
V čigavem imenu?

Letošnje Srečanje kulturne dediščine Slovenije z naslovom »Vloga kulturne dediščine v 
razvoju krajev in pokrajin« je osredotočeno na predstavitev aktivnosti v krajih, občinah in v 
medobčinskih povezavah, ki vključujejo kulturno dediščino, njeno veljavo in problematiko 
v sodobnem času. Namen Srečanja 2014 je povezati ustvarjalce, upravljavce in 
poustvarjalce kulturne dediščine, laike in strokovnjake pri določanju razvoja in vidikov 
kulturne dediščine v sodobnem času, ki lahko prispeva k dvigu kakovosti življenja v 
krajih, občinah in pokrajinah. 

Največ pobud na področju sodobnih aplikacij kulturne dediščine nastaja na podeželju. 
Gre v bistvu za samoorganiziranje kot nekakšen odgovor na neprožno prakso na 
področju varstva kulturne dediščine, ki je doslej favorizirala spomenike nepremične 
kulturne dediščine. Vendar kulturna dediščina v zavesti ljudi postaja vse pomembnejši 
dejavnik kakovosti življenja. Številne prakse kažejo, da kulturna dediščina povezuje ljudi 
in številnim omogoča postranski ali celo glavni zaslužek. Skoraj bi lahko rekli, da se v 
teh praksah izraža pravica do kulturne dediščine kot ene od oblik človekovih pravic. 

O vseh teh vprašanjih bi radi govorili na ptujskih Srečanjih, da 
odkrijemo pomen našega dela s kulturno dediščino in dela velikega 
števila ljudi po vsej Sloveniji. Ni vse samo v raziskovalčevi glavi 
in teoriji. Živa dediščina se oblikuje v glavah navadnih ljudi, po 
njihovi presoji in izobrazbi, a vedno lahko tudi z nasveti in znanjem 
raziskovalcev. Postavimo enkrat pravi vrstni red!

Dr. Naško Križnar,  
programski vodja posvetovanja
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  Program 

 9.30 »Kurentov sprejem« udeležencev Srečanja na grajskem dvorišču

 10.00 Odprtje posvetovanja z uvodnimi nagovori

  Dr. Štefan Čelan, župan Mestne občine Ptuj

  Branko Brumen, podpredsednik FECC in predsednik organizacijskega odbora Kurentovanja 2014

  Andrej Brence, v.d. direktorja Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

  Marjutka Hafner, generalna sekretarka Urada Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

 10.10  Dr. Naško Križnar (ZRC SAZU, Ljubljana), programski vodja Srečanja  
V čigavem imenu?

 10.20  Dr. Jurij Fikfak (ZRC SAZU, Ljubljana) 
Možnosti in priložnosti kulturne dediščine. Tradicija – osnova razvoju

 10.25  Dr. Jasna Fakin Bajec (ZRC SAZU, Nova Gorica)  
Kulturna dediščina – medij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja v lokalnem prostoru

 10.45  Metka Belingar (LTO Bovec, Bovec)  
Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine na Bovškem

 11.00  Alenka Lamovšek (Dežela kozolcev, Šentrupert) 
Dediščina je priložnost

 11.15  Andrej Brence (Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptuj)  
Turistično društvo Polenšak, Turistična kmetija Zvonka Korpiča v Dravcih in Zahvala jeseni v Juršincih

 11.30 Odmor s pogostitvijo

 12.00  Mag. Martina Piko Rustia (Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec) 
Uresničene in zamujene priložnosti za regijski razvoj ob primeru projekta DUO-Kunsthandwerk

 12.15  Marko Smole (Etnološka zbirka Palčava šiša, Plešce) 
Oživljanje skupne kulturne dediščine obmejnega območja – Palčava šiša iz Plešc na Hrvaškem

 12.30  Janez Krnc (Zavod Marianum Veržej, Veržej) 
Roka ustvarja, snuje srce

 12.45  Mija Bokal (Razvojni center Srca Slovenije, Litija) 
S tradicionalnimi znanji v jutrišnji dan

 13.00  Andrej Rebernišek (KGZS Zavod Ptuj, Ptuj)  
Obnova stare preše v Mestnem Vrhu

 13.15 Odmor s pogostitvijo

 14.30  Okrogla miza  
Možnosti in priložnosti kulturne dediščine v trajnostnem razvoju  
Moderator. dr. Jurij Fikfak, ZRC SAZU - ISN 
Sodelujejo vsi dopoldanski govorniki in vabljeni udeleženci.
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K O N Z O R C I J  K U R E N T

Vljudno prosimo za predhodno registracijo  
na elektronski naslov: bistra@bistra.si


