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Цели
Средновековни култури и технологични ресурси (Medioevo Europeo) обединява експерти
от важни европейски институции в 13 различни страни, за да създаде Виртуален
център за средновековни проучвания: виртуално пространство за работа на екипи,
където се сътрудничи, комуникира и споделя работа и средства за научни изследвания.
Medioevo Europeo се вписва в рамката на COST, тъй като координира
съществуващите изследвания при използването на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ) за Средновековни проучвания – сфера, където
ИКТ имат потенциал да подобрят и подпомогнат научните изследвания, особено във
връзка с оперативната съвместимост между базите данни, използвани за съхранение
и научни изследвания в тази област. В резултат на 4 годишно сътрудничество,
Medioevo Europeo свързва модерните технологии със средновековните проучвания и
комбинира технологичното развитие с интензивното обучение на учените.
Европейската рамка предлага средствата за обединяване на богатството от налични

научни материали, като същевременно осигурява оперативна съвместимост,
сигурност на данните и уместност за различни академични контексти. Дейността
включва 4 взаимосвързани Работни групи - съответно Автори и текстове; Ръкописи и
текстова традиция; Текстови корпуси и инструменти за четене; дизайн на
Виртуалния център за средновековни изследвания. Medioevo Europeo насърчава
социалния, технологичния и научния прогрес. Тя спомага за възприемането на Европа
като обединение на разнородни, но взаимнодопълващи се писмени наследства. Тя
развива ключови научни ресурси и определя по-добри технически стандарти за
академичните бази данни. Тя насърчава възможността за наемане на работа на
учените чрез усъвършенстване и разширяване на техните умения.
Страни
Страна
Белгия
Финландия
Исландия
Холандия
Румъния
Великобритания
ОБЩО: 21

Страна
България
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Испания
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01/03/2011
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18/01/2011
17/01/2011
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20/01/2011
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16/09/2011
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