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vodilni partner vezető partner 
Pomurski muzej Murska Sobota 
Muraszombati Muravidéki Múzeum 
www.pomurski-muzej.si

Pokrajinski arhiv Maribor 
Maribori Területi Levéltár 
www.pokarh-mb.si

Zavod za turizem in kulturo Beltinci 
Belatinci Idegenforgalmi és Kulturális Intézet 
www.beltinci.net

Savaria Megyei Hatókörú Városi Múzeum 
Mestni muzej Savaria 
www.savariamuseum.hu

Magyar Nemzeti Levéltár – Vas Megyei Levéltár 
Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv Železne županije 
mnl.gov.hu

zlozenka_v8.indd   1 15/03/2018   20:57



vsebina
tartalom

Pod imenom e-documenta Pannonica se izvaja projekt, katerega 
namen je oblikovanje interdisciplinarne baze verodostojnih 
arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih 
podatkov o kulturni dediščini izbranih 120 krajev na čezmejnem 
slovensko-madžarskem območju – Prekmurja v Sloveniji in 
Železne županije na Madžarskem.

V projektu sodelujejo institucije, ki se profesionalno ukvarjajo s 
kulturno dediščino čezmejnega območja, in sicer jo evidentirajo, 
zbirajo, raziskujejo, varujejo, hranijo in z njo komunicirajo. Skozi 
partnerstvo bodo vzpostavile skupno metodologijo zbiranja, 
hranjenja in objavljanja podatkov o kulturni dediščini, ki jo bodo 
prenesle v trajno obliko strokovnega sodelovanja. 

Temeljni izdelki projekta bodo:

• skupna, interdisciplinarna baza podatkov projektnih partnerjev o 
kulturni dediščini čezmejnega območja v dveh jezikih,

• spletni portal z interaktivno karto krajev za splošno javno rabo v 
treh jezikih,

• skupna informacijska pisarna.

Korist od izdelkov projekta, predvsem pa od spletnega portala, ki bo 
dostopen tudi prek mobilne aplikacije, bodo imeli šolarji, študenti, 
učitelji, organizatorji turistične ponudbe, turistični vodiči, lokalne 
skupnosti, podjetja in drugi; vsi, ki kulturno dediščino uporabljajo 
za izobraževalne, promocijske in gospodarske namene.

Cilj projekta je povečanje količine strokovno preverjenih podatkov 
o kulturni dediščini, njihove javne dostopnosti in splošne rabe. 
Izdelki projekta e-documenta Pannonica bodo namenjeni vsem, 
ki jih zanimajo zgodovina in raznolikost kulturne dediščine krajev 
čezmejnega območja ter doseganje njihove večje prepoznavnosti in 
prisotnosti v turistični ponudbi obeh držav.

Pomurski muzej Murska Sobota
Muraszombati Muravidéki Múzeum
Okrašena bakrenodobna žara z najdišča Pod Kotom – jug.
Díszített rézkori hamvveder Pod Kotom – dél lelőhelyről.

Pokrajinski arhiv Maribor
Maribori Területi Levéltár
Privilegijska listina za trg Turnišče, 2. september 1548.
Turnišče mezőváros kiváltságlevele, 1548. szeptember 2.

Zavod za turizem in 
kulturo Beltinci
Belatinci Idegenforgalmi és 
Kulturális Intézet
Beltinski pozvačin.
Belatinci vőfély.

Savaria Megyei Hatókörú Városi Múzeum 
Mestni muzej Savaria
Škatlica za britev, Csempeszkopács, 1851.
Borotvadoboz, Csempeszkopács, 1851.

Magyar Nemzeti Levéltár – Vas 
Megyei Levéltár
Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv 
Železne županije
Pečat Železne županije, 1860–1950.
Vas megye bélyegzője, 1860–1950.

Az e-documenta Pannonica projekt célja interdiszciplináris bázis 
létrehozása a határon átnyúló szlovén-magyar térségben, Muravidéken 
és Vas megyében kiválasztott 120 település kulturális örökségének hiteles 
régészeti, néprajzi, kultúrtörténeti és életrajzi adatai alapján.

A projektben olyan intézmények vesznek részt, amelyek hivatásszerűen 
foglalkoznak a határon átnyúló terület kulturális örökségével, rögzítik, 
gyűjtik, kutatják, ellátják védelmét, tárolják és kommunikációt folytat-
nak vele. A partnerség révén közös módszertant hoznak létre a kulturá-
lis örökséggel kapcsolatos adatok gyűjtésére, tárolására és közzétételére, 
amely a szakmai együttműködés állandó formáját fog ja képezni.

A projekt alapvető termékei a következők:

• a projektpartnerek közös, interdiszciplináris adatbázisa a határon 
átnyúló terület kulturális örökségéről két nyelven;

• közhasználatú webportál, interaktív térképpel, három nyelven;
• közös információs iroda. 

A projekt termékeket, elsősorban a mobil alkalmazás által is elérhető 
web portált, iskolások, egyetemi hallgatók, pedagógusok, turisztikai szol-
gáltatók, idegenvezetők, helyi közösségek, vállalatok és mások haszno-
síthatják; mindazok, akik a kulturális örökséget oktatási, promóciós és 
gazdasági céllal használják.

A projekt célja a kulturális örökségre vonatkozó, szakmailag hiteles, 
nyilvánosan hozzáférhető adatok mennyiségének növelése és felhaszná-
lásuk szélesebb körűvé tétele. Az e-documenta Pannonica projekt termé-
keit a határon átnyúló területek sokszínű kulturális öröksége és történel-
me iránt érdekelődőknek szánjuk, valamint felismerhetőbbé tételük és 
mindkét ország turisztikai kínálatában való meg jelenésük elérésére.
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