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Η σημασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 

η προβολή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο



Κεντρική διοίκηση   
(διαχείριση  εθνικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς) 
Στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης,  
αρχαιολογικοί χώροι & μνημεία   
κτλ. 

Τοπική αυτοδιοίκηση 
(διαχείριση τοπικής πολιτιστικής  
κληρονομιάς)  
Τοπικά μουσεία, συλλογές κτλ. 

•Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία: 
άμεση ενημέρωση & ανταπόκριση 

•Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία:
ελλιπής ή ετεροχρονισμένη ενημέρωση 
από την κεντρική διοίκηση 

•Προσωπικό:  
συνεχή εκπαίδευση & κατάρτιση 

•Προσωπικό:  
ελλιπές εξειδικευμένο προσωπικό 

•Δίκτυο συνεργασιών: 
 υπαρκτό και ενεργό 

•Δίκτυο συνεργασιών:  
συχνά περιορισμένο  

Η σημασία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 

η προβολή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

Υπάρχει συνέχεια;

•Τι κάνουμε τώρα;  

•Ποια θα είναι η συνέχεια;  

•Μήπως έκανα κάτι λάθος; 

•Πρέπει συνέχεια να το 

τροφοδοτώ για να 

επιβιώσει; 

•Ως πότε;  

•Τι έκανα λάθος; 

• Ας ψάξω τη 

βιβλιογραφία να δω 

•Καλύτερα να κάνω 

σεμινάρια 

•project management, business plan, 

marketing plan… 

•Μα ο πολιτισμός δεν είναι 

επιχείρηση!!!  

•Χρειάζονται χρήματα ! Μα δεν έχω! 



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

Ναι…υπάρχει συνέχεια!



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID : Στόχος του προγράμματος

Σαφή μεθοδολογία για την οργάνωση έργων πολιτισμού 
κατάλληλα προσαρμοσμένη για τα στελέχη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης 
 



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID: Συμμετέχοντες (Partners)



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID: Περιεχόμενα 

Θεωρητική 

προσέγγιση 

Πρακτική 

προσέγγιση 

Υλοποίηση ευρωπαϊκής 

έρευνας σε ψηφιακό 

περιβάλλον : Survey monkey 

4 σεμινάρια - εργαστήρια  

Ψηφιακή πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης  

Ευρωπαϊκή έρευνα: ανάγκες 

στελεχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο: Αρχές 

πολιτιστικής διαχείρισης 

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη  



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID: η ευρωπαϊκή έρευνα Ι

Language –Survey Total 

Bulgarian   51 

Spanish  32 

Greek 63 

Italian 49 

Χαρακτηριστικά έρευνας: 
 
•Μέθοδος διεξαγωγής: Ηλεκτρονικό 
 ερωτηματολόγιο, 
 ερωτήσεις ανοικτού & κλειστού τύπου,  
 ολικής &  μερικής άγνοιας 
•Διάρκεια έρευνας: Μάρτιος – Ιούλιος  2017 
•Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, 
 Ιταλικά, Βουλγάρικα 
•Απαντήσεις: 195 



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά!                      

DEN-CuPID: η ευρωπαϊκή έρευνα ΙΙ-συμπεράσματα

•Απουσία δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης 

•Έλλειψη χρόνου και υψηλό κόστος καθιστούν δύσκολη έως και απαγορευτική την επιμόρφωση 

•Business plan, marketing plan, management plan, χρηματοδοτικά εργαλεία, δικτύωση φορέων  
•είναι όροι γνωστοί αλλά πώς μπορούν να εφαρμοστούν στον πολιτισμό; 

•Η επιτυχία ενός project δεν οφείλεται μόνο στο διαθέσιμο προσωπικό ή στην ύπαρξη χρηματικών 
πόρων  



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο & βιβλιοθήκη

Γλώσσα & ύφος απλό και 

κατανοητό 

 

Βασικές αρχές πολιτιστικής 

διαχείρισης με ενσωμάτωση 

εννοιών από το χώρο της 

οργάνωσης & διοίκησης 

επιχειρήσεων 

Σαφή μεθοδολογία υλοποίησης 

έργων πολιτισμού: εξασφάλιση 

επιτυχίας και βιωσιμότητας  

Εις βάθος μελέτη περιπτώσεων 

πολιτιστικής διαχείρισης από τον 

ευρωπαϊκό χώρο  

Εγχειρίδιο & 

Βιβλιοθήκη 



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID: Σεμινάρια - εργαστήρια

• Οργανωτής: Vea Global.  

• Παλάτι Αλχαφερία. Μουσείο και συνάμα έδρα του 

κοινοβουλίου της Αραγωνίας  

Ισπανία 

Παλάτι Αλχαφερία (Σαραγόσα) 

• Οργανωτής: e-trikala 

• Πολιτιστικές δράσεις και ο ρόλος στους στην τουριστική 

& πολιτιστική ζωή μιας περιοχής  

Ελλάδα 

Ο Μύλος των Ξωτικών στα 

Τρίκαλα 

• Οργανωτής: Futuro Digitale 

• Χάραξη πολιτιστικών διαδρομών , τοπικές κοινωνίες & 

νέες τεχνολογίες   

Ιταλία 

Διαδρομές πολιτιστικού 

χαρακτήρα  

• Οργανωτής: UBBSLA 

• Δικτύωση φορέων, πολιτιστικό & τουριστικό προϊόν 

 

Βουλγαρία 

Ιστορικό κέντρο Βάρνας 



Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID: ψηφιακή πρόσβαση

www.den-cupid.eu 

https://www.facebook.com/dencupid.eu/ 



Εκ μέρους όλων των συνεργατών  
του  προγράμματος “Den Cupid” 

ευχαριστώ  
για το χρόνο σας ! 

Τοπική πολιτιστική κληρονομιά! 

DEN-CuPID

Υπ. Διδ. Μαρία Παπακωνσταντίνου MΑ. 
Dr. Παναγιώτα Πάντζου 
Λάουρα Μελπομένη Ταπίνη ΜΑ, 
Πανεπιστήμιο Πατρών ,  
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 
& Νέων Τεχνολογιών 


