
 
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

V decembru 2020 smo v Semantiki začeli z novim evropskim projektom VAST. Mednarodna 
skupina raziskovalcev bo v naslednjih treh letih preučevala preoblikovanje temeljnih moralnih 

vrednot v Evropski uniji skozi prostor in čas. 
 

 
V decembru 2020 smo v Semantiki začeli s projektom VAST, novim evropskim raziskovalnim projektom 
v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020), največjega programa EU za raziskave in inovacije. 
Koordinator projekta je grški Inštitut za informatiko in telekomunikacije, ki deluje pod okriljem 
Nacionalnega centra za znanstvene raziskave Demokritos v Atenah.  

V okviru projekta VAST, katerega polno ime je Vrednote skozi prostor in čas (Values Across Space and 
Time), bomo preučevali preoblikovanje moralnih vrednot skozi prostor in čas. Poudarek bo na tistih 
bistvenih evropskih vrednotah, ki veljajo za temeljne za oblikovanje trajnostnih skupnosti in 
državljanom omogočajo dobro skupno življenje: svoboda, demokracija, enakost, strpnost, dialog, 
človeško dostojanstvo, pravna država in druge. 

Projekt VAST je mednarodno sodelovanje osmih partnerjev iz petih držav: National Center for 
Scientific Research Demokritos (Grčija), Università degli Studi di Milano (Italija), National and 
Kapodistrian University of Athens (Grčija), Universidade NOVA de Lisboa – NOVA (Portugalska), 
Fairytale Museum (Ciper), Semantika (Slovenija), Museo Galileo (Italija) in Athens & Epidaurus Festival 
(Grčija). 

Z uporabo najnovejših tehnologij za izdelavo digitalne platforme in baze znanja, ki bo vključevala 
pripovedi s treh področij: gledališče (s poudarkom na starogrški drami), znanost (s poudarkom na 
znanstveni revoluciji in filozofskih dokumentih iz 17. stoletja) in folklora (s poudarkom na 
bajkah/pravljicah), si bomo v okviru projekta VAST prizadevali evropske vrednote postaviti v 
ospredje. 

Z naprednimi tehnikami in digitalnimi orodji bodo raziskovalci preučevali, kako je bil pomen določenih 
vrednot izražen, preoblikovan in prisvojen skozi čas, in se vrnili k zgodbam, ki so pomagale oblikovati 
del evropske kulture. VAST bo preučil pripovedi in uporabniške izkušnje, ki predstavljajo pomembne 
trenutke evropske kulture in zgodovine, vse od klasičnega obdobja in znanstvene revolucije 17. 
stoletja, ko so bili prvič vzpostavljeni konceptualni, metodološki in institucionalni temelji sodobne 
znanosti, do moderne dobe. 

Ob analizi preobrazbe moralnih vrednost v preteklosti bo projekt VAST z zbiranjem, digitalizacijo in 
analizo pripovedi in izkušenj tako komunikatorjev moralnih vrednot (umetnikov, režiserjev, kulturnih 
ustanov in ustanov kreativne industrije, muzejskih kustosov, pripovedovalcev zgodb, izobraževalcev), 
kakor tudi ustrezne publike (gledalci, obiskovalci muzejev, študentje, učenci), preučeval, kako se 
moralne vrednote sporočajo in dojemajo danes. 

Da bi sledili evropskim vrednotam skozi prostor in čas, omogočili celovito razumevanje njihovega 
razvoja in preučili, kako si te vrednote prisvajajo občinstva, bodo partnerji uporabljali metodologije in 
orodja, kot so analize vsebin, intervjuji, vprašalniki in drugo gradivo, najdeno v tisku ali na spletu, 
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gledališke igre, zgodbe in pripovedi v video, ustni ali pisni obliki. Skupnost, ki bo zagotavljala to 
vsebino, sega od učenjakov, raziskovalcev in izvajalcev do širšega občinstva, kot so umetniki, kustosi 
in strokovnjaki za pripovedovanje zgodb, gledalci, obiskovalci muzejev, študentje in tudi splošna 
javnost.  

VAST si prizadeva digitalizirati in ohraniti zgodbe, dognanja in izkušnje kot neopredmetena sredstva, 
povezana z ikoničnimi/pomembnimi gledališkimi reprodukcijami ter muzejskimi izobraževalnimi 
programi in eksponati, s čimer združuje digitalne predmete in zagotavlja dodaten kontekst za analizo 
in semantično vrednotenje digitalnih sredstev in virov kulturne dediščine. 

Ta digitalizacija in ohranjanje evropske kulturne dediščine krepi razumevanje naše kulturne 
zgodovine, ki je ključno gonilo za gospodarsko, socialno in okoljsko rast ter trajnostni razvoj. 
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Kontakt: 
Nina Zagoranski, Semantika d.o.o., nina.zagoranski@semantika.si 
 
Projekt na spletu: 
Spletna stran: https://www.vast-project.eu/  
Facebook: https://www.facebook.com/VAST-H2020-project-102447878534832  
Twitter: https://twitter.com/projectVAST  
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