. A jövőben a 

kiemelt turisztikai fejlesztési térségek komplex, egymáshoz csatlakozó attrakciói is 

megfelelő vonzerőt tudnak majd biztosítani a nemzetközi kereslet számára. 

 Aktív turizmus: Új aktív és ökoturisztikai fejlesztések 

 Gasztroturizmus: a kulturális turizmus egyik alappillére, mely mára már önálló utazási 

döntést megalapozó tényezővé vált. (borturizmus, fesztiválok) 

 Akadálymentes turizmus: új célcsoport megjelenése a turizmusban. Cél az attrakciók 

fejlesztése, hogy az mindenki számára elérhető, hozzáférhető legyen. 

 Családbarát turizmus: A családbarát turizmus megvalósítása magában foglalja a 

megfelelő infrastrukturális kialakítást, a rendelkezésre álló eszközöket, 

szolgáltatásokat, 

 hivatás turizmus (MICE turizmus) 

 

3.3.2. Kisfaludy Turisztikai fejlesztés program 

A Program törekvése, hogy az egyes turisztikai élményelemek láncba rendezését ösztönözze 

a kiemelt desztinációkban, (szálláshelyeket az attrakciókkal, attrakciókat egymással) 

hosszabb tartózkodási időt és magasabb vendégköltést eredményezve a kiemelt fejlesztési 

térségekben. 

 
3.3.3. Új marketing stratégia 

Az utazási motivációk megváltozása új szemléletű stratégiát igényel. Az élményközpontúság 

mellett mára egyre fontosabb a hitelesség, az autentikusság a biztonság, és az utazási 

döntések meghozatalában megjelenő Mindent azonnal szemlélet. (www.kormany.hu) 
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Akadálymentes turizmus 
 

Az akadálymentes turizmussal foglalkozó szakemberek számára fontos előrejelzés, hogy az 

UNWTO jelentése alapján a globális népesség különböző csoportjai sokkal nagyobb 

mértékben érintettek a fogyatékosság jelenségét illetően, mint azt korábban a témával 

foglalkozó kutatók és szakértők elgondolták. A teljes lakosság legalább 15%-a valamilyen 

módon kapcsolatba hozható a fogyatékosság jelenségével, ami azt jelenti, hogy számszerűleg 

1 milliárd embert biztosan érinthet az akadálymentesség valamilyen formája. 

A 2006-ban az Egyesült Nemzetek által elfogadott és Magyarországon is kihirdetett 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény kötelezi a részes államokat. hogy 

biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek hozzáférését a sport-, üdülési és turisztikai 

helyszínekhez és szolgáltatásokhoz (2007. évi XCII. tv.). 

Magyarországon a szolgáltatók még nem ismerték fel a fogyatékos emberek jelentette 

turisztikai lehetőségeket, pedig a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján ma közel másfél 

millió magyart korlátoznak egészségügyi problémái mindennapi tevékenységeik 

elvégzésében.(www.ksh.hu) 

 
4.1. Kísérletek az akadálymentes turizmusra 

 Az MTÜ által koordinált Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram 

(TIMEA) kiemelten foglalkozik az orvosi, a szenior és az akadálymentes turizmus 

tekintetében az ország turisztikai kínálatának népszerűsítésével, illetve a vállalkozások 

piacra jutásának elősegítésével. Magyarországon a Magyar Szállodák és Éttermek 

Szövetsége is készített komplex akadálymentesítési ajánlást. 

 Közösen lép majd fel a jövőben a Magyar Utazási Irodák Szövetsége és a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a turisztikai 

szolgáltatások, látnivalók akadálymentesítéséért 

 az új Magyar Turizmusfejlesztési stratégiában is kiemelt szerepet kap az 

akadálymentes turisztikai fejlesztések 

 interpretáció: célja az információátadás összekapcsolása az érzelmi hatáskeltéssel. 

Ennek értelmében a látogatót érzelmileg kell megérinteni, csodálkozást, döbbenetet, 

örömet, együttérzést, haragot, dühöt, szomorúságot, a ráismerés, felismerés tudatalatti 

reakcióit stb. kell kiváltani. Az érzelmi reakció elérése, kiprovokálása számtalan nem 

verbális eszközzel történhet: a fényekkel, színekkel, erős hatású felvillantott képekkel, 

hangeffektekkel. Ezek segítéségével olyan komplex élményterek hozhatók létre, ahol 
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a tudatalatti emocionális reakciók bevonják a látogatót a kommunikációs folyamatba. 

(www.turizmus.com) 

 
3.4. Jó példák az országban 

 Akadálymentes turizmus napja Orfűn: a rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a 

fogyatékkal élő és egészséges emberek közötti szakadék megszüntetésének 

fontosságára, a kölcsönös elfogadás motiválása. Az Akadálymentes Turizmus Napján 

számos turisztikai, sportolási alkalmat tesznek elérhetővé olyan embertársaink 

számára is, akiknek ezekre amúgy még soha nem nyílt lehetősége. Élményeket 

nyújtanak a fogyatékkal élők számára például akadálymentes kerékpárok 

kipróbálásával, motorozással, motorcsónakázással, vitorlázással, quad-ozással, 

látássérülteknek autóvezetéssel, sárkányhajózással, kajakozással-kenuzással, 

lovaglással, horgászással. (www.hetedhethatar.hu) 

 Route4u: Webes és okostelefonos applikációk, melynek automatizált technológiája 

térképeket készít Budapestről a mozgáskorlátozottak számára. (www.route4u.org) 

 Matra resort: A parádsasvári önkormányzat és a vendégház szolgáltatók szálláshelyei 

Mátra Resort néven egy egységes és hazánkban egyedülálló üdülési formában 

kívánnak megjelenni az Észak-Mátrában. Terveik szerint nemcsak a szálláshelyek, 

hanem a különböző látványosságok is minden nehézség nélkül bárki számára 

elérhetők lesznek. Mozgáskorlátozottak számára jól járható tanösvényt építenek, majd 

terveik szerint rendszeresített akadálymentesített autóbuszjáratok közlekedését is 

biztosítanák a jövőben. (www.heol.hu) 
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4. Digitalizációs eszközök szerepe a turizmusban 

 

A kulturális örökségre alapozott attrakciók felújítása során megújuló kiállítások majdnem 

mindegyike él a modern informatikai eszközökkel. (Az EU-s projektek esetében az összköltség 

minimum 10%-át kell interaktív, látogatóbarát fejlesztésekre fordítani, ezen belül preferáltak 

az infokommunikációs technológiák). 

A legelterjedtebb megoldás a különféle érintőképernyős rendszerek használata az 

egyszerűbb információszolgáltató monitortól a többszereplős interaktív játékokig. A legújabb 

fejlesztések legtöbbjében alkalmaznak különféle mobilos megoldásokat az egyszerűbb QR 

kódok információszolgáltatástól mobilapplikációk alkalmazásáig. Ritkábban az AR 

(augmented reality) és a VR (virtual reality) eszközöket is alkalmazzák pl. egy épület 

építészettörténeti korszakainak megjelenítésére vagy egy történelmi esemény vagy helyszín 

virtuális bemutatására VR szemüveg segítségével. 

Vannak kísérleti projektek is, amelyek a térben történő álholografikus vetítések 

segítségével mutatják be a kulturális örökséget, ez voltaképpen egy AR megoldás, amelynek 

nem szab gátat a telefon és tablet kijelzőmérete, szervesen illeszkedik a történelmi térbe. 

A turisztikai hasznosítás mellett, a legnagyobb muzeális gyűjtemények digitalizálják és 

hozzáférhetővé teszik a gyűjtemények darabjait. 
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5. Összegzés 
 
 

Összességében kijelenthető, hogy Magyarország, adottságait és vonzerőit figyelembe véve, 

egyik meghatározó gazdasági tényezője a turizmus. 

Kulturális turisztikai vonzerők, úgymint világörökségi helyszínek, fesztiválok, tematikus utak 

legjelentősebb utazási motivációk a külföldi turisták számára. A fejlesztésekben, stratégiában 

kiemelt figyelmet kapnak. 

Az elmúlt évek során új piaci szegmensként a fogyatékkal élők személyek jelentek meg. Az 

élményközpontú turizmus elterjedésével egyre inkább középpontba került az akadálymentes 

turizmus kérdése is. Sajnos Magyarországon még kevés desztináció, attrakció 

akadálymentesített. Az egyenlő bánásmód alapelvét is figyelembe véve a turisztikai 

szakemberek célja ezért olyan attrakciók kidolgozása, vagy a már meglévők fejlesztése, 

melyek segítik a fogyatékkal élőket a tájékozódásban, utazásban, a turisztikai 

élményszerzésében. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ban is az egyik fejlesztési 

prioritás az akadálymentes turizmus lesz. 

A kulturális turizmus és akadálymentesített turizmus kapcsolatát a digitális eszközök 

jelenthetik, telefonra letölthető applikációk, érintő képernyők és olyan eszközök technikák 

segítségével, mellyel a turisztikai élmények mindenki számára biztosítottak, elérhetőek 

lesznek. 
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A kultúrális örökség népszerűsítése és a hozzáférhetőség kérdése Portugáliában 
 
 
 

Bevezetés 
 
 
 
A turizmus egy startégiai lehetőség Portugália számára, amelynek fő gazdasági tevékenysége az 
export, mely az áruk és szolgáltatások exportjának 15,3% -át teszi ki. Ez a regionális fejlődés 
tényezője is, a hálózati munkák során ugyanis számos terület és ügynökség érintett keresztirányú 
módon 

 
Az idő múlásával a dolgok változnak és alkalmazkodnak közösségi szükségletekhez, követve az 
innovációkat.  

 
 
Az elmúlt néhány évben a portugál turizmushoz kötethető satatisztikai adatok óriási növekedést 
mutattak. Ez a szabványok és szolgáltatások megújítását és korszerűsítését vonta maga után. Az 
egyik fő cél az, hogy a turisztikai struktúrákat és szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé 
tegyék, népszerűsítve ezzel a város kulturájáért és turizmusáért használt digititalizációt. Bármilyen 
igénnyel is rendelkezzenek a látogatók, szükséges ezekre felkészülni, hogy támogatást tudjunk 
nyújtani számukra.  
 

 
A turisztikai tevékenységek sikere egyre inkább az innováció, a kreativitás és a hozzáadott értékű 
kezdeményezések létrehozásának képességétől függ, amelyek vonzzák a turistákat. Az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT) fontos szerepet játszhatnak az ilyen fejlesztések 
kialakításában. Az önkormányzati politikában a turisztikai célú IKT használat irányt mutat helyi 
hatóságoknak az örökségek és a kulturális turizmus népszerűsítésre. 
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Leírás 
 
 

 
IKT innováció a turizmusésrt  

 
Az Infokommunikációs technológiák a turisztikai népszerűsítés legnagyobb eszköze, mely az 

ágazati stratégiát, működtetést az infrasztruktúrához és és turisztikai szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó elérhetőséget erősíti.  

 

Az IKT fejlesztés interaktív tapasztalatcserén alapszik, azzal a céllal, hogy növelje a potenciálisan 
visszatérő látogatók elégedettségét és elismerését. 
Alapvető fontosságú, hogy a turisztikai ágazat gazdasági szereplői mindenki számára elérhető 
termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki: „Az ügyfelek elégedettsége nagymértékben függ a 
célállomások elérhetőségéről, létesítmények, látnivalók és tevékenységek széleskörű információitól” 
(Buhalis, 1998). 

 

Nagyon hasznos és egyszerű eszköz a QR-kód. Az egyik első kezdeményezés, amely úgy döntött, 
hogy elfogadja ezt az eszközt, Tomar önkormányzatának projektje volt. Az informatikai személyzet 
QR-kódokat fejlesztett ki a város fő műemlékeihez, amely linket tarralmaz a történelemhez, a 
nyitvatartáshoz és az adott műemlékkel kapcsolatos egyéb lényeges információkhoz kapcsolódóan. 
Kidolgoztak audios útmutatókat is, amelyeket a város weboldalán népszerűsítettek és online audio 
útmutató platformon terjesztettek. 

 

A QR-kód egy 1994-ben kifejlesztett kétdimenziós kód, amely lényegesen nagyobb kapacitással 
rendelkezik, mint a hagyományos vonalkódok. Bármilyen eszközről felhasználható, és számos 
ágazatra kiterjeszthető, így a turizmusra is. 
Először portugálul hoztak létre QR-kódokat a város fő látnivalóinak bemutatására. Aztán az ötlet az 
volt, hogy ezt kiterjesztik más technológiákra és nyelvekre, valamint kidolgozzanak egy elektronikus 
platformot, amely megkönnyíti az önkormányzati kamarák elektronikus adatainak kezelését, és 
promóciós videó készítését. Mindezt a közösségi média platformjain sugározták volna. Ennek 
eredményeként nőne a turizmus hozzáférhetősége, lehetővé téve mindenkinek az információkhoz 
való hozzáférést, számos akadályt - például a nyelvi akadályokat - megszüntetve. 

 

Manapság ezek a technológiák a turisztikai vállalkozások számára már valóssággá váltak, és fontos 
eszközként szolgálnak az elégedettség növeléséhez és az információkhoz való hozzáférés 
előmozdításához. Ez lehetővé tenné az emberek számára, hogy függetlennek és önellátónak 
érezzék magukat nyaralásuk alatt. 
A turizmusnak, a többi stratégiai gazdasági ágazathoz hasonlóan, arra is törekednie kell, hogy a 
lehető legtöbbet hozza ki a technológiai fejlődésből, mivel az elektronikus eszközök állandó és 
hűséges társai bármelyik ember kirándulása során. 
Valójában különféle célokra használhatók: útvonaltervezés, fényképek készítése, bármilyen 
információ beszerzése, látnivalók, rendezvények, üzletek, éttermek és bárok keresése, menetrendek 
ellenőrzése, jegyek vásárlása, foglalás vagy fordítás. 
A turisztikai igényeket kielégítő, elégedettségüket növelő és a hozzáférhető turizmust népszerűsítő 
mobiltelefonok digitális tartalmának fontossága megerősítette a kibővített technológiákat és a virtuális 
valóságot. 
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Ezek a technológiák lehetővé teszik a információk gyűjtését a látogatókról és a meglátogatott 
helyekről, lehetővé téve így az önkormányzatok számára az adatok más adatforrásokkal való 
keresztezését (az adatvédelem tiszteletben tartása mellett), ezáltal olyan stratégiai információkat 
nyerve, amelyek a marketing stratégiák alapjául szolgálnak. Ezzel egyidejűleg ez a kezdeményezés 
hasonló projektek létrehozására ösztönözheti az éttermek, vendéglátóipar, a helyi kereskedelem stb. 
terén dolgozókat is, erősítve ezzel a helyi gazdaságot és a vállalkozói szellemet. 
 
A turisztikai akadálymentesség széles perspektívája 
 
Hozzáférhetőség a szolgáltatásokban, az NRP és  Portugália részvételi költségvetése 

 
A hozzáférhetőséget a szolgáltatások és a promóció szempontjából kell megérteni, és 
nélkülözhetetlen olyan emberek jelenléte, akik képesek részt venni és aktív szerepet vállalni a 
társadalomban. 
A turisták és a látogatók bizonyos betegségekben szenvedhetnek, vagy fizikai korlátjaik lehetnek. 
 

 
A helyszínek hozzáférése és a tartalmi elemek hozzáférhető formátumban történő promóciója 
önkormányzati prioritásnak kellene lennie, amelynek célja, hogy a turisztikai terméket a különféle 
polgárokhoz igazítsa, ahelyett, hogy arra késztessők őket, hogy maguk jussanak át az akadályokon. 
 

A helyi közigazgatás kulcsszerepet játszik a terület népszerűsítése terén, különös tekintettel a helyi 
örökség regionális szintű népszerűsítésére és megőrzésére, az erőforrások és a programok 
decentralizációján alapuló fejlesztési stratégiára, beruházásokra. 
Ebben az aspektusban az önkormányzatok kezdeményezéseket és programokat dolgoznak ki a fiatal 
lakosságot megcélozva a kulturális tevékenységek terjesztésére és népszerűsítésére,önkormányzati 
intézkedések útján, az ifjúsági és / vagy kulturális terület városi tanácsának felügyelete alatt. 
 
A helyi szinten végbemenő kulturális revitalizáció a különféle kulturális támogatásokért és 
népszerűsítéséért felelős központi hatalom megújult hálózatán alapszik, amelyek közül sok a fiatalok, 
mint új célközönség vonzására és képzésére irányuló:: 
Ennek a cselekvési irányvonalnak más célja van, magba foglalja a kulturális és művészeti örökség 
ismeretének ösztönzését, mint az állampolgárság megerősítésének folyamatát és a kulturális 
műveltség fejlesztésének eszközét. 
 
Nemzeti olvasási Terv 

 
 Egy átfogó politikai állásfogalalás keretében az olvasás népszerűsítéséért és tiszta tudás, mint 
kormányzati és politikai prioritás, elérésében tett lépések. A Nemzeti Olvasási Tervbe (PNL) történő 
újbóli kormányzati befektetés példaértékű, egy új szakasz indításával a 2017-2027 közötti 10 éves 
horizonton (PNL 2027). 
 
Ebben az új szakaszban egy miniszteri bizottság révén a helyi önkormányzatok, a kultúra, a 
tudomány, a technológia és a felsőoktatás, valamint az oktatás területei felelnek az integrált politikai 
irányelvek meghatározásáért, a több területet, mint például kultúra, tudomány, digitalizáció, érintő 
olvasás és az írás elősegítésére  
A 2027-es Nemzeti Olvasási Terv egy stratégiai beavatkozás a népesség különféle szektorának 
műveltségi fejlesztésére. 2006-ban indították, jelenleg a 2017-2027 évtizedre is hatással van. 
Pontosabban, ez a kiadás nagyobb mértékben szándékozik beruházni a társadalmi beilleszkedést 
elősegítő programok támogatásába a népesség különféle szegmenseinek olvasása és képzése 
révén, mely elősegíti a tudáshoz és a kultúrához való hozzáférést, miközben igénybe veszi az 
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információs és kommunikációs technológiákat. 
 

A Nemzeti Olvasási Terv a lent megnevezett irányelveket foglalja magába: 
 

 

 társadalmi elkötelezettség növelése az olvasás politikai prioritásként történő előmozdítása 
mellett, az írástudás fejlesztése és a lakosság olvasási szokásainak megerősítése céljából; 
 

Gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szánt programok indítása, amelyek célja az 
alapműveltségek, különösen az olvasás és írás, a digitális készségek, valamint a vizuális, 
tudományos és technológiai információk fejlesztésének előmozdítása a XXI. századi társadalmi 
igényekre alapozottan. 

 

 Gyermekek és fiatalok iskolai képzéseinek és a tanulmányokat folyató felnőttek képzésére 

irányuló fejesztések erősítése és diverzifikálása  

 A fiatalokra és a felnőtt népességre összpontosító új típusú intervenció ösztönzése, 
különösen azokban a közösségekben, amelyek alacsony olvasási képességekkel 
rendelkeznek, vagy amelyek különféle okokból életük során egyáltalán nem szereztek 
képesítést. 

 intézkedések végrehajtása az olvasási és írási készségek megerősítésére a speciális 
szükségletekkel rendelkező emberek beilleszkedése érdekében; 

 az olvasás, az irodalom, a művészet, a tudomány és a technológia közötti kapcsolatok 
megerősítése, valamint a tudományos, technológiai és művészeti kultúra népszerűsítése, a 
tudományos és kulturális intézményekkel együttműködve; 

 Az írással és olvasással kapcsolatos tanulmányok, akadémiai értekezések készítésének és 

terjesztésének ösztönzése.  

 Tanárok, oktatók, kulturális ügynökségek és más kulturális szereplők képzésének 

támogatása.  

 A társadalom és a helyi közösségek közötti kapcsolat erősítése a tudományos körök és a 

média bevonásával, az írást és olvasást népszerűsítő projektekben való részvétel 

öztönzésére. 

 állami és magán szervezet támogatásával új partnerségek létrehozásának és összehangolt 
tevékenységeinek ösztönzése nemzeti és nemzetközi szinten,  

 A befogadó, interkulturális sztereotípiától mentes tartalmak népszerűsítése  

 A Nemzeti Közkönyvtári Hálózat, az Iskolai Könyvtári Hálózat és a felsőoktatási 
intézmények könyvtárai közötti koordináció megerősítése. 



 

67  

 

 

Portugália részvételi költségvetési kerete  
 
Egy kezdeményezés, a portugáliai részvételen alapuló költségvetés, amelyre 2017-ben került sor 
első alkalommal. A kormány előadásokat tartott a polgárok körében néhány kormányzati területen, 
ösztönözve a politikai és társadalmi életben való részvételt, a nemzeti és regionális projektek 
újjáélesztése érdekében. 
 
Nemzetközi szinten az egyik nyertes a Kultúra mindenkinek elnevezésű projekt volt, amelyben a 
kultúra mint az oktatás, az összetartozás érzése és az egyén társadalmi beilleszkedésének alapvető 
pillére. A projekt egyik intézkedése az ÉS.CULTURA ‟18, amely 2000-ben született fiatalok számára 
(2018 áprilisától 2019 áprilisig) egy éves ingyenes hozzáférést biztosít a kulturális látnivalókhoz és 
képzésekhez. 
A Kulturális Minisztérium szervezetei, a magánszervezetek és az önkormányzatok is csatlakoztak 
ehhez az intézkedéshez, és több száz kulturális ajánlatot hoztak létre 2018-ban a 18 éves fiatalok 
számára. 
 

Mindenki számára hozzáférhető kezdeményezések elérhető áron  

 
A turisztikai akadálymentesség a költségek szempontjából is értelmezhető, melynek értelmében a 
Kulturális Örökség Főigazgatósága releváns szerepet tölt be. Az egyedi jegyek kiegészítéseként a 
különféle speciális jegyek széles választékát kínálják. Az intézkedés a célja a kultúrához való 
egyetemes hozzáférés előmozdítása, a gazdasági okokból nehézségekkel küzdő vagy mozgásukban 
korlátozott emberek számára a szabad hozzáférés biztosítása. Ezen túlmenően, az egyéni 
körülményektől és háttértől függően, vannak külön kedvezmények. A kulturális eszközökhöz való 
hozzáférés lehetőségeiről szóló információkat a felelős szervezetek bocsátják ki és népszerűsítik. 
 
Az évek során számos közös eseményt / kezdeményezést alakítottak ki a kulturális örökség 
oktatásának fejlesztésére. Ennek értelmben 2013-ban az Esztétikai és Művészi oktatási programot, 
valamint az Oktatási Főigazgatóság (DGE) és a Kulturális Örökség Főigazgatósága (DGPC) közötti 
együttműködési protokollt mutatták be. A DGPC, stratégiai cselekvési körének keretében megerősíti 
a kulturális örökség tudatosságot azáltal, hogy számos, fiatalokat célzó projektet támogat, hogy 
nagyobb tudásra és érdeklődésre ösztönözze őket történelem és a kulturális örökség tekintetében. 
Az alábbiakban néhány, a program részét képező projektet írunk le. 
 

 
Immateriális örökséggyűjtő készlet "adatbázis. 2011 óta elérhető oktatási erőforrás, amely 
felhívja a fiatalok figyelmét az immateriális kulturális örökség megőrzésének szükségességére. A 
szabadon elérhető adatbázis és annak használata elsősorban az iskolai környezetben, és más 
szervezetek által támogatott oktatási tevékenységek, különösen a Múzeumok Oktatási Szolgálatai 
felhasználásra irányult. Ezen felül az adatbázist úgy építették, hogy figyelembe veszi az immateriális 
kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezmény (UNESCO, 2003) iránymutatásait, amely 
hangsúlyozza a fiatalok oktatási programjainak fontosságát. 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/en/
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 Egy pillanat ... az örökség! (Numinstante ... o Património!). Ezek a kezdeményezések  a 
fotográfiai alkotásokat célozzák meg, és 2008 óta évente rendezik meg. A DGPC és a 
GAZES (OLHARES) közötti partnerség eredménye. Az Európa Tanács International 
Monuments Photographic Experience projektjének keretein belül valósul meg (EFIM). Célja 
, hogy ösztönözze a 14 és 21 év közötti fiatalokat a történelem és a gazdag kulturális táj 
múltjának és jelenének megismerésére,egy örökségi elemről készített fotón keresztül. 
Érdekes megfigyelni, hogy a résztvevők hogyan értelmeznek egy-egy örökségi helyszínt. 
 

A DGCP az Európai Örökségek napjai keretében évente népszerűsíti az Európa Tanács és az 
Európai Unió éves kezdeményezéseit 
A cél az, hogy felhívják a polgárok figyelmét a örökség, mint a múlt bizonyítéka, megóvásának 
fontosságára. 2016-ban a Közösségek és kultúrák tematika a különféle típusú közösségek 
bevonására irányult: kulturális, vallási, filozófiai, tudományos, szabadidős vagy sport jellegű helyi 
közösségek, iskola, szomszédság, klubok, egyesületek, nem kormányzati szervezetek,. a művészeti 
és kulturális tevékenységek támogatása, védelme és fejlesztése éredekében. 

 

A Könyvek, az Archívumok és a Könyvtárak Főigazgatóságának tevékenysége keretében néhány 
kerületi levéltár tematikus műhelyeket és fiatalok számára szánt archívumok látogatásait szervezi 
azzal a céllal, hogy elősegítsék a különféle területek ismereteit. 
 
Egy másik fontos kezdeményezés az Ibériai Kulturális Örökség Másodéve amelynek fő célja a 
kulturális örökség ágazatának népszerűsítése, értékesítése és láthatósága, valamint annak 
bemutatása, hogy az örökség hogyan lehet kimeríthetetlen inspirációs forrása a tanulásnak és 
szórakozásnak. Az AR & PA Örökség helyreállításának és kezelésének másodévek 1998 óta 
Valladolidban zajló egyesülésének az eredménye a Heritage Fair-val, amely egy 2013-ban 
Portugáliában létrehozott esemény. Idén október 11. és 13. között kerül megrendezésre. 
 

Hozzáférhetőség a mozgáskorlátozottak számára  
 
 
Az idegenforgalmi akadálymentesség a fogatékkal élő személyek ügyével foglakozik. Ma már vannak 
olyan vállakozások vagy egyesületek, amelyek küldetésük, hogy bárkinek lehetőséget biztosítsanak, 
hogy legjobban élvezzék vakációikat, és a természeti és kulturális örökségeink legjavát. Az egyik 
ilyen a Portugáliához köthető Adapted &Senoir tours, amelynek célja, olyan személyek megsegítése, 
akiknek a mozgásukban valamilyen nehészségekkel kell szembenézniük. Segítik a csökkent 
mozgásképességű embereket, segítséget nyújtva nekik, valamint családjuknak és barátaiknak. A cél 
általában testi fogyatékossággal élő személyek csoportjának beazonosítása. A társaság speciálisan 
adaptált járműveket biztosít számukra, minden kényelemmel és felszereléssel. A csapat ügyfeleivel 
együtt megtervezi és kiválasztja azokat a túrákat, kirándulásokat, melyek kerekesszék-barátak. Pótdíj 
fizetésével az ügyfeleinek ápolói felügyeletet is biztosít az utazás során.  
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Kérés esetén lehetőség van magán transzver igénybevételére is, amikor is a munkatársak az 

ügyfeleiket felveszik a reptérről, hotelből vagy lakóhelyükről. 

A Portugál Adapted and Senior túrák akkor is az ügyfelek rendelkezésére állnak, amikor azok  egy 
hajóút alkalmával Lisszabonba látogatnak, a feladatuk, hogy a rászoruló embereket segítsék 
utazásuk legnagyobb részében, speciális útitervekkel, amelyeket azok számára terveztek, akik 
mozgássérültek vagy kerekes székesek. 

 

Egy másik, Portugáliában székhellyel rendelkező társulás a Tourism 4all, amelyet szintén a Turismo 
do Portugal finanszíroz. 
A „Turisztikai stratégia 2027 – Gondolj a jövőre, cselekedj a jelenben” című stratégiai keret 
felépítését írja elő a következő 10 évre, figyelembe véve számos változást és perspektívát, valamint 
az azokból származó lehetőségeket és kihívásokat. 
Ezek a tényezők, valamint az azonosított lehetőségek, mint a turizmus fenntartható növekedése 
2030-ig, a „Portugália célállomása”, valamint az egészségtudatosság, valamint az egészségügyi és 
jóléti termékek iránti növekvő igény, az Elérhető PORTUGÁLIA projekthez vezet. 

 

Az Elérhető  PORTUGÁLIA keretein belül egy olyan platform és egy mobilalkalmazás (Android és 
iOS) kerül fejlesztésére, amelynek célja a Portugáliában elérhető turisztikai kínálatok megismerése 
és terjesztése, amely hozzájárul a kereslet új szegmenseinek felismeréséhez valamint a speciális 
szükségletekkel rendelkező emberek turisztikai élményszerzéséhez, Portugália, mint desztináció 
tervezése mellett. Ez egy informatív (nem értékelhető) eszköz, az összes ebből eredő objektivitással. 
A kereslettel való interakció erősítése érdekében javítani kell a közösségi hálózatok modelljén, amely 
ma már minden turista számára elérhető. 
Az online platform a már létező Tur4All Spain busz annak továbbfejlesztett mintáján alapul. Ez a 
PREDIF - a fogyatékossággal élő emberek platformjának képviselője több mint 20 éves tapasztalatán 
alapszik. 
A PREDIF-vel közösen létrehozott partnerség lehetővé teszi a HOZZÁFÉRHETŐ PORTUGÁLIA 
számára, hogy nemzetközi szinten is tesztelt infrastruktúra és módszertan, valamint tartalmak 
előállításának és fordításának 7 különböző nyelven működő rendszer előnyét kihasználva, 
költséghatékony módon gyorsabb fejlődést és kivitelezést érjen el. 
 
PREDIF, a testi fogyatékossággal élő személyek állami képviseleti platformja, egy nonprofit állami 
szervezet, amelyet 2003-ban közhasznúnak nyilvánítottak, és amely közel 100 000 testi 
fogyatékossággal élő ember javát képviseli és támogatja. A PREDIF ma igazi brenchmarknek számít 
az akadálymentesített turizmus területén, felügyeli a CERMI Befogadó Turisztikai és Szabadidős 
Bizottságot, protokolljai és kritériumai az akadálymentesség terén az egész fogyatékossággal élők 
számára elfogadottak. 
Érdemes megemlíteni a CREATOUR projektet, egy demonstrációs és multidiszciplináris kutatási 
kezdeményezést, amely kutatásokat támogat, öt kutatóközponttal együttműködve, amelyek Norte, 
Centro, Alentejo és Algarve  régió kisvárosaiban számos kulturális vagy kreatív szervezettel állnak 
kapcsolatban. A projekt a Lisboa Programa Operacional Regional, a Portugál Tudományos és 
Technológiai Alapítvány és a Programgar Operacional Regional do Algarve együttműködéséből 
született. A CREATOUR átfogó célja a Portugália kisvárosaiban és vidéki térségiben egy kutatási 
ütemterv kidolgozása és kísérletezése a kreatív turizmus eléréséhez, a régiókban és a régiók közötti 
kapcsolatépítés. A projektet a kulturális / kreatív szektor, az idegenforgalom és a regionális 
fejlesztések elméleti és módszertani szemléletei támasztják alá. A projekt a kreatív szektor 
fejlesztések támogatásaiból valósul meg: a tudásépítés, és a kapacitás fejlesztés, a 
tartalomfejlesztést támogatása a kreativitás helyszínekkel való összekapcsolása, valamint a hálózat 
és a klaszterek kialakulásának elősegítése
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Összefoglalás 

 

 
A portugál történelmi falvak jó példái annak a társadalmi-gazdasági változásnak, amely Portugália 
vidéki térségeiben mentek végbe az elmúlt hatvan évben. A huszadik század közepéig a fő 
foglalkozás itt a mezőgazdaság volt. Ezt követően a mezőgazdaság hanyatlása kiváltotta a vidéki 
vándorlást. A népszámlálás azt mutatja, hogy a lakosok száma a tizenkilencedik század közepe és a 
huszadik század közepe között növekedett, ezt követően pedig csökkent. 2011-ben, mint ahogyan a 
19 század óta, a legalacsonyabb lakosszámot a falvakban regisztrálták, a többségükben kevesebb, 
mint 200 lakost tartanak nyilván,  ezek többsége idős és alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. 
 
 
A gazdasági aktivitás visszaesésének leküzdésére irányuló intézkedéseket a huszadik század utolsó 
negyedévében kezdték meghozni. Néhány független személy, helyi és önkormányzati szervek, 
valamint a Munkavállalók Előnyös Használatával Foglalkozó Nemzeti Intézet ‟Szabadidő (INATEL) 
kezdte felfedezni a kulturális turisztikai élményeket kereső turistákra adta lehetőségeket.l  Az első 
falvak, amelyekben turisztikai létesítmények voltak, Almeida és Sortelha voltak. Almeidában az első 
ilyen létesítmény, Pousada de Portugal formájában kialakított szállás, 1985-ben jelent meg, mint 
állami kezdeményezés. 
Sajnos az általános megitélés az, hogy a legtöbb nemzeti közpolitika nem felel meg a lakosság és a 
vidéki közösségek valóságainak és igényeinek a „vidéki közösségek aggodalmait és elvárásait 
kevésbé”, vagy „egyáltalán nem veszik figyelembe”. a nemzeti politikák meghatározásakor. A vidéki 
közösségek által azonosított problémák összetettsége megköveteli a vidékfejlesztés széles 
perspektíváját. 
 
Az összes meggyőződés ellenére ma Portugália az egyik fő ország, amely valóban elkötelezett 
amellett, hogy a turizmus 100% -ban megközelíthető legyen, és a vidéki területek számára egy 
kiigrási lehetőséget biztosítson, a lakosság bármely csoportjának bevonásával. 
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Végső következtetések  
 
 
A beszámoló az IPER projekt partnerek nemzeti és európai szintű felméréseinek eredményei alapján 
készült.  
A kutatási adatok összegzésére SWOT-módszert alkalmaztunk; kiemelve azokat a kedvező 
(erősségek) vagy hátráltató (gyengeségek) tényezőket, amelyek meghatározzák az európai kulturális 
örökség digitális eszközökkel történő népszerűsítését a hozzáférhető turizmus elve alapján.; 
ugyanakkor meghatároztuk azokat a külső változókat, amelyek pozitív (lehetőségek) vagy negatív 
(veszélyek) hatást jelentenek. 
 

Erősségek: 

 

 A kulturális örökség kulcsfontosságú szerepet játszik EU-szinten, felbecsülhetetlen értékkel 
bír minden polgár számára, és ugyanakkor potenciális forrás is, amelybe mind társadalmi, 
mind gazdasági szempontból befektetni érdemes. Európai szinten az EU valamennyi 
intézménye elkötelezett amellett, hogy népszerűsítse és megóvja a kulturális örökséget. Az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, valamint a Régiók 
Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság rendezvényeket szervez a 
kulturális örökségre összpontosító tevékenységek megünneplésére. 

 A kulturális örökségbe történő beruházás többféle előnyt: kulturális, társadalmi, környezeti 
és gazdasági előnyt generál. Ezek az előnyök hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a 
helyi, reionális és nemzeti szintű társadalmi kohézióhoz. 

 Az IKT-n keresztül a fogyatékossággal élő emberek okostelefonjukon, vagy táblagépükön 

keresztül ellátogathatnak egy helyre, nem szükséges személyesen is felkeresniük egy 

emlékművet, egy múzeumot vagy kulturális alkotást. A fogyatékkal élők számára 

információkhoz való gyors hozzáférés és Európa hozzáférhetővé tétele kulcsfontosságú 

eleme az Európai Fogyatékosságügyi stratégiának (2010–2020 között). Ez a stratégia a 

fogyatékosság és az akadálymentesség területén az uniós szintű fellépés általános keretét 

határozza meg, kiegészítve és támogatva a tagállamok intézkedéseit 

 A kulturális örökség digitalizálása és gazdasági előnyének kiaknázásának támogatása az 
Európai Digitális Irányelv által támogatott tevékenységek. Ez az irányelv sürgeti az akár 
távoli területeken lévő kulturális tartalmak jobb elérhetőségét, az intelligens technológiák 
bevezetését a polgárok hatékonyabb integrálása révén. 

 Az Európai Unió különféle eszközöket használ annak érdekében, hogy Európát 
hozzáférhetőbbé tegye a fogyatékkal élők és az idősek számára. A jogszabályokon és 
politikákon túl a kutatás és a szabványosítás egyebek mellett az épített környezet, az IKT és 
a közlekedés elérhetőségének optimalizálását szolgálja. 
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Gyengeségek: 

 

 Mindeddig az EU nem kötelező erejű eszközöket (Európai Tanács állásfoglalások és 
miniszteri nyilatkozatok) használt az akadálymentesség célkitűzéseinek előmozdítása 
érdekében. Noha történt némi előrelépés, az IKT-k akadálymentességének szintje még 
messze nem kielégítő, amint azt a digitális befogadásról szóló, 2007. novemberében 
közzétett közlemény is elismeri. Az EU azonban még nem fogadott el kötelező érvényű 
irányelvet az IKT-ról és különösen a web-akadálymentességről annak ellenére, hogy ezt az 
Európai Fogyatékosságügyi Fórum ismételten kérte. 

 Ki kell építeni egy tudásbázist, és javítani kell az állami hatóságok és intézmények 
kapacitásán a kulturális örökségek közös szabványokon és megközelítéseken alapuló 
digitalizálási stratégiáinak kidolgozása és végrehajtása érdekében. 

 A hozzáférhető turizmussal kapcsolatos professzionális képzési tanfolyamok, valamint a 
kulturális örökségek népszerűsítésére irányuló képzési lehetőségek hiánya 

 Kulturális információk és adatok nehezen begyűjthetők, tárolhatók és összehasonlíthatók. 
Ez pedig az európai és nemzeti szintű hatékony politikák kialakításának és megosztásának 
szükségességére hívja fel a figyelmet. 

 A digitalizálásnak nagy hatása van a kultúrák megismerésében, elérésében, létrehozásában 
és terjesztésében. 

 Szükséges fejleszteni a múzeumi szakemberek digitális kompetenciáit annak érdekében, 
hogy a múzeumok hozzáférhetőbbé és érdekesebbé váljanak nemzetközi és európai 
viszonylatban is. 

 Szükséges a kulturális örökség szakembereinek digitális kompetenciáinak fejlesztése. 

 
 
Lehetőségek: 

 

 Az EU támogatja a kulturális örökségek védelmére vonatkozó projekteket. A Kreatív Európa 
program keretében elindították az erre az évre vonatkozó, külön együttműködési projektekre 
irányuló felhívást. Nagyon sok további lehetőség áll rendelkezésre az Erasmus +, az Európa 
a polgárokért, a Horizont 2020 és más uniós programok keretében. 

 Manapság a kulturális örökség megőrzésével és népszerűsítésével foglalkozó egyesületek 
és szervezetek száma egyre gyorsabban növekszik, és számos rendezvényt rendeztek a 
témával kapcsolatosan. 

 Európa szerte egyre több a digitális eszközöket használó örökség menedzsment központok, 
múzeumok, levéltárak és könyvtárak……. melyek kulturális örökségek megőrzése, 
népszerűsítése során a technológiákat eszközként építik be a felhasználói élmények 
gazdagításához és javításához. 

 A digitális eszközök mindenki számára hozzáférhetővé teszik a kulturális örökséget. 
Csökkentik a kulturális és társadalmi szférák közötti távolságot.  

 Semmi sem helyettesíti az örökség megérintésével, érzésével és megtapasztalásával 

kapcsolatos személyes tapasztalatokat. De legalább biztosak lehetünk benne, hogy az IKT-

nak köszönhetően megőrizzük felbecsülhetetlen örökségünket, és a következő generációk 

számára is elérhetővé válnak.
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Veszélyek: 

 

 A kulturális tevékenységek támogatásához, a versenyképesség fenntartásához és 
növeléséhez, valamint a tevékenységek nemzetközivé tételéhez szükséges forrásokhoz való 
hozzáférés nehézségei. Bizonyos kulturális ágazatokban lényegesen nehezebb annak 
immateriális jellege miatt, kockázatokat kel vállalniuk a növekedés vagy az innováció 
érdekében. 

 Az IKT fejlődése digitális megosztottságot eredményezhet egyes szolgáltatók között Például 
öt évvel ezelőtt egy kulturális hely számára létrehozott mobil alkalmazás már nem 
támogatható a jelenlegi mobil operációs rendszerekkel. Ezért a kulturális közvetítőknek idővel 
frissíteniük kell digitális megoldásaikat. 

 A digitális eszközök és hálózatok - különösen az internet - példátlan lehetőségeket kínálnak. 
A nem megfelelő digitális eszköz kiválasztása veszélyeztetheti a helyszínek kulturális jellegét. 
Ezért nagyon fontos szakemberek segítségét kérni, akik képesek fenntartani az egyensúlyt az 
új technológia és az örökség között. 
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jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az 
abban szereplő információk bármilyen felhasználásáért. 
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