Digitalizarea și educația - tema principală a celui de–al treilea eveniment
interregional dedicat schimburilor de experiență (IEE3)
din cadrul proiectului MOMAr
În perioada 24-25 martie 2021 s-a desfășurat cel de–al treilea eveniment interregional dedicat
schimburilor de experiență (IEE3) din cadrul proiectului MOMAr (Modele de Management pentru
Patrimoniul Rural Singular).
Evenimentul online cu titlul „De la teorie la practică. Modele experimentale de management
testate”, a cărui gazdă a fost Consiliul Județean Mehedinți, a reunit peste 70 de experți în managementul
patrimoniului din 9 țări europene, importanța educației și utilizarea noilor tehnologii în domeniul
gestionării patrimoniului reprezentând tema principală a evenimentului.

La întâlnire au participat partenerii MOMAr, Guvernul Provinciei Zaragoza (Spania), în calitate
de lider de proiect, Agenția de Dezvoltare Regională a Boemiei de Sud (Cehia), Provincia Groningen
(Olanda), Ministerul Dezvoltării Regionale și Transporturilor din Saxonia (Germania), Autoritatea
Regională din Corsica (Franța) și Unitatea Administrativă Teritorială Județul Mehedinți (România) în
calitate de gazdă a evenimentului.
Pandemia generată de virusul COVID-19 a obligat membrii proiectului să schimbe planul inițial
al acestei întâlniri interregionale, care trebuia să aibă loc în județul Mehedinți, combinând un program
științific cu o vizită de studiu. Cu toate acestea, partenerii MOMAr s-au angajat să finalizeze munca de
teren odată ce mobilitatea în Europa va fi din nou sigură.

În calitate de director executiv al partenerului gazdă a evenimentului, doamna Silvia Trancă a
apreciat munca depusă în cadrul proiectului MOMAr și efectele sale tangibile asupra teritoriilor
implicate, anunțând că la nivelul Consiliului Județean Mehedinți se fac deja demersuri pentru a
implementa exemplul de bună practică identificat la ultimul eveniment interregional organizat în Corsica
în Martie 2020, și anume, crearea unui Centru de conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil
în zona rurală.
În continuare, participanții au prezentat numeroase cazuri de studiu, bune practici și provocări
întâmpinate în managementul patrimoniului, concentrându-se pe digitalizare și inițiative educaționale.
Astfel, am aflat despre posibilitatea vizitării Mănăstirii Michaelstein din Saxonia-Anhalt printr-un tur
virtual 3D, despre propunerea Fundației pentru Mediu, Natură și Protecția Climei din Saxonia-Anhalt
(SUNK) de a spori vizibilitatea pădurii Blankenburg postând plimbări digitale de primăvară în direct pe
Instagram în perioada restricțiilor generate de virusul Covid-19, dar și despre proiectul Parcului Natural
Porțile de Fier, ce are ca obiectiv crearea unui produs turistic transfrontalier inovativ, care tratează
întreg patrimoniul cultural și natural din zona Portilor de Fier, prin scanare 3D.
Patrimoniul pentru oameni
În cadrul celei de-a doua sesiuni a evenimentului, participanții au avut ocazia să aprofundeze
utilizarea patrimoniului cultural și natural pentru bucuria oamenilor, prin inițiative inovative ce pun în
valoare patrimoniul prin evenimente culturale, dând astfel viață monumentelor istorice sau naturale (ex.
Festivalul din Daroca, Spania, Speoconcertul din peștera Balta, județul Mehedinți).
De asemenea, prezentările au tratat subiecte privind gestionarea patrimoniului în zonele rurale de
la satele eco din Groningen (#ecovillages), la Pastila de Cultură din Mehedinți sau la orașul roman
dinamic și plin de viață din Zaragoza (#Los Banales), acestea fiind doar câteva dintre exemplele de bune
practici pe care am avut oportunitatea să le cunoaștem.
În încheiere, doamna Isabel Soria, coordonatorul științific al MOMAr, a subliniat necesitatea de
a pune digitalizarea în slujba proiectelor educaționale și pedagogice”, menționând că: „atunci când
ajungem să ne cunoaștem patrimoniul cultural și natural îndeaproape, îi întelegem valoarea și
conștientizăm importanța de a transmite acest sentiment de apartenență către generațiile
viitoare”.
Despre MOMAR:
“MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage“ este un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul
Programului Interreg Europe.
MOMAr inseamnă furnizarea unei gândiri strategice pentru utilizarea resurselor culturale și naturale, alăturând toți actorii
implicați în managementul resurselor și creând modele de dezvoltare economică și socială sustenabile, favorizând astfel
identitatea zonelor rurale fără a copia sau a transfera modele din alte medii, ci adaptându-le teritorial.
Proiectul evidențiază existența unor teritorii cu probleme - depopularea, îmbătrânirea populaţiei, neutilizarea resurselor - a
căror identitate este totuși marcată de un patrimoniu bogat, excepțional, în unele cazuri chiar patrimoniu UNESCO, și ale
căror entități de management fie nu au finalizat definirea modelelor de acțiune din punct de vedere cultural și al resurselor
naturale, fie modelele împrumutate nu corespund realității teritoriale.
Vizitați-ne: www.interregeurope.eu/momar
http:// twitter.com/momarinterreg
http://www.facebook.com/momarinterreg/
http://www.instagram.com/momarinterreg/

