
Како промовисати културно наслеђе међу млађим генерацијама, будући да је оно
израз комплексних историјских, друштвених и културних околности, као и део
ширег и сложеног односа са природним окружењем? Како неговати дијалог и
интеракцију омладине са професионалцима који управљају културним наслеђем у
нашим градовима и државама? Како помирити јавне и приватне институције,
задужене за чување ових сложених вредности, са интересовањем младих за нове и
интерактивне садржаје.
Ово су само нека од питања на које пројекат “COOLTOUR - Миленијалци за
културно наслеђе” су-финансиран од стране Erasmus+ програма Европске уније,
планира да одговори.

Започет у марту 2022. године, пројекат ће зближити споменике културне баштине и
стручњаке, универзитете и истраживачке центре, организације које се баве
менаџментом у култури, стручњаке за комуникацију, студентске организације и
омладину шест европских земаља: Италије, Србије, Словеније, Кипра, Хрватске
и Мађарске.

COOLTOUR – Millenials for Cultural Heritage /

Миленијалци за Културно наслеђе

Саопштење за јавност

 

Подршка Европске комисије у изради ове публикације не представља одобравање садржаја, који
одражавају ставове самих аутора и Комисија се не може сматрати одговорном за било какву употребу
информација садржаних у њој.



COOLTOUR дигитална платформа је направљена како би се поспешило
активно учешће миленијалаца и сакупили њихови утисци о стварању садржаја
и приповедачких метода о културном наслеђу. COOLTOUR платформа је хибрид
између друштвене мреже и веб апликације, која омогућава корисницима да
стварају и деле садржај о културном наслеђу које покрива пројекат, попут
рефлексија о наслеђу у форми влога, блога, брендирања наслеђа, емотикона и
рута инспирисаних наслеђем, стварање рута наслеђа за ,,младо наслеђе’’ као и
презентацију истог кроз визуру младих, како би се ојачала веза између културне
баштине и млађих генерација.

COOLTOUR toolkit је сет методолошких алата за менаџере културне баштине
који је као иновативна методологија направљен са циљем да омогући
менаџменту културног наслеђа увид у вредност и потенцијал нових технологија
у дијалогу са млађим генерацијама.

Током наредна 24 месеца, партнери ће заједно радити на развоју два алата, које ће
тестирати и процењивати у партнерским земљама:

Подршка Европске комисије у изради ове публикације не представља одобравање садржаја, који
одражавају ставове самих аутора и Комисија се не може сматрати одговорном за било какву употребу
информација садржаних у њој.



Асоцијација локалних удружења за културне активности и догађаје (Associazione
Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo) (Италија) - www.assoentilocali.it

Археолошки институт (Република Србија) - www.ai.ac.rs

Студентска организација Универзитета у Љубљани (Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani) (Словенија) - www.sou-lj.si

Технолошки универзитет Кипар (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) (Кипар) -
www.cut.ac.cy

Бродото/Brodoto (Хрватска) - www.brodoto.com

Асоцијација менаџера културног наслеђа (Kulturális Örökség Menedzserek
Egyesülete) (Мађарска) - heritagemanager.hu

Пројекат је званично почео у мају 2022. године првим партнерским састанком на
Кипарском технолошком Универзитету у Лимасолу.
Пројекат ће развијати и реализовати конзорцијум, који чине:

Док смо у припреми сајта за пројекат, за све додатне информације можете се
обратити партнеру који је одговоран за комуникацију - Бродото на адреси:
brodoto@ngo.com

Подршка Европске комисије у изради ове публикације не представља одобравање садржаја, који
одражавају ставове самих аутора и Комисија се не може сматрати одговорном за било какву употребу
информација садржаних у њој.

У складу са Општом уредбом о заштити података ЕУ (ГДПР) која је ступила на снагу 25. маја 2018., са
овим вас обавештавамо да су лични подаци које дајете COOLTOUR ПРОЈЕКТУ-у укључени у датотеку којом
управља Асоцијација локалних удружења за културне активности и догађаје (Associazione Enti locali per le
attività culturali e di spettacolo) , као Контролор података, у име - пројекта финансираног од стране ЕУ–
партнера пројекта COOLTOUR, и користи се искључиво за активности праћења, евалуације и
извештавања, као и за дистрибуцију професионалних комуникација, билтена, догађаја или промоција које
директно организује било који од COOLTOUR партнера пројекта или пажљиво одабраних трећих лица.
Можете опозвати сагласност коју сте нам дали у било ком тренутку; Исто тако, можете бесплатно да
остварите своја права на приступ, исправку, отказивање и приговор тако што ћете свој захтев заједно
са копијом или подацима вашег личног матичног броја послати на е-маил direzione@assoentilocali.it.
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