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patria dodnes k národom, ktoré si stále uchovávajú svoju národnú kultúrnu identitu. Ako najväčšia paneurópska mi-
norita sú národom neteritoriálnym, bez záštity materskej krajiny, národom žijúcim v rozptýlení takmer tisíc rokov. Celé
stáročia boli rozptýlení a prenasledovaní, nie vždy mohli rozvíjať a na verejnosti prezentovať svoju kultúru ako špe-
cifickú kultúru, ale napriek tomu si zachovali svoj jazyk, tradície, svoju rómsku identitu. Počas svojej existencie a his-
tórie absorbovali veľa nánosov iných kultúrnych, sociálnych a náboženských identít národov, s ktorými prišli do styku.
Tieto vsiakli do pôvodných zvykov a tradícií, do remesiel, do umeleckého prejavu, no základ ostal spoločný – jazy-
ková príbuznosť rómskych dialektov, náboženská predstava jediného Boha, rodinné vzťahy, tradičné jedlá a množstvo
ďalších aspektov.

V súčasnosti sa artefakty z rómskeho kultúrneho okruhu nachádzajú čiastočne v existujúcich kultúrnych inštitúciách, ale
prevažná väčšina sa nachádza vo vlastníctve súkromných osôb, mimovládnych organizácií či rozličných neštátnych kul-
túrnych a spoločenských združení. Práve táto väčšina rómskych kultúrnych objektov nie je katalogizovaná, systematicky
popísaná a spracovaná spôsobom, ktorý by umožňoval ich efektívne využitie konečnými užívateľmi. Toto definujeme ako
potrebu koncentrácie prejavov hmotnej i nehmotnej rómskej kultúry a prezentácie živej rómskej kultúry. Rómovia ako
národnostná menšina na Slovensku sú už viac ako dvadsať rokov predmetom jednak skúmania rozličných vedeckový-
skumných disciplín (romistika, etnografia, etnológia, muzikológia, folkloristika, lingvistika, sociológia, sociálne vedy sú-
visiace historické vedy, biológia či pedagogické disciplíny), ako aj zdrojom svojbytnej a osobitej kultúry formovanej
tisícročnej diaspóre. Prierezovosť rómskej témy spôsobuje, že množstvo študentov vo vzdelávacom procese sa viac

alebo menej dotkne oblasti rómskej kultúry. Zhromaždenie zdrojov a ich dostupnosť pre široký okruh užívateľov v zmysle
umiestnenia informácií na jedno miesto, ako aj ich jazykovej zrozumiteľnosti – bilingválne materiály slovensko-rómske
a rómsko-slovenské – je poslaním nového pracoviska knižnice.

Národný projekt prispeje svojou realizáciou k zachovaniu kultúrneho dedičstva, to znamená, že práve spra-
covaním jeho prejavov do digitálnej podoby má ambíciu uchovať a prezentovať súčasnú i tradičnú kultúru Rómov aj
iným spôsobom, ako to robia u nás v súčasnosti inštitúcie muzeálneho zamerania. Úlohou projektu je sústrediť kom-
plexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej menšiny na jednom
mieste, ako jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou
a zároveň predstaviť nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Veľmi dôležitou stránkou činnosti centra bude podpora interkultúrneho dialógu v regióne, organizácia multi-
kultúrnych stretnutí s prezentáciou kultúr jednotlivých etník, podpora debaty a otvorenej diskusie so zameraním na cie-
ľovú skupinu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Centrum bude mať na pamäti európsky kontext a postupne
nadviaže komunikáciu s podobnými inštitúciami zaoberajúcimi sa dokumentovaním rómskej tradičnej a živej kultúry
v rámci štátov Európskej únie v záujme spolupráce, výmeny informácií a prezentácie výsledkov na medzinárodnej úrovni.
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Spoločne, otvorene a inovatívne v projekte
Central Community
Biológia, virológia, potravinárstvo, farmácia a iné odbory
z oblasti vied o živej prírode sú odvetvia, kde komercializácia
vedeckých poznatkov a ich využitie v prospech spoločnosti idú
ruka v ruke. Urýchliť tieto procesy prostredníctvom podpory
technologických kooperácií akademickej a priemyselnej sféry
má za cieľ aj medzinárodný projekt Central Community.

V rámci projektu sa podporí vytváranie vhodných podmienok
na reálne uskutočnenie otvorených a opakovateľných inová-
cií v oblasti tzv. „life sciences“, teda vied o živej prírode.

Projekt Central Community je jedným z tých, ktoré sú fi-
nančne podporované v rámci Operačného programu Stredná
Európa financovaného z prostriedkov Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja (ERDF). Hlavným zámerom projektu je
tvorba komunít pre kolektívne inovácie orientované na sek-
tory vied o živej prírode.

Komunity pre inovačný proces
Vďaka projektu sa sformujú medzinárodné komunity na pod-
poru jednotlivých fáz inovačných procesov.

K dispozícii bude informačno-komunikačná platforma s ná-
zvom iCommunity, ktorá poskytne priestor na komunikáciu
a spoluprácu medzi inovatívnymi malými a strednými pod-
nikmi. Tu si budú môcť ich zástupcovia vymieňať svoje skú-
senosti a navzájom komunikovať.
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Projektové aktivity
Jednotlivé činnosti projektu sú rozdelené do šiestich pracov-
ných balíkov.

Prvý pracovný balík pozostáva z činností spojených s pro-
jektovým manažmentom. Zahŕňa riadiaci proces finančnej,
administratívnej a odbornej stránky projektu. Jedným z ná-
strojov projektového manažmentu sú aj pravidelné pracovné
stretnutia partnerov projektu.

Medzi plánované aktivity v najbližšom čase patrí projektový
míting, ktorý sa bude konať 18. – 19. apríla 2013 v slovinskej
Ľubľane.

Mediálna prezentácia, informovanie o činnostiach a výsled-
koch projektu, diseminácia výstupov a pod. – to je obsah
druhého pracovného balíka. Partnerské konzorcium v tejto
súvislosti vypracovalo podrobný mediálny plán projektu, ktorý
obsahuje postupné kroky medializácie. O projekte informuje
aj webová stránka CVTI SR.

Informačno-komunikačný nástroj
Platforma iCommunity je významným výstupom tretieho
pracovného balíka a zároveň nosným výstupom projektu.
Bude slúžiť ako podporný nástroj na zdieľanie znalostí, po-
znatkov, expertíz a komunikáciu medzi používateľmi platformy
– jednotlivcami či organizáciami z akademického a súkrom-
ného „life science“ sektora.

V polovici januára 2013 (14. – 15. 1. 2013) sa uskutočnilo
odborné stretnutie v talianskom Udine, kde bola predmetom
diskusie práve platforma iCommunity a jej prispôsobenie po-
žiadavkám používateľov.

Štvrtý a piaty pracovný balík je orientovaný na prispôso-
benie platformy iCommunity používateľom na základe ich zis-
tených potrieb a požiadaviek. Zahŕňa testovanie a overovanie
všetkých jej funkcionalít.

V rámci tejto aktivity sa spracujú konkrétne úlohy definované
pre jednotlivé zainteresované subjekty v príslušných inová-
ciách – pre komunity používateľov, výrobcov, distribútorov,
partnerov, zákazníkov a ďalšie zúčastnené strany.

Inovatívna stredná Európa
Posledný šiesty pracovný balík je zameraný na podporu
inovačných modelov a stratégií v strednej Európe. Prostred-
níctvom dôsledného analyzovania sa bude hodnotiť celková
efektivita spolupráce zapojených subjektov na národnej i me-
dzinárodnej úrovni. Na základe vypracovania správ o výsled-
koch projektových aktivít v jednotlivých partnerských
krajinách sa vypracuje komplexná spoločná výstupná správa
za všetky regióny zapojené do realizácie projektu.

Činnosti v medzinárodnom prostredí prinesú návrhy na zlep-
šenie, prehľady aktuálnych stratégií a ďalšie podnety v oblasti
inovácií, ktoré už boli úspešne realizované v niektorom part-
nerskom štáte.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov projektu
Emerging communities for collective
innovation in Central Europe

Zapojené štáty
Maďarsko
Nemecko
Slovensko
Slovinsko
Taliansko

Trvanie projektu
september 2012 – december 2014

Celkový rozpočet projektu:
1. 797.518, 15 EUR.

Atraktívne regióny, dve hlavné mestá a rozvoj podnikania za-
ložený na inováciách. Tieto slovné vyjadrenia charakterizujú
medzinárodný projekt, ktorého realizácia je možná vďaka fi-
nančnej podpore Európskej únie.

Smart>Net je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Cieľom projektu
je zatraktívnenie daných regiónov prostredníctvom rozvoja
podnikateľskej činnosti v záujme zvýšenia konkurencieschop-
nosti vlasti pôsobiacich inovatívnych podnikov.

Metropoly Bratislava a Viedeň sú predpokladom, že podpora
hospodárstva založená na znalostiach a inováciách môže byť
v tomto prípade efektívna a prinesie očakávané výsledky.

Projekt je z formálneho hľadiska rozdelený do siedmich pra-
covných balíkov. Tie zahŕňajú aktivity od projektového riade-

nia cez publicitu až po konkrétne odborné činnosti v podobe
podpory inovačných procesov.

„Smart rakúsko-slovenská sieť“ alebo projekt
SMART>NET
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