Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

Vabilo na mednarodno konferenco
PREZENTACIJA KULTURE KOLIŠČ NA IGU,
ki bo 13. in 14. novembra 2014 v prostorih Centra za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

Kolišča na Igu, nedaleč od Ljubljane in v osrčju Krajinskega parka Ljubljansko barje, so del UNESCO Svetovne
dediščine od leta 2011. Prezentacija očem skrite dediščine v povezavi z interpretacijo narave je izrazita
potreba in tudi izziv na lokalni, državni in mednarodni ravni. Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj o
obstoječih različnih oblikah prezentacije kolišč in njihove povezanosti z naravnim okoljem. Na konferenci
bodo predstavljeni nekateri primeri prezentacij koliščarske kulture iz Švice, Nemčije, Avstrije in Italije. Kakšna
je pri tem lahko vloga sodobnih tehnologij? Kako sodobne prezentacije dediščine vključiti muzejske postavitve?
Kakšne so priložnosti in izzivi za lokalno skupnost in prebivalce? Kako združiti potrebo po prezentaciji,
interpretaciji in ohranjanjem kulturne in naravne dediščine.
S podporo domačih in mednarodnih strokovnjakov bomo na delavnicah skušali najti možne rešitve za način
prezentacije in interpretacije kulture kolišč na Ljubljanskem barju.
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.
Konferenca je za udeležence brezplačna, prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Prijavnico na
konferenco in delavnice sprejemamo na info@ljubljanskobarje.si Osnutek programa in prijavnica je v
nadaljevanju tega dokumenta. Morebitne spremembe programa in druga pomembna obvestila spremljajte na
http://www.ljubljanskobarje.si/unesco-na-ljubljanskem-barju/conference .

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
PROGRAM KONFERENCE (okvirni):
Četrtek, 13. november 2014
8:30 - 9:00
9:00

Izobraževalni
center za zaščito in
reševanje - ICZR
Avditorij,
ICZR

Registracija udeležencev
Otvoritev konference
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor
Krajinski park Ljubljansko barje
Občina Ig
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Uvodno predavanje
o

10:00

Avditorij,
ICZR

Predstavitve: Primeri predstavitev nevidne dediščine
o Aixa Andreetta, Pierre Corboud, Marc-Antoine Kaeser: "Iščejo se:
komplementarni pristopi! Ovrednotenje kolišč v Švici.
o Romana Scandolari: Koliščarski muzej Ledro: izjema, ki ne potrjuje pravila
o Dario Cianciarulari: “Nadgrajena resničnost za kulturno dediščino: digitalni
svet sreča kulturo”
o Cyril Dworsky: “Mednarodno sodelovanje in svetovna dediščina“

13:00
14:00 -17:00

Odmor za kosilo
Avditorij,
ICZR

Predstavitve: Primeri dobrih praks v Sloveniji
o Matej Draksler: Arheofakt – arheološki izkustveni center
o Franco Juri, Andrej Sovinc: Primer Sečoveljskih solin – interpretacija
kulturne in naravne dediščine.
o Maja Zupančič, Alenka Jeraj: Projekt “V deželi koliščarjev“
o

Avditorij,
ICZR

19:00

Špela Spanžel: Svetovna dediščina kot del slovenske dediščinske politike

Športna dvorana
na Igu

Irena Šinkovec: Prezentacija kolišč v slovenskih muzejih

Predstavitve: Možnosti prezentacije in interpretacije kolišč na Ljubljanskem
barju
o Barbara Zupanc, Mija Topličanec, Karin Gabrovšek, Natalija Skok: Osnutek
projekta prezentacije kolišč na Ljubljanskem barju - izhodišča
o Dejan Veranič, Aleš Golja, Rok Žnidaršič: Osnutek projekta prezentacije
kolišč na Ljubljanskem barju - zasnova
Večerno predavanje
o Dušan Kramberger – Pomen serijske nominacije »Prazgodovinska kolišča
okoli Alp«, za nacionalno in lokalno raven.
o

Helmut Schlichtherle: UNESCO - Svetovna dediščina "Prazgodovinska
kolišča okoli Alp" – Raziskave in upravljanje fascinantnih arheoloških najdišč

__________________________________________________________________________________

Petek, 14. november 2014
9:00

ICZR dvorišče
(zborno mesto)

Terenski ogled – kolišča na Igu

12:30

ICZR

Prihodnost prezentacije kolišč na Ljubljanskem barju
Delavnica 1: Vsebina in načini interpretacije kulture kolišč
Delavnica 2: Priložnosti in izzivi za lokalno skupnost
Delavnica 3: Infrastruktura in vizualna komponenta prezentacije kolišč na Igu

15:30
16:00










Avditorij,
ICZR

Rezultati delavnic in zaključek konference
Kosilo

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Konsekutivno bo iz angleščine v slovenščino prevajano
samo večerno predavanje Dr. Helmuta Schlichtherla (četrtek, 13. novembra, 19:00), ki je namenjeno
širši javnosti.
Osvežitev bo na voljo med dopoldanskimi in popoldanskimi odmori.
Kosilo je na voljo (proti plačilu) v bližnji restavraciji Gostilnica Furman - domačija Gerbec
(www.gostilnica-furman.si), Zabrv 22, Ig. Restavracija ponuja tople malice (razpon od 4,50 EUR do
6,00 EUR) in jedi po naročilu.
Nastanitev (soba z zajtrkom, 12.-14.november) za tuje udeležence in goste je organizirana v
Izobraževalnem centru za reševanje in usposabljanje. V bližini je na voljo še10 sob. Rezervacije
prenočišč na info@ljubljanskobarje.si .
V petek zjutraj bo terenski ogled lokacije kolišč in okolice Iga. Na pot, dolgo okoli 4 km, se bomo
podali peš, kar upoštevajte pri izbiri oblačil in obutve.

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

Prijava na mednarodno konferenco
“PREZENTACIJA KULTURE KOLIŠČ NA IGU”
13. in 14. novembra 2014
v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

Ime in priimek
Organizacija
Elektronska pošta
Telefon

Prosimo označite eno delavnico, na kateri želite sodelovati.
 Delavnica 1: Vsebina in načini interpretacije kulture kolišč
 Delavnica 2: Priložnosti in izzivi za lokalno skupnost
 Delavnica 3: Infrastruktura in vizualna komponenta prezentacije kolišč na Igu

Zaradi lažje organizacije prosimo označite, ali nameravate koristiti ponudbo obrokov v Gostilnici
Furman-domačija Gerbec:


četrtek, 13. november 2014

Da

Ne



petek, 14. november 2014

Da

Ne

Prijave sprejemamo na info@ljubljanskobarje.si do zasedbe mest oziroma najkasneje 12. novembra 2014.

