Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

PREZENTACIJA KULTURE KOLIŠČ NA IGU
Mednarodna konferenca
13. in 14. novembra 2014 v prostorih Centra za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.
O koliščih vpisanih na UNESCO Seznam svetovne dediščine:
Kolišča na Igu, nedaleč od Ljubljane in v osrčju Krajinskega parka Ljubljansko barje, so del
Unescove svetovne dediščine od leta 2011. S svojo izjemno univerzalno vrednostjo prispevajo k
predstavitvi prazgodovinskih koliščarskih civilizacij, ki so se raztezale v zaokroženem geografskem
območju več kot 4500 let.
Namen konference:
V nasprotju z večino Unescove dediščine so kolišča posebna, ker so očem skrita in se jih vidi le v
kratkem času arheoloških raziskovanj. Prezentacija očem skrite dediščine v povezavi z
interpretacijo narave je izrazita potreba ter izziv na lokalni, državni in mednarodni ravni. Problem
prezentacije ni aktualen le na Ljubljanskem barju ali v Sloveniji, ampak tudi v vseh šestih alpskih
državah, s katerimi si delimo vpis na Unescov seznam Svetovne dediščine. Na konferenco smo zato
povabili tudi predstavnike držav transnacionalne nominacije, ki bodo predstavili obstoječe
prezentacije kolišč.
S konferenco želimo predstaviti obstoječe prezentacije kolišč okoli Alp, primere slovenskih dobrih
praks prezentacij dediščine in izhodišča prezentacije narave in kulturne dediščine na območju
ižanskih kolišč. Konferenca je tako spodbuda k začetku konstruktivne razprave o najprimernejši
rešitvi za prezentacijo kolišč na Ljubljanskem barju in k identifikaciji lokalnega prebivalstva z
dediščino.
O organizatorju:
Krajinski park Ljubljansko barje je v letošnjem letu s sprejetjem Odloka o razglasitvi Kolišč na Igu za
kulturni spomenik državnega pomena postal upravljalec spomeniškega območja kolišč na Igu. Načrt
upravljanja krajinskega parka za obdobje desetih let bo vključeval tudi upravljanje s temi kolišči.
Poleg raziskav in spremljanja stanja je ključnega pomena tudi prezentacija kolišč. Pri organizaciji
mednarodne konference s krajinskim parkom sodelujejo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Občina Ig in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
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O predavanjih:
Ključno vprašanje tako v Sloveniji kot pri ostalih koliščih okoli Alp je, kako združiti potrebo po
prezentaciji, interpretaciji in ohranjanju kulturne ter naravne dediščine. Na mednarodni konferenci
bodo zato v prvem delu predstavljeni primeri že obstoječih prezentacij kolišč iz Švice, Italije, Avstrije
in Nemčije, ki se med seboj močno razlikujejo. Predstavljene bodo tudi možnosti prezentacij dediščine v
virtualnem svetu, ki odpira številne nove možnosti predstavitve brez posegov v prostor. V drugem delu
konference pa se bodo predstavili primeri dobrih praks prezentacije kulturne in naravne dediščine iz
Slovenije. Za zaključek pa izhodišča projektne naloge prezentacije narave in kulturne dediščine na
območju ižanskih kolišč. Združevanje obeh dediščin je osnovno načelo izhodišč. Pri tem pa
upošteva čim manjšo obremenitev prostora.
Ciljna publika:
Dvodnevna konferenca je namenjena strokovni javnosti s področja arheologije, interpretacije,
varstva narave, oblikovanja turistične ponudbe, načrtovanja prostora, arhitekture … oziroma vsem,
ki želijo s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k zasnovi in realizaciji interpretacijskega centra
kulturne in naravne dediščine na Ljubljanskem barju. Konferenco organizira Krajinski park
Ljubljansko barje v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Slovensko nacionalno komisijo za
UNESCO, Občino Ig in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
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