Projekt Beszámoló

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata a Göcsej – Zala mente Leader Egyesület által kiírt, VP619.2.1.-39-8-17 számú, Térségi Mobil Digitális Érték és Élménytár létrehozása című pályázati felhívás
támogatásával. további 13 település közreműködésével valósította meg a projektet
A pályázat címe: Térségi digitális Érték és Élménytár létrehozása a Zala völgy térségében.
A projekt azonosítója: 3007993575
A projekt összes költsége: 21.183.599 Ft
Támogatás összege: 17.999.995 Ft
Projekt leírása:
A Zala-völgye térség rendkívül gazdag természeti, építészeti, kulturális és biológiai értékekben,
melyek megőrzése, s mások számára történő bemutatása alapvető fontosságú egyrészt a helyi
lakosság, másrészt a "külső" látogatók számára egyaránt. Ezen értékek megőrzését összegyűjtését
célozza a projekt Zalaszentgyörgy központtal, digitális formában.
A szakmai gyűjtőmunka mellett nagy hangsúlyt kap a szakmai anyag digitális átalakítása,
megismertetése a térség számára, mely egy közös honlapon és egy települési értékeket összefoglaló
kiadvány formában is megjelenik.
A szellemi és tárgyi kultúra helyi gyűjtésében a tematika a következő: Az emberi élet fordulópontjai a
születéstől, keresztelésen át, a gyermekkor, a leány és legényélet vonásai, a házasságkötés majd az
élet elmúlása, a halál • E fő csapáson érdemes elindulni, hiszen a legfontosabb szokások, hiedelmek,
hagyományok itt jelennek meg. 2. Jeles napok, ünnepi szokások e vidéken • Kalendáriumot követve
az ünnepkörök kibontása 3. A népi építészet és a tárgyi népművészet • meglévő irodalom
feldolgozása a térség tekintetében, illetve tárgy és eszközgyűjtő körutak szervezése, felhívások 4.
Népzene, - népdalkutatás eddigi eredményei, ennek összerendezése, újabb gyűjtések megvalósítása
5. Néptáncgyűjtés.
Az eredmény az, hogy egy eddig néprajzi értelemben nem létező Zala völgyi komplex szellemi és
tárgyi kultúrát bemutató néprajzi kincs került felgyűjtésre, feldolgozásra, majd bemutatásra,
digitalizálásra. A gyűjtött anyagok feldolgozása, új gyűjtések szervezése, lebonyolítása. -Felgyűjtött
néprajzi értékek virtuális kiállításokon való bemutatása -Ismeretlen adatközlők felkutatása. -Népzenei
gyűjtések rendszerezése. -A felgyűjtött néprajzi értékek publikálása közös és települési honlapokon
is. A projekt keretein belül, Zalalövőn, ünnepélyes záró rendezvény került megtartásra a digitális
értéktár elért eredményeinek publikálására.
A projekt eredményeként létrejön egy Térségi Mobil Digitális Érték- és Élménytár, mely komplex
módon mutatja be az adott térség településeinek "kincseit", értékeit.
A pályázat célja a helyi igények kielégítése, elősegíti a térség
gazdasági-társadalmi fejlődését, a környezettudatos és közösségre épülő fejlesztések által a
környezetünk védelmét, a biológiai és építészeti sokféleség megőrzését és bemutatását a térség
lakossága és legfőképp a fiatalok számára.14 település bevonása során 5000 fő lakosság összetartó
erejének biztosítása, a fiatalság bevonása a közösségi kultúrába. a lakosság helyben tartásának
erősitése, figyelem felhívás. Gazdasági szempontból a térség megismertetésével nő a helyi
vállalkozások idegenforgalmi bevétele (vendéglátó egység), további vállalkozások betelepülése
várható, fejlesztéseket generál mind az önkormányzatok, mind a civil szervezetek számára.
Társadalmi előny az elvándorlás csökkenése, a fiatalok kulturális érzékenységének erősitése, a
hagyományok megőrzése, fenntartása, a digitális tartalmakkal a hosszútávú elérhetősége
(amortizáció csökkentés)

