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Περίληψη 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εμφανίστηκε 

ένα αναδυόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τη «Δέσμευση της Ψηφιακής Κοινότητας» (ΔΨΚ, Digital Community 

Engagement, DCE) όσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λόγω της αυξανόμενης 

ανάγκης εμπλοκής μιας ευρύτερης κοινότητας στην προσέγγιση του ιστορικού αστικού τοπίου, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης θεωρούνται από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες για την προώθηση της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού 

όσον αφορά τη διατήρηση της αστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γρήγορης αστικοποίησης. Παρά την ύπαρξη 

μεγάλης βιβλιογραφίας στο πεδίο της ΔΨΚ, μέσω της ανάπτυξης του οποίου διεξάγεται μια γενική επισκόπηση των 

διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών και πλατφορμών για την ενίσχυση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

περιορισμένη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

σε αυτή τη διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, 19 από τα 248 σχετικά με τη ΔΨΚ άρθρα επιλέχτηκαν ως αντικείμενα για να 

απεικονίσουν τη συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μελέτη εντοπίζει τα χαρακτηριστικά αυτών των 

εφαρμοσμένων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και διερευνά τους ρόλους και τις επιρροές τους κατά περιπτώσεις. Το 

άρθρο καταλήγει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μια πλατφόρμα για ευρύτερο φάσμα 

ενδιαφερομένων, οι οποίοι έτσι μπορούν να έχουν φωνή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και θα πρέπει να εφαρμοστεί ευρέως για να ενθαρρύνει τους πολίτες από όλο τον κόσμο. 

Λέξεις κλειδιά: δέσμευση ψηφιακής κοινότητας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
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1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες ενισχύονται η αναγκαιότητα και η σημασία της προσοχής στη συμμετοχική μέθοδο όσον αφορά 

τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς [1]. Το έγγραφο Nara του 1994 σχετικά με την Αυθεντικότητα άνοιξε με 

προσοχή τον δρόμο για μια εκτίμηση της διατήρησης των αξιών που βασίζεται στον πολιτισμό [2]. Το 1998 η 

Διακυβερνητική Διάσκεψη της Στοκχόλμης για τις Πολιτιστικές Πολιτικές για την ανάπτυξη τόνισε την αναπτυξιακή 

διάσταση του πολιτισμού [3]. Από τότε, επαγγελματίες σε διεθνές επίπεδο έχουν δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην 

ποικιλία των πολιτιστικών εκφράσεων και αναγνώρισαν ότι η κατανόηση της ποικιλομορφίας των πολιτισμών είναι η 

λύση που διασφαλίζει έναν αποτελεσματικό και βιώσιμο σύνδεσμο μεταξύ μιας κοινωνίας και της κληρονομιάς της [3]. 

Οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις αμφισβητούν σαφώς τις καθιερωμένες αρχές που καθορίζονται τόσο από 

προσεγγίσεις που βασίζονται σε υλικό όσο και από προσεγγίσεις που βασίζονται σε αξίες [4, 5]. Σύμφωνα με αυτό, η 

προσέγγιση του ιστορικού αστικού τοπίου συνιστάται από την UNESCO ως η «από κάτω προς τα πάνω» έκφραση 

κοινωνικών αξιών και κοινωνική επιλογή που μπορούν να αναγνωρίσουν καλύτερα την πολιτισμική ποικιλομορφία και 

τη δυναμική φύση της αστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της ταχείας παγκοσμιοποίησης [6, 7]. Ο ρόλος της κοινότητας 

στη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει επισημανθεί σε συνέδρια της UNESCO από το 1994 

(δημοσίευση του εγγράφου Nara για την Αυθεντικότητα) και αντήχησε σε παγκόσμια διάσταση [8, 10]. Τα «εργαλεία 

συμμετοχής της κοινωνίας» αναφέρονται ως ένα από τα διευρυμένα μέσα συντήρησης από την προσέγγιση του 

ιστορικού αστικού τοπίου μεταξύ των «κανονιστικών συστημάτων», «τεχνικά εργαλεία (γνώση και εργαλεία 

σχεδιασμού)» και «οικονομικά εργαλεία» της προσέγγισης του Ιστορικού Αστικού Τοπίου, η οποία συμβάλλει στη 

μακροπρόθεσμη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη [11, 12]. Σε αυτήν ο προσδιορισμός του πυρήνα και 

της ευρύτερης κοινότητας αποτελεί προτεραιότητα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων [4, 10]. Ο πυρήνας, η βασική 

κοινότητα, αναφέρεται στους κατοίκους που ζουν στο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ή κοντά σε αυτό, ενώ άλλοι 

διαμεσολαβητές όπως αρχές, εμπειρογνώμονες και οικονομικοί παράγοντες αναγνωρίζονται ως η ευρύτερη κοινότητα  

[13, 14]. Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να μοιραστούν τις ευθύνες για την ενσωμάτωση και τη διατήρηση της 

κληρονομιάς στην αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω της κοινότητας συνεργασίας και της ενδυνάμωσής της [6, 15-17]. 

 

2. Τρέχουσες προσεγγίσεις για τη δέσμευση και τη διαχείριση 

2.1. Η νέα μορφή κοινότητας: Ηλεκτρονική Κοινότητα 

Το διαδίκτυο, ως μέσο ενημέρωσης, θα μπορούσε να προσφέρει μια κρίσιμη πλατφόρμα που βασίζεται στην κοινότητα 

για τη βιώσιμη και την ολιστική διατήρηση της κληρονομιάς [18]. Προάγει μια ανοιχτή ατμόσφαιρα έτσι ώστε όλοι οι 

συμμετέχοντες με κίνητρα να μπορούν να εμπλακούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εύκολα μέσω της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο [19, 20]. Επιπλέον, οι ΤΠΕ προσφέρουν μια ανοιχτή πλατφόρμα συμμετοχής, στην οποία οι 

πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, σε ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων σε κλίμακες, 

τάξεις, φυλές, φύλα, ηλικίες, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό συνεργασίας και τη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς [21, 22]. 

Οι διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες σχηματίζονται με συγκεκριμένες πολιτιστικές πρακτικές ή συγκεντρώνονται γύρω 

από ένα κοινό θέμα που βασίζεται σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς ή άλλες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς, 

συνοδεύονται πρόσφατα από την άφιξη της εποχής Wed 2.0. [18, 23, 24] Σε σύγκριση με την εκτός σύνδεσης συμμετοχή 

της κοινότητας, η διαδικτυακή επικοινωνία της κοινότητας δεν έχει γεωγραφικά σύνορα. Συνεπώς, μπορεί να προωθεί 

την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ατόμων που έχουν διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο [25]. Οι άνθρωποι μπορούν 

να μοιραστούν τις αναμνήσεις ή τα συναισθήματά τους με τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της 

«αίσθησης του τόπου» με ανθρώπους που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά  ή με πλήθος ανθρώπων από την άλλη άκρη 

της γης [26]. Εξάλλου, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες και σπάει το επαγγελματικό όριο συνεργασίας μεταξύ 

τοπικών κοινοτήτων και των επαγγελματιών [27, 29]. Μέσω της συμμετοχής σε αυτού του είδους τη διαδικτυακή 

κοινότητα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους πάνω σε  οποιεσδήποτε πτυχές της πολιτιστικής 

κληρονομιάς με ειδικούς του τομέα [30, 31], αλλά και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για εκπαιδευτική 

προσέγγιση [33]. Επιπλέον, η επικοινωνία μεταξύ των διαδικτυακών κοινοτήτων δείχνει έναν πολύ αποτελεσματικό 

τρόπο μέσω της ευκολότερης και γρηγορότερης ενημέρωσης και λήψης ανατροφοδότησης [34].  



2.2 Ψηφιακά εργαλεία για την προώθηση της κοινοτικής συνεργασίας 

Με την πάροδο του χρόνου, οι περιφερειακοί μελετητές έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους να μελετήσουν με διάφορους 

τρόπους (συμπαραγωγή, ηλεκτρονική εκπαίδευση, ψηφιακό αρχείο, παιχνίδια βάσει τοποθεσίας) που χρησιμοποιούν 

ΤΠΕ (π.χ. AR, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, VR, GIS) και συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων έχουν 

προωθήσει τη συμμετοχή της κοινότητας, τη συνεργασία στον αστικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς [35, 36]. Οι ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε χώρους πολιτιστικής 

κληρονομιάς και συγκεντρώνονται ως τώρα γύρω από τη συμμετοχή της κοινότητας, την ισηγορία και την ενδυνάμωση 

της κοινότητας. 

Mε την ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου η ενσωμάτωση της ψηφιοποιημένης παρουσίασης και της τεχνολογίας που 

αφορά το πλήθος σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία για την πολιτιστική κληρονομιά έχει γίνει αναγκαία 

τάση [37]. Η συμπαραγωγή (γνωστή και ως συν-σχεδιασμός, συνδημιουργία) ως τρόπος συνεργατικής συμμετοχής έχει 

γίνει όλο και πιο δημοφιλή προσέγγιση σε πολλαπλές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του σχεδιασμού 

προϊόντων για τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και του προγραμματισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σχετικά με το 

παραπάνω, οι ανοιχτές συλλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε επίσημα όσο και σε ανεπίσημα εκπαιδευτικά 

πλαίσια (γνωστά ως ηλεκτρονική εκπαίδευση) για κοινή χρήση ευρημάτων και ανταλλαγή αντιλήψεων για τα 

ενδιαφερόμενα μέλη [38, 39]. Επιπλέον, οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν ως διαδικτυακή κοινότητα είναι 

εξουσιοδοτημένοι να δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά τοπία, μουσεία και αρχεία μέσω της χρήσης φωτογραφιών, 

βίντεο και ηχογραφήσεων [40-42]. Επιπλέον, τα παιχνίδια για κινητά που εντοπίζουν την τοποθεσία χρησιμοποιούνται 

για να προωθήσουν στους νέους επισκέπτες μεγαλύτερο κίνητρο για εξερεύνηση μουσείων και για να διευκολύνουν τη 

διαδικασία δημιουργίας νοήματος [43-45]. 

Οι εμβυθιζόμενες τεχνολογίες, ειδικά οι εφαρμογές που βασίζονται σε επαυξημένη πραγματικότητα (AR) μπορούν να 

προωθήσουν την αξία της βιομηχανικής κληρονομιάς και των μουσείων σε εκπαιδευτικό και σε συνεργατικό επίπεδο 

και σε τομείς ψηφιακής τεχνολογίας [46, 47]. 

Στον ιστορικό βιομηχανικό χώρο του Carpano (Ιταλία), ένα AR παιχνίδι σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την εμπειρία των 

επισκεπτών προσφέροντας βιομηχανικές, καλλιτεχνικές και ιστορικές γνώσεις [47]. Σε μια άλλη περίπτωση, σε μουσείο 

παιδικής λογοτεχνίας (Ηνωμένο Βασίλειο), η AR παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του στοχευμένου κοινού 

(παιδιά 7-11 ετών) και ειδικών για τη συνεργατική πρακτική [46].  

Οι τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και εκτύπωσης γίνονται επίσης πιο διαδεδομένες στο πεδίο της 

πολιτιστικής διατήρησης χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου [32, 48, 49]. Ο Jefferey υποστηρίζει ότι η φυσική δομή 

ενός ιστότοπου μπορεί να καταγραφεί και να αναπτυχθεί με τρισδιάστατες απεικονίσεις όχι μόνο από επαγγελματίες 

πάνω στο θέμα της  πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και από ευρύτερες ομάδες τοπικών κοινοτήτων [48, 49]. Από την 

άλλη, ο Champion τόνισε τη σημασία της εφαρμογής τρισδιάστατων μοντέλων στη διατήρηση της άυλης κληρονομιάς 

[32]. 

Λέγεται ότι η έννοια της εικονικής κληρονομιάς αναφέρεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας 

(VR) σε στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς για σκοπούς επικοινωνίας της πολιτιστικής κληρονομιάς [50, 51]. Η 3D 

μοντελοποίηση και τα κινούμενα σχέδια σε μια ακολουθία βίντεο εμπλέκονται επίσης για να αντιπροσωπεύσουν μια 

καλύτερη και ευανάγνωστη λύση [50]. Ωστόσο, ο Hurley εκφράζει την ανησυχία του για τις τρέχουσες εφαρμογές VR 

στο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς του Old North St. Louis υποστηρίζοντας πως συμβάλλει  στην προώθηση των 

εκθέσεων μουσείων παρά στη δημιουργία πλάνου συμμετοχής [51]. 

Διάφοροι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς επωφελούνται από την έννοια του πληθοπορισμού (crowdsourcing), ειδικά 

μέσα από τη χαρτογράφηση ιστού και  μέσα από την ανάλυση από ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) σε 

κινητήρα [26, 52, 53]. Τα δεδομένα εθελοντικών γεωγραφικών πληροφοριών (VGI) συλλέγονται, υπολογίζονται και 

οπτικοποιούνται με βάση τον ιστό του Share Our Cultural Heritage (SOCH), με στόχο την επικύρωση και την προώθηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως [26]. Εν τω μεταξύ, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων γεωχωρικής κληρονομιάς 

μπορεί να ξεπεράσει πολλούς από τους περιορισμούς που σχετίζονται με τους παραδοσιακούς καταλόγους κληρονομιάς 

[52], είτε υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς είτε άυλης [53]. 

 



2.3. Ο Ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη Βιώσιμη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Οι εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης της 

κοινότητας μέσα από αφηγηματικές πρακτικές που σχετίζονται με την ιστορία και μέσα από  την πολιτιστική έκφραση 

με χαρτογράφηση [25, 54, 55]. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό το έργο χαρακτηρίζεται 

οποιοδήποτε ψηφιακό εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται γρήγορα περιεχόμενο με 

το κοινό και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ιστότοπων και εφαρμογών όπως οι ακόλουθες: 1) εφαρμογές κοινοποίησης 

φωτογραφιών όπως το Instagram, το Flickr, (2) βίντεο και εφαρμογές κοινής χρήσης ήχου όπως το YouTube, (3) 

εφαρμογές κοινoποίησης σύντομων μηνυμάτων όπως το Facebook και το Twitter (4) και άλλες εφαρμογές σχεδιασμένες 

για κοινή χρήση γεω-τοποθεσίας με  λειτουργίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Η προθυμία των ανθρώπων να δεχθούν σχετικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να λάβουν μέρος στον 

προγραμματισμό, εμπνέει πολλές δυνατότητες συμμετοχής τόσο στη χρήση των κοινωνικών μέσων όσο και στην 

εμπλοκή τους για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς [33, 56]. Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν 

έμφαση στην ισηγορία όλων των χρηστών του διαδικτύου, ώστε να μπορούν να εκφράζονται και να δημοσιεύουν, να 

επικοινωνούν, να διαβάζουν ή να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς κόστος [57]. Όσον αφορά το χρόνο, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν πληροφορίες και να λαμβάνουν σχόλια σε σχεδόν 

πραγματικό χρόνο [58]. Ο Svensson υποστηρίζει ότι  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επιτρέψουν και να 

ενισχύσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των ανθρώπων στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς [59]. 

Συχνά παρουσιάζονται προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε μουσεία, μνημεία και αστικές 

εγκαταστάσεις. Επιπλέον, οι ιστότοποι που σχετίζονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται σε 

εξέλιξη και πληθαίνουν γρήγορα, κάτι που προκαλεί το ενδιαφέρον. Κάποιοι φορείς και αρχές κατέβαλαν μια 

προσπάθεια προγραμματισμού και εξαγωγής δεδομένων, όπως πληροφορίες για κωδικούς QR, για  την ενίσχυση της 

επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων [21, 39, 58]. Μια άλλη βασική προσέγγιση είναι η αφήγηση παραμυθιών μέσω 

της συλλογής και της ανάλυσης αφηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων τόσο βραχυπρόθεσμων σχολίων όσο και 

ιστολογίων, μέσα από δημοφιλείς εφαρμογές κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook, το Twitter και οι ιστότοποι 

συλλογικής μνήμης [25, 34, 54-56]. Παράλληλα, η χαρτογράφηση είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να αποκτήσετε 

μια εικόνα για τον μηχανισμό της κοινότητας και τις προσδοκίες των μελών της [25, 26, 54, 59, 60]. Επιπλέον, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, διαδικτυακές έρευνες που βασίζονται σε επιλεγμένες πλατφόρμες διαδίδονται για να 

ενισχύσουν το δικαίωμα της πολυφωνίας [19, 28, 33, 36, 55]. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν 

παραπάνω δεν αναιρούν η μία την άλλη. Αντ 'αυτού, πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη. 

 

3. Μεθοδολογία 

3.1 Συλλογή εκδόσεων 

Για τον προσδιορισμό των σχετικών δημοσιεύσεων, χρησιμοποιήθηκε μια σταδιακή προσέγγιση. Η ανασκόπηση 

βασίστηκε στη βάση δεδομένων του Web of Science (WoS) και περιελάμβανε όλα τα άρθρα που συζητήθηκαν  και 

παρουσιάστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής και αστικής κληρονομιάς 

[61, 62]. Ένα PIST εργαλείο σχεδιάστηκε αντλώντας μαθήματα από τη μέθοδο PICOS στον ιατρικό επιστημονικό τομέα 

της έρευνας για τον καθορισμό των λέξεων -κλειδιά της προετοιμασίας αναζήτησης. Το εργαλείο αναζήτησης PICOS 

περιλαμβάνει αρχικά πέντε κριτήρια: 1) πληθυσμιακές κοινότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία διαχείρισης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, 2) παρεμβάσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 3) σύγκριση, εμπλοκή κοινότητας εκτός 

σύνδεσης, 4) αποτελέσματα, αποτελέσματα συμμετοχικής διακυβέρνησης, 5) σχεδιασμός μελέτης, στατιστική ανάλυση 

συμμετοχικών μεθόδων σε μελέτες περιπτώσεων. 

Ωστόσο, καθώς το εργαλείο PICOS δεν περιλαμβάνει όρους που σχετίζονται με μελέτες πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει 

τροποποιηθεί σε "PIST" (πληθυσμός, παρεμβάσεις, ρυθμίσεις, χρονισμός) ένα νέο εργαλείο όπου η Σύγκριση (C), τα 

Αποτελέσματα (O), ο Σχεδιασμός Μελέτης (S) αποκλείστηκαν για να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες μας. Μετά από 

αυτό,  συμπληρώθηκαν δυο περαιτέρω κριτήρια με σκοπό τον περιορισμό των αντικειμένων που σχετίζονται με την 

πολιτιστική κληρονομιά: Ρύθμιση (S): Πολιτιστική κληρονομιά και Χρόνος (Τ): Διάρκεια ή ημερομηνία δημοσίευσης, η 

οποία προστίθεται για περαιτέρω αύξηση της ταυτοποίησης των ποιοτικών άρθρων. 



Επίσης, περιλαμβάνεται μια σειρά από λέξεις -κλειδιά και τα συνώνυμά τους, δηλαδή η συμμετοχή του κοινού, η 

συμμετοχή της κοινότητας, η συνεργασία/συμμετοχή πολιτών, η συνεργασία του κοινού, η πολιτιστική κληρονομιά, η 

αστική κληρονομιά, η ιστορική πόλη, η ιστορική συνοικία, ο ιστορικός οικισμός, η ιστορική περιοχή, το  ιστορικό σχέδιο, 

τα κοινωνικά μέσα, τα κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακά, διαδικτυακά. Τα βασικά χαρακτηριστικά και κριτήρια που οδηγούν 

σε αντίστοιχες λέξεις -κλειδιά και συνώνυμα εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Σύμφωνα με αυτόν, η συμβολοσειρά 

αναζήτησης ορίζεται ως "Ts = (((Δημόσιο ή κοινό* ή αστικό ή κοινό*) Κοντά/3 (συμμετέχει* ή συμμετέχει* ή 

συνεργάζεται*)) και (((πολιτιστικός* ή αστικός*) Κοντά/3 (ιστορικό* Κοντά/2 (αστική τοποθεσία* ή περιοχή* ή 

οικισμός* ή περιοχή* ή σχέδιο*)) ή κληρονομιά)) και ((μέσα εντοπισμού/3 (μέσα ή δίκτυο*) ή ψηφιακό ή 

διαδικτυακό)))». Η καθορισμένη συμβολοσειρά αναζήτησης βελτιώθηκε περαιτέρω από την προσθήκη ορίου εύρους 

ημερομηνιών (1985 –σήμερα) και τη ρύθμισης γλώσσας (μόνο στα αγγλικά). Σε αυτή τη φάση, εντοπίστηκαν 248 

αποτελέσματα εγγράφων έως τις 26 Ιουλίου του 2020. 

 

 

 

3.2. Επιλογή Δημοσίευσης 

Προκειμένου να επιλεγούν ακριβείς περιπτώσεις σχετικών θεμάτων για ανάλυση, σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε 

μια ημι-ποσοτική μεθοδολογία για τη σύνταξη δημοσιεύσεων μικρότερης συνάφειας και τη βελτίωση αποκτημένων 

εγγραφών. Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται σε επτά βήματα και δύο φάσεις που σχετίζονται με την 

προσβασιμότητα πλήρους συνάφειας της δημοσίευσης, της γλώσσας και του περιεχομένου. Η πρώτη φάση στοχεύει να 

περιορίσει τη βάση δεδομένων που έχει αποκτηθεί μέσω της εξέτασης στη γραπτή γλώσσα και μέσω της δυνατότητας 

πρόσβασης σε αυτήν. Πρώτον, τα διπλότυπα άρθρα και κεφάλαια από τον ίδιο συγγραφέα, που είχαν την ίδια περίληψη 

και λέξεις -κλειδιά και δημοσιεύτηκαν από διαφορετικούς συγγραφείς αποκλείστηκαν αυτόματα από το λογισμικό 

διαχείρισης αναφοράς. Επιπλέον, δημοσιεύσεις του ίδιου συγγραφέα για την ίδια μελέτη περίπτωσης αποκλείστηκαν 

μετά από προσεκτική και διασταυρωμένη σύγκριση. Στη συνέχεια, τέσσερις μη αγγλικές εκδόσεις αφαιρέθηκαν. Παρόλο 

που ως γλώσσα ανάκτησης ορίστηκε η αγγλική, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα μη αγγλικά άρθρα όταν 

εμπλέκονταν στο αποτέλεσμα ανάκτησης μόνο με έναν αγγλικό τίτλο και περίληψη, στο οποίο η έκδοση γράφτηκε στα 

ιταλικά και τρεις δημοσιεύσεις στα κορεατικά. Οι δημοσιεύσεις με απρόσιτο πλήρες κείμενο αποκλείστηκαν λόγω της 

έλλειψης λεπτομερών περιγραφών μελέτης περίπτωσης. Μετά από αυτό το βήμα, η ανάκτηση παρουσίασε 195 

έγγραφα. 

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των στοχευμένων άρθρων, οι δημοσιεύσεις άσχετου περιεχομένου είχαν εξαλειφθεί 

χωρίς ηλεκτρονική επεξεργασία. Οι μελέτες κρίθηκαν αρχικά ως διαθέσιμοι πόροι τόσο από τον τίτλο όσο και από την 

περίληψη. Στη συνέχεια, τα πλήρη κείμενα «κατεβάστηκαν» και αποδελτιώθηκαν περαιτέρω. Τέλος, ορισμένες 

συμπληρωματικές δημοσιεύσεις προστέθηκαν με χειροκίνητη προβολή, για τις οποίες ένα από τα τέσσερα κριτήρια στο 



PIST δεν αναφέρεται ρητά αλλά εναλλάσσεται με μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, το «I» του PIST παραλείφθηκε για να 

ανακτήσει εκείνα στα οποία η λέξη -κλειδί Social Media αντικαταστάθηκε από άλλες φράσεις όπως ψηφιακή εξιστόρηση, 

Νέα Μέσα κ.λπ. Οι δημοσιεύσεις που ανακτήθηκαν χωρίστηκαν κατά συνάφεια και επιλέχθηκαν χωρίς ηλεκτρονική 

επεξεργασία σύμφωνα με τα ερευνητικά θέματα. Μελέτες στις οποίες αναφέρεται ο τίτλος αλλά δεν περιελάμβαναν 

συγκεκριμένα δύο από αυτά τα θέματα (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολιτιστική κληρονομιά, συμμετοχή της 

κοινότητας), παρατίθενται ούτως ή άλλως στις εκτεταμένες αναφορές μας, όπως αυτές που χρησιμοποιούν την ψηφιακή 

εξιστόρηση και τα νέα μέσα, για να εμφανίσουν τη λέξη κλειδί, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι τώρα 

συγκεντρώθηκαν 19 άρθρα. Το αποτέλεσμα κάθε διαδικασίας επιλογής παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 

Τα ακόλουθα κριτήρια εφαρμόστηκαν σε κάθε μελέτη περίπτωσης: ώρα δημοσίευσης, θέση υπόθεσης, το όνομα του 

αντικειμένου της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφαρμοσμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστική μέθοδος, άμεσο 

αντικείμενο και αντίκτυπο στη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, για τις περισσότερες 

δημοσιεύσεις, υπάρχει μόνο μια περίπτωση με την οποία γίνεται συσχετισμός και ένα αντικείμενο πολιτιστικής 

κληρονομιάς που μελετήθηκε, ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση των πληροφοριών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη 

ορισμένα έργα που περιέχουν πολλαπλές πρακτικές υποθέσεις. Για να εφαρμόσουμε το ίδιο σύνολο λογικής συλλογής 

και ανάλυσης δεδομένων, ενώνουμε πολλαπλά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα αντικείμενο  (π.χ. 19 

μουσεία στην Ολλανδία που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο) αλλά στη συνέχεια, αυτές οι περιπτώσεις παρατίθενται 

ξεχωριστά για περαιτέρω μελέτη. 

Για όλα τα εργαλεία μέσων κοινωνικών δικτύωσης που εμπλέκονται στην εν λόγω πρακτική παρατίθενται για περαιτέρω 

ποσοτικοποίηση στατιστικά στοιχεία της συχνότητας χρήσης κάθε ψηφιακού τρόπου. Οι κύριες διαδραστικές μέθοδοι  

συνοψίζονται και ταξινομούνται κατά διαδραστικές μορφές έκφρασης σε επτά τρόπους: επίσημη ανακοίνωση, έκθεση, 

επικοινωνία, κοινοποίηση φωτογραφιών, χαρτογράφηση, διήγηση ιστοριών, πλήθος συνεργασιών. Παραθέτοντας 

διαδραστικές μεθόδους κάθε περίπτωσης, μπορούμε να λάβουμε τη συχνότητα εφαρμογής και να προσδιορίσουμε τα 

χαρακτηριστικά κάθε αλληλεπιδραστικής μεθόδου. Σημειώσαμε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρθηκαν 

στα επιλεγμένα άρθρα και συνοψίσαμε το ποσό (βάρος = 1). Ακόμα κι αν υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εφαρμογών 

που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο, τα λαμβάνουμε υπόψη ως ένα είδος. Για παράδειγμα,  όσον αφορά την περίπτωση 

της Θεσσαλονίκης, μια σειρά εφαρμογών, όπως το Collective City-Memory App, η εφαρμογή i-Guide και ο ιστότοπος 

http://thesswiki.com/ χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη ψηφιακή πόλη. Επομένως, η εφαρμογή 

και ο ιστότοπος θα βαθμολογούνται με βαθμό 1 αντίστοιχα. Επιπλέον, αξιολογήσαμε τη λειτουργία των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη διαχείριση της βιώσιμης πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο μέσα από άμεσες όσο 

και μέσα από  έμμεσες προοπτικές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μελλοντική αστική ανάπτυξη. Τρία κύρια αντικείμενα (συλλογική μνήμη, ερμηνεία 



κληρονομιάς και ενίσχυση της επικοινωνίας) και τρεις πτυχές της πιθανής επιρροής στη διαχείριση της βιώσιμης 

πολιτιστικής κληρονομιάς (κοινή πολιτιστική κληρονομιά και συλλογική μνήμη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση, 

πολιτιστική έκφραση) αναμένονταν αρχικά με δυνατότητα παράτασης. 

 

4. Αποτελέσματα 

        4.1. Αποτέλεσμα 1 

Με βάση τον σχεδιασμό της έρευνας, συνολικά 19 άρθρα αντιστοιχούσαν σταθερά στις απαιτήσεις όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3. Ο χρόνος έκδοσης κυμαινόταν από το 2006 έως σήμερα και η ποσότητα των δημοσιευμένων άρθρων 

παρουσιάζει ανοδική τάση συν τω χρόνω (2006 - 1, 2010 - 1, 2015 - 2, 2016 - 2, 2017 - 5, 2018 - 4, 2019 -3). Οι 

δημοσιεύσεις από το 2015 και μετά κατέχουν ένα αισθητά υψηλό ποσοστό (90%) σε σύγκριση με αυτά που 

δημοσιεύθηκαν πριν  και κατέχουν το 10%. Το παραπάνω καταδεικνύει την αυξανόμενη προσοχή από μελετητές και 

επαγγελματίες όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πολιτιστική κληρονομιά που 

δημιουργήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Επιπλέον, από τα άρθρα επιλέγονται 39  περιπτώσεις από 12 χώρες σε όλο τον κόσμο όπως η  Αυστραλία (1), η Κίνα (1), 

η Δανία (1), η Φινλανδία (1), η Ελλάδα (1), η Ιταλία (3), η Ιορδανία (1), ο Λίβανος (1), το Νεπάλ (1), η Ολλανδία (20), η 

Νέα Ζηλανδία (1), το Ηνωμένο Βασίλειο (4), οι ΗΠΑ (1) και η Αυστρία (Βιέννη) (1) όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. 

Η ανασκόπηση δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ιστότοπων πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκεται στην Ευρώπη 

(συνολικά 30, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και του 

Ηνωμένου Βασιλείου), που αντιπροσωπεύει το 75% του συνόλου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κατάλογο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (2019), τα (μη κινητά) μνημεία που βρίσκονται στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν 

μόλις το μισό (47%) του καταλόγου, κάτι που υποδεικνύει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε άλλες περιοχές εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Επιπλέον, 

η Κίνα, ως μία από τις χώρες που κατέχουν τις περισσότερες εγγραφές πολιτιστικής κληρονομιές, παρουσιάζει μη 

ικανοποιητικά αποτελέσματα με μία μόνο περίπτωση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί 

κάποια στατιστική προκατάληψη, καθώς η μέθοδος ανάκτησης είναι πολύ περιεκτική και θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν πιο κατάλληλες περιπτώσεις για να επεκταθεί η λίστα. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επιπλέον, η μελέτη κατηγοριοποίησε περαιτέρω όλα τα 39 επιλεγμένα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς σε 

τέσσερα θέματα σύμφωνα με την απόδοση και τα χαρακτηριστικά τους, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5. Κατατάξαμε τα 

κοινωνικά μέσα, σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης κάθε πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Κτίριο (5), Πόλη (6), Τοπίο (4), 

Μουσείο (24). Παρατηρώντας το Σχήμα 1, είναι εύκολο να ανακαλύψει κανείς ότι τα μουσεία είναι οι πρωτοπόροι στη 

χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (62%) και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της ψηφιακής 

κληρονομιάς. Σε αντίθετη περίπτωση, η εστίαση στη συμμετοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  για τη διατήρηση 

κτιρίων, πόλεων και τοπίων είναι σχετικά μικρότερη. Αυτό συμβαίνει γιατί, τα μουσεία συνήθως παίζουν ρόλο στην 

καθημερινή ζωή ως φορείς της έκθεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, αρχείων, συλλογών πολιτιστικών κειμηλίων κ.λπ. 

Φαίνεται ότι τα μουσεία θεωρούνται βασικοί συντελεστές της πολιτιστικής κληρονομιάς για το ευρύ κοινό. Τέτοιες 

δραστηριότητες συχνά σχετίζονται με προϋπολογισμούς για δημόσια δέσμευση, γεγονός που επιτρέπει στα εργαλεία 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναπτυχθούν και να προωθηθούν. 

 

 

 

 

 



 

 

Σε ευρύτερη κλίμακα, οι πολίτες δεν γνωρίζουν πάντα ότι τα ιστορικά κτίρια, οι πόλεις ή τα τοπία που χρησιμοποιούν ή 

ζουν αποτελούν μέρος διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό οφείλεται συχνά στην έλλειψη εμπλοκής σε 

κλίμακα πόλης ή τοπίου. Επομένως, είναι σημαντικό οι τοπικές κυβερνήσεις και οι προγραμματιστές να 

ευαισθητοποιήσουν σχετικά με αυτό το ζήτημα το ευρύ κοινό έτσι ώστε να υπάρχει καλή κατανόηση του ευρύτερου 

ορισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σημασίας της. Αυτό απαιτεί την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στη 

διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης τόσο των αστικών όσο και των αγροτικών τοπίων. Αυτό απαιτεί επενδύσεις και 

δραστηριότητες τύπου δημιουργίας ικανοτήτων που εφοδιάζουν  τους πολίτες με γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή 

χρήσιμων σχολίων, προτάσεων και πρακτικών. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν μια ιδανική πλατφόρμα 

για αυτήν την προσέγγιση. 

 

4.2. Αποτέλεσμα 2 

Όσον αφορά τα συμμετοχικά εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το σχήμα 2 καταδεικνύει ότι το Facebook 

κατατάσσεται στην πρώτη θέση (30%), και ακολουθούν το Twitter (19%) και οι προσαρμοσμένοι ιστότοποι (12%), 

υποδεικνύοντας ότι οι πλατφόρμες που βασίζονται σε κείμενο είναι οι πιο δημοφιλείς μεταξύ του παγκόσμιου κοινού. 

Επιπλέον,  «αντιμετωπίστηκαν» εφαρμογές κοινής χρήσης φωτογραφιών και βίντεο, όπως το YouTube (10%), το Flickr 

(7%) και το Instagram (5%). Μελετήθηκαν επίσης το Pinterest (3%) και οι διαδραστικοί χάρτες που βασίζονται στο GIS 

(5%). Άλλες ψηφιακές πλατφόρμες που αναφέρονται ως Blog, Pinterest, διαδραστικές εφαρμογές, LinkedIn, TripAdvisor, 

Weibo κατέλαβαν μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του πεδίου. Κάποιοι ερευνητές και προγραμματιστές παραδέχτηκαν πως 

η δημοτικότητα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη στόχευση των επιλογών τους [50]. Επομένως, δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι το Facebook γίνεται το αγαπημένο τους πεδίο δοκιμών επειδή είναι σήμερα η πιο δημοφιλές 

πλατφόρμα με 2,3 δισεκατομμύρια χρήστες. 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης της διαλογικής μεθόδου όπως φαίνεται στο σχήμα 3 παρουσιάζει σχετικά ίση συχνότητα 

συμμετοχής σε κάθε τρόπο. Η ανάλυση δεδομένων μέσω του πληθοπορισμού ή άλλων υπολογιστικών δραστηριοτήτων 

συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (9), ενώ η επικοινωνία συγκέντρωσε μεσαία βαθμολογία (5). Η κοινή χρήση 

φωτογραφιών (5), η  Χαρτογράφηση (5), η Αφήγηση ιστοριών (5), η  Έκθεση (3), η  Επίσημη ανακοίνωση (2) είναι αισθητά 

χαμηλότερα. Αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία προκατάληψη σχετικά με τη λειτουργική διαδικασία, που 

σημαίνει ότι ερευνητές και ειδικοί εξετάζουν και διερευνούν διάφορες πτυχές και οδηγίες που καθοδηγούνται από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα αντικείμενα κατηγοριοποιούνται συνοπτικά σε πέντε ομάδες: ερμηνεία κληρονομιάς (8), ενίσχυση της επικοινωνίας 

(5),  συλλογική μνήμη (4), ισότητα του λόγου (2) και διατήρηση των αρχείων της κοινότητας (1). Εν τω μεταξύ, στη στήλη 



Επίδραση στη Βιώσιμη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση (9) και η Πολιτιστική 

έκφραση (9) είναι τα πιο δημοφιλή σκαλοπάτια που επιτυγχάνονται στη διαχείριση της παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Παράλληλα, η πτυχή της κοινόχρηστης κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης (3) έλαβε λιγότερη προσοχή. Αν και η 

πολιτιστική έκφραση και η ερμηνεία της κληρονομιάς είναι απολύτως τα κύρια ρεύματα, οι προσπάθειες των μελετητών 

να βελτιώσουν την επικοινωνία της κοινότητας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση δεν παραμερίζονται. 

 

 

 

5. Συμπεράσματα 

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων για την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας στην προστασία και την προώθηση της αξίας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς κερδίζει διαρκώς έδαφος [13, 48]. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τις 

τεχνικές διατήρησης και συντήρησης, να εμπλουτίσουν τα αρχεία με διαδραστικά μέσα, όπως η κληρονομιά χαρτών με 

το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, η αύξηση των συμμετοχικών εμπειριών, η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ 

των ενδιαφερομένων και η εμβάθυνση στην κατανόηση της πολιτιστικής προσκόλλησης [63, 64]. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης θεωρούνται από τα πιο σημαντικά μέσα διευκόλυνσης για την προώθηση της αμοιβαίας συνεργασίας των 

δημόσιων αρχών και των πολιτών [65]. 

Η μελέτη είχε ως στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη παγκόσμια ανασκόπηση της διαθεσιμότητας και των 

λειτουργιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να εντοπίσει εργαλεία και πλατφόρμες που εφαρμόζονται τη 

δεδομένη στιγμή στη διαδικασία διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσέγγιση της συστηματικής έρευνας 



δημιουργήθηκε ένα εργαλείο PIST. Συνολικά επιλέχθηκαν 19 άρθρα, από τα οποία 39 περιπτώσεις εξήχθησαν, 

εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν. Η ανασκόπηση δείχνει ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των προσδιορισμένων πρακτικών 

συγκεντρώνονται στην Ευρώπη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και της 

οικονομίας, περαιτέρω προσπάθειες για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με ψηφιακές δυνατότητες θα 

μπορούσαν να αναληφθούν από άλλες κυβερνήσεις, οργανισμούς, ΜΚΟ και κοινότητες σε όλο τον κόσμο. 

Συνολικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζονται κυρίως σε μουσεία παρά στην αστική κληρονομιά όπως κτίρια 

(μνημεία) και τοπία. Οι 39 περιπτώσεις αναλύθηκαν σε σχέση με τα εφαρμοσμένα εργαλεία των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιήθηκαν, τις διαδραστικές μεθόδους για τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον 

αντίκτυπο για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Facebook θεωρείται ως το πιο δημοφιλές μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα σε 13 άλλα μέσα, ενώ η αξιολόγηση των διαδραστικών τρόπων κοινωνικής δικτύωσης 

και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς εμφανίζει σχετικά μέση βαθμολογία. Ταυτόχρονα, η ερμηνεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς θεωρείται ως ο πιο σχετιζόμενος σκοπός όσον αφορά την ενίσχυση της επικοινωνίας, της 

συλλογικής μνήμης, της ισότητας του λόγου και της διατήρησης των κοινοτικών αρχείων. Η εφαρμογή των εργαλείων 

που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως σχετίζεται άμεσα με τις δύο πτυχές της διατήρησης της 

βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς: την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την πολιτιστική έκφραση. 

Οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, όπως η ισότητα του λόγου σε πολιτιστικό επίπεδο, η ποικιλομορφία, το έθνος, η 

θρησκεία, το φύλο κ.λπ., θα πρέπει να υποστηρίζονται και να αναδεικνύονται ευρέως μέσα από τις πλατφόρμες των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Παρά το γεγονός ότι η UNESCO δίνει έμφαση στην επικοινωνία της κοινότητας και τη συνεργασία στη διαχείριση της 

κληρονομιάς ως βασική προτεραιότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 

στη μετάδοση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς παρά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μελών. 

Ωστόσο, ορισμένες χώρες με κεντρική διακυβέρνηση και ρυθμιστικά συστήματα, όπως η Κίνα, συνιστούν μια τοπική και 

πολυτροπική προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το παραπάνω έχει ως 

στόχο να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής να συμμετέχουν καλύτερα τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

όσο και στην κατανομή των οφελών. 

Με βάση την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, η ανά χείρας μελέτη δεν συνέβαλε μόνο στην αποτύπωση 

ολοκληρωμένης εικόνας της τρέχουσας έρευνας σε αυτό τον τομέα αλλά επίσης κατέγραψε και μια σειρά από πρακτικές 

περιπτώσεις και καθόρισε τις εμπλεκόμενες προσεγγίσεις, τα αντικείμενα και την κύρια σημασία. Ωστόσο, απαιτούνται 

περαιτέρω μελέτες και περιπτώσεις για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο τομέας μπορεί να δημιουργήσει τις 

περισσότερες από τις τρέχουσες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, 

εντός του πλαισίου της ταχείας αστικοποίησης. 
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