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A GENIUS LOCI egy Európai Unió által társfinanszírozott 
projekt. A projekt azt a célt tzi ki, hogy rávilágítson a 
hagyományos iparágak és mesterségek értékeire és, hogy 
népszersítse ezeket a turisták és a nagyközönség körében. 
Olasz, spanyol, magyar és máltai partnerek közrem 
ködésével valósul meg a projekt, illetve az E-FAITH 
(Európai Ipari és Technikai Örökségek Egyesületeinek 
Szövetsége) biztosítja a szükséges szakérti és hálózati 
kapcsolatait. 
Az első fázisban az alábbi szektorok kerültek kijelölésre: 

1. az erjesztett italok hagyományai (sör, bor, cider, 
stb.) és a lepárlással készül rövid italok 

2. az agyagból készül termékek hagyományai (téglák, 
csempék, cserepek – illetve tzálló téglák, 
cserépedények, majolikák, stb.) 

3. hagyományos textil termékek (szövés) és a 
hagyományos európai textil alapanyagok (len, 
kender, stb.) 

A projektnek ebben a szakaszában a történelmi helyeknek, 
múzeumoknak és kiállításoknak, tradicionális üzemeknek 
a leltárját készítjük, természetesen nagy hangsúlyt 
fektetve az fentiekhez kapcsolódó szellemi örökségekre egyaránt (azon helyekre, ahol a hagyományos 
tudást életben tartják és átadják a jöv generációi számára). A kiválasztott örökségek megkapják majd az 
„Industriana” (www.industriana.eu) európai ipari és technikai örökség címkét. 
 
Ha Ön is meg szeretné szerezni múzeumának, történelmi örökségének ezt a kitüntet címet: kérem töltse 
ki kérd ívünket és küldje vissza nekünk. Ha ismer egyéb olyan ipari értéket, amely beleillik 
hálózatunkba, legyen szíves továbbítani számukra kérdívünket. 
A töltött kérdíveket az alábbi címre küldhetik vissza: 
gyorgy.fekete@kdriu.hu 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. 
 
A kiválasztott helyek képvisel ivel felvesszük a kapcsolatot további információszerzés céljából. 
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GENIUS LOCI – KÉRDÍV LÁTVÁNYOSSÁGOK, MÚZEUMOK, VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 
 

LÁTVÁNYOSSÁG NEVE  
Ország + régió  
Irányítószám + Város  
Utca + házszám 
 

 
 

GPS   
telefon  
Skype  
e-mail  
Kapcsolattartó neve  
Weboldal  
Szektor  □ Sörfzde, erjesztett alkoholok, párlatok 

□ Tégla- és csempekészítés, agyagból készült 
termékek 

□ Hagyományos szövés 
□ Textilszál készítés 
□ Egyéb _____________________________ 

Kategória □ Történelmi helyszín, látogatható 
□ Történelmi helyszín, nem látogatható 
□ Újra használatba vett épület 
□ Múzeum 
□ Magángy jtemény 
□ Bemutató központ 
□ KKV, amely a hagyományos eszközöket, 

módszereket használ 
□ KKV tevékenységeihez kapcsolódó szellemi 

örökség 
□ Egyéb……………………………………. 
(többet is kiválaszthat) 

Védelmi állapota / akkreditáció □ Védelem alatt álló történelmi emlékm 
(részletezze a védelem fokát, ha országában több 
fokozat is megszerezhet) 
_________________________________ 

□ Akkreditált múzeum 
□ Védett mobilis örökség 
□ Országosan elismert szellemi örökség 
□ UNESCO világörökségi státusz 
□ UNESCO szellemi világörökségi státusz 
□ EUROPA Nostra Európai Unió Kulturális 

Öröksége Díj 
□ EMYA – Az Év Európai Múzeuma – gyztes 
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□ EMYA – Az Év Európai Múzeuma – listán 
szerepelt 

□ Egyéb 
____________________________________ 

(többet is kiválaszthat) 
Látogatható? □ Csoportoknak és egyéni látogatóknak is nyitva áll, 

nem kell elzetesen bejelentkezni 
□ Csoportoknak és egyéni látogatóknak, 

bejelentkezés szükséges 
□ Csoportoknak, elzetes bejelentkezés szükséges 
□ Nyitva csak kivételes alkalmakkor, amelyek 

____________________________________ 
□ Nem látogatható, csak a homlokzat, illetve küls 

megjelenés 
□ Egyéb 

____________________________________ 
 

Rövid bemutatás  
 
 
 
 
 

További megjegyzések 
 
 

 

 Kérjük mellékeljen néhány képet (JPG vagy PNG) 
 

A fényképek bemutatása 
 

Kép neve Készít neve Kép 
készítésének 
dátuma 

Leírás 
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□ Beleegyezem, hogy GENIUS LOCI / E-FAITH / Industriana további részletekért felvegye velem a 

kapcsolatot, ha az általam képviselt örökség kiválasztásra került Az Európai Ipari Örökség 
címre. 
 

IGEN NEM 
(* húzza ki, amelyik nem vonatkozik Önre) 

 
□ A képek szerzi jogainak engedélyezése 

Kijelentem, hogy én/vagy a szervezet, amelyet képviselek a  
o Készít ,  
o szerzi jogok tulajdonosa, 
o küldött képek felhasználási jogát birtokolja. 

(* húzza ki, amelyik nem vonatkozik Önre) 

Ezúton nyilatkozom, hogy az E-FAITH és a GENIUS LOCI projekt (és jogutódai – jogi 
személyek) szabadon felhasználhatják a kérdívhez csatolt képeket. Az engedélyek azon 
termékekre vonatkoznak, amelyek az Industriana és/vagy a GENIUS LOCI projekt részét 
képezik, és magukban értik: 
 

1. A grafikai sokszorosítást, egészben, vagy részleteiben, bármilyen formában (pl.: plakátok, 
fényképek, diák), amennyiben ezek a GENIUS LOCI / Industriana részét képezik. 

2. A jogot, hogy leporellók, könyvek, katalógusok, adatbázisok (grafikus és/vagy elektronikus) 
részét képezzék illetve, hogy késbb szabadon felhasználhatók legyenek a fenti célokra. 

3. A jogot, hogy részben vagy egészben publikálhatók legyenek újságokban, magazinokban, 
brosúrákban vagy, hogy a késbbiekben szabadon felhasználhatók legyenek a fenti célokra. 

4. A jogot, hogy szabadon sokszorosíthatók legyenek hanghordozó borítókhoz, DVD-khez, 
interneten, applikációkban. 

5. A jogot, hogy szabadon felhasználhatók legyenek kommunikációs célokra, illetve elérhetvé 
válhassanak (pl.: filmek, videók készítésekor) 

6. A jogot, hogy szabadon felhasználhatók legyenek a GENIUS LOCI projekt bármely 
tevékenységéhez. 
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A kérdívet kitölt személy neve 
 
Képviselt cég, szervezet, vállalkozás 
 
Hogyan vehetjük fel Önnel a kapcsolatot? (telefon, skype, e-mail cím) 
 
Dátum 
 
Aláírás 
 

 
 
 
 
 


