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A projekt célkitűzése:

• A projekt célja új ötletek és tervek kifejlesztése mellett 
a ka kéézmzműűipar ipar úújbjbóóli elli előőttéérbe helyezrbe helyezéésese

• Az ismeretátadás és tapasztalatcsere során a partnerek 
a felnőttoktatás, az új képességek fejlesztése terén 
végzett munkájukban rejlő hasonlóságok és 
különbségek megvilágításával kívánják megosztani 
tapasztalataikat a textilörökségre való figyelemfelhívás 
érdekében.



Konkrét célok:

• Felnőttképzési módszer kifejlesztése a textilörökség megújítására, az érdeklődők, 
kézművesek, tervezők inspirálása, ösztönzése és a múzeumok gyűjteményei - mint 
ötletforrások - használatának megtanítása ,új, innovatív termékek létrehozására;

• - A mA múúzeumi tzeumi táárgyakhoz valrgyakhoz valóó kköözvetlen hozzzvetlen hozzááfféérréés biztoss biztosííttáásasa, új kezelési módszerek 
kifejlesztése, újfajta alkalmazásuk érdekben;

• - A textil (viseletek, öltözékek, belső dekorációk, kiegészítők) területén létező kulturális 
örökségben és a kulturális sokszínűségben rejlő értékek hangsúlyozása;

• - A rA réégi mintgi mintáák k éés techniks technikáák modern kk modern köörnyezethez valrnyezethez valóó adaptadaptáálláásasa
• - Az emberek tudatosságának felélesztése, figyelmük a múzeumokra - mint az egész 

életen át tartó tanulás forrásaira - való ráirányítása új és innovatív ötletek kifejlesztése 
érdekében;

• - A célcsoport munkaerő piaci helyzetének megerősítése kompetenciájuk, 
motivációjuk és vállalkozási esélyeik növelése érdekében;

• - A regionális identitás erősítése.



A projekt résztvevői:

• Projektvezető: Västernorrland megye
Önkormányzata, SvSvéédorszdorszáágg

• Partnerek: Västernorrland Megyei Múzeum, 
Svédország

• Somogy Megye Önkormányzata, Magyarország

• Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Magyarország

• Csíki Székely Múzeum, Románia

• Hargita Megye Tanácsa, Románia

• Muhu Múzeum, Észtország



• A projekt időtartama: 2007. 12. 01.- 2009. 
11. 30.

• Összköltségvetés: 512.395 EURÓ

• EU támogatás: 300.000 EURÓ

• Hargita Megye Tanácsa: 

• 44.432 EURÓ

• Önrész: 18.418 EURÓ



Felnőttoktatás: 18-an hallgatják a 
hétvégi előadásokat



A 2009. január 23.- Házi Kiállítás 
megnyitója



Kiállított darabok



Kiállított darabok



A projekt végső terméke

• az oktatoktatáási segsi segéédanyagdanyag lesz, melynek segítségével 
az európai múzeumokban fellelhető textil 
gyűjteményekre alapozott termterméékfejlesztkfejlesztéés s 
valósulhat meg. Az oktatócsomag tartalmazza az 
egész munkafolyamatot és módszert, mely választ 
ad arra, hogy a múzeumokban fellelhető
összegyűjtött tudás felhasználásával hogyan 
sikerülhet új típusú termékeket előállítani. Ennek a 
módszertana a svéd múzeum korábbi 
projekttapasztalataira épül, s ennek kipróbálása 
nemzetközi szinten erősíti a segédanyag 
összeurópai adaptálhatóságát.



A 19 képzésben r észtvev ő
kézműves oklevelet kap




