REDISCOVER PILOTOK A PROJEKTBEN

A Rediscover projektet összesen 12 db
pilot megvalósítására, illetve ezek
tesztelésére hozták létre, elősegítve ezzel a
Duna-menti régió azon városainak
zsidóörökség-felfedezését, melyek nem
kapcsolódnak közvetlenül a már ismert
zsidó örökséget felmutató hálózatokhoz.
A Covid-19 pandémia ellenére – amely
kifejezeten hátrányosan érintette a
kulturális és turisztikai szektorokat – a
projektpartnerség 36 fő pilotot valósított
meg, valamint számos további professzionális PR kampányt (kiállítások, imázsfilmek stb.)
folytatott le. A pilotok 5 közös téma mentén valósultak meg.

Rediscover gasztronómia tematikus útvonal
Ehhez a tematikus útvonalhoz tartozik a projektszintű szakácskönyv (nem csak receptes
gyűjtemény, mivel a partnervárosokat, illetve a zsidó gasztrohagyományok alapjait is
bemutatja), három másik helyi kulturális receptkönyv, továbbá egy gasztronómiai esemény.

1 Szeged Tour – Kalandozások a Duna-menti régió zsidó gasztronómiájában (projektszintű
kiadvány)
2 Regensburg – “Jüdische Küche erzählt“ (Zsidó konyha felfedezése)
3 Szabadka – Rosenfeld Mártonné 1923-as recepteskönyve modern köntösbe burkolva
4 Galac – Mini e-szakácskönyv és streamelt főzőshow (Rediscover online kulturális fesztivál
része)
5 Kotor – Gasztrorendezvény – online

Rediscover vezetett séták tematikus útvonal
Ez az útvonal egyesíti a legtöbb pilotot, szám szerint 14-et, amelyek a helyi zsidó közösségek
életét, valamint épített és szellemi kulturális örökségét mutatják be kreatív és innovatív
módon. A projektpartnerek 4 db mobilapplikációt, 2 virtuális sétát, 5 útikönyvet, 2 városi
turisztikai portfóliót és egy helyi idegenvezetőknek szóló szakmai workshopot hoztak létre.
6 Szeged LP – Szeged zsidó öröksége mobilapplikáció
7 Banja Luka – Mobilapplikáció a lerombolt helyi zsidó örökség bemutatására
8 Muraszombat – Muraszombat zsidó útján mobilapplikáció
9 Szabadka – Zsidó örökség mobilapplikáció
10 Eszék – Zsidó Eszék virtuális sétája
11 Szabadka – Zsidó Szabadka női szemmel - vezetett séta
12 Szabadka – vezetett temetői séta
13Temesvár – Zsidó Temesvár női szemmel - vezetett séta
14 Regensburg – A regensburgi zsidóság nyomában - útikönyv
15 Szabadka – A zsidó Szabadka portfóliója (offline kiadvány)
16 Banja Luka – tematikus vezetett séta (első zsidó tematikájú a városban)
17 Szeged LP – Szeged városának portfoliója a World Jewish Travel weboldalon
18 Eszék – Eszék városának portfoliója a World Jewish Travel weboldalon
19 Kotor – szakmai workshop idegenvezetők képzésére

Rediscover újraalkotott kulturális örökség tematikus útvonal
Ez a tematikus útvonal azokat a partnervárosokat köti össze, melyek kevés látható zsidó
örökséggel rendelkeznek, azonban szeretnék ezt különféle virtuális technológia (VR, AR)
felhasználásával vagy pedig rekonstrukcióval újra láthatóvá tenni. Az útvonalhoz az alábbi
négy pilot tartozik:
20 Muraszombat – Informatív temetőkerítés
21 Muraszombat – a lerombolt muraszombati Baumhorn zsinagóga 3D modellje
22 Eszék – Eszék felsővárosi zsidó temetőjének konzervációs tanulmánya
23 Eszék – Eszék felsővárosi zsidó temetőjének konzervációs tanulmánya és rekonstrukciós
tervének elkészítése
24 Kotor – a helyi zsidóság történetének kutatása

Rediscover virtuális múzeum és kiállítás tematikus útvonal
Hét partnerváros hét különböző pilotot – virtuális/helyszínen megrendezett kiállításokat,
virtuális múzeumot stb. – készített az útvonalhoz kapcsolódóan, felfedve a részben vagy
teljesen feledésbe merült szellemi örökséget (jelentős zsidó személyek élettörténeteit, fontos
eseményeket) izgalmas formában bemutatva.
25 Temesvár – Virtuális múzeum
26 Regensburg – Szabadtéri virtuális könyvespolcok (plexifal) a könyvégetések emlékére
27 Banja Luka – Személyes történetek virtuális kiállítás
28 Szeged LP – Elfeldett arcok c. szabadtéri kiállítás
29 Eszék – Dr. Hermann Weismann életét és a kor társadalmát bemutató helyszíni kiállítás
30 Szabadka – A szabadkai zsidóság mindennapjai c. kiállítás a városi múzeumban
31 Kotor – A kotori zsidóság szellemi és épített örökségét bemutató helyszíni kiállítás

Rediscover fesztiválok, rendezvények tematikus útvonala
Öt projektpartner hat különböző pilotja tartozik ehhez az útvonalhoz. A megvalósított
rendezvények a gazdag helyi zsidó kulturális örökség számos aspektusát mutatták be széles
körben. A Covid-19 járvány miatt az eredetileg tervezett nagyszabású utcafesztiválok helyett
kisebb kulturális rendezvényeket lehetett csak megvalósítani, 2021 tavaszára pedig annyira
romlott a helyzet, hogy a galaci kulturális fesztivál megrendezésére már csak az online térben
volt mód.
32 Regensburg – Emlékezés c. színdarab forgatókönyve
33 Regensburg – European Day of Jewish Culture fesztivál
(kapcsolódás egy nemzetközi kulturális programsorozathoz)
34 Szeged Tour – Kalandozások a zsidó kultúrában előadássorozat
35 Muraszombat – European Day of Jewish Culture fesztivál
(kapcsolódás egy nemzetközi kulturális programsorozathoz)
36 Galac – Rediscover online kulturális fesztivál
37 Kotor – zenei koncert

A projektet a Valorizációs kézikönyv zárta, egy olyan összefoglaló módszertani kézikönyv,
amely a partnervárosokhoz hasonló közepes méretű, rejtett zsidó örökséggel rendelkező
városok vezető/kulturális intézményeinek mutatja meg azokat a módszereket és eszközöket,
amelyekkel felismerhetik, és turisztikai szempontból kiaknázhatják mind a szellemi-, mind
pedig az épített örökséghez kapcsolódó zsidó kulturális értékeket. A kézikönyv összefoglalja a
3 éves projekt fő dokumentumait, a közös adatbázist, illetve annak módszertanát, a közös
akciótervet, promóciós és marketingtervet, valamint a partnerek által tesztelt pilotokat, illetve
az azokat összekötő brandet.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover/outputs

