NOVIČKE ŠT. 2
ZAČETEK PODJETNIŠTVA KULTURNE DEDIŠČINE NA (GLOBALNI) LOKALNI
RAVNI: STRATEGIJE IN ORODJA ZA POVEZOVANJE, ZAŠČITO KRAJA,
MOBILIZACIJO KULTURNIH VREDNOT, ŠIRITEV IZKUŠENJ

Arheološki muzej v Rodosu

Vrata starega mesta Rodos

1. KRATEK OPIS AKTIVNOSTI OD ZAČETKA PROJEKTA DO KONCA NOVEMBRA 2011
V I in II kvartalu 2011 so potekale pripravljalne aktivnosti na projektu. Februarja 2011 je bila
podpisana partnerska pogodba, v maju 2011 pa še pogodba o sofinanciranju projekta.
V okviru DS 1 je vodilni partner izdelal Plan aktivnosti v katerem so časovno razdelane aktivnosti
za celoten projekta in za posameznega projektnega partnerja. Prav tako so bila izdelana Navodila
za izvajanje projekta, kjer so opisane aktivnosti po delovnih sklopih njihovi cilji in predvideni
rezultati ter kdo je zadolžen za izvajanje. Pripravljen finančni razrez projekta po DS in po
projektnih partnerjih.
V juniju 2011 smo pripravljali in oddali prvo vmesno poročilo za obdobje od 01.03. do 31.05.2011.
Skupno poročilo je vodilni partner oddal v septembru 2011.
V okviru DS 2 je vodilni partner v avgustu 2011 pripravil Komunikacijski in deseminacijski plan.
Izdelan je bil osnutek spletne strani projekta kot eno od glavnih orodij komuniciranja skozi projekt.
Pripravljal se je osnutek Logotipa projekta, v novembru je bil pripravljen osnutek brošure projekta.
V okviru DS 3 je konec septembra 2011 (od 28.09. do 30.09.2011) potekalo prvo srečanje
projektnih partnerjev. Gostil ga je vodilni partner University of the AEGEAN – Research unit / U
AEGEAN. Potekal je na otoku Rodosu v Grčiji. Vodilni partner je predhodno pripravil program
srečanja, navodila za namestitve in potek prvega partnerskega sestanka, študijskega obiska in
evalvacijske delavnice. Vzpostavljene so bile tudi upravljavske strukture projekta (Nadzorni odbor,
Tehnični odbor, Odbor za kontrolo kvalitete).
V oktobru in novembru so se nadaljevale aktivnosti za intenzivneje delo na projektu. V okviru DS 3
so bila pripravljena navodila za pridobivanje in delo satelitskih partnerjev projekta. Vodilni partner
je izdelal vzorec vabila na delavnico in vzorec vabila na okroglo mizo. Vsem projektnim partnerjem
je bila poslana aplikacija za vnos podatkov in pregled satelitskih partnerjev, ki bodo sodelovali na
projektu (in podpisali pisma o nameri).

2. PRVI PROJEKTNI SESTANEK 28.09.2011 NA RODOSU
Prvo projektno srečanje je potekalo 28.09.2011 na otoku Rodosu v Grčiji. Gostil ga je vodilni
partner University of the AEGEAN – Research unit / U AEGEAN. Izvajalo se je v prostorih
Gospodarske zbornice Dodecanese v mestu Rodos. Udeležence je pozdravil rektor University of
the Aegean.
Na njem je vodilni partner na kratko predstavil projekt. Ker je bil to naš prvi projektni sestanek smo
se vsi partnerji predstavili s kratkimi predstavitvami in vzpostavili medsebojno sodelovanje.
Izvedli smo tudi nekaj formalnih nalog projekta. Vzpostavili smo upravljavske strukture projekta
 Upravni odbor (vsak PP po enega člana)
 Tehnični odbor (vsak PP po enega člana)
 Odbor za kontrolo kvalitete (kontrola rezultatov, izhodov, odstopanj)

Organizacijska struktura projekta

Prvi dan srečanja je bil namenjeno načrtovanju aktivnosti projekta, terminskemu načrtu dogodkov
in pregledu finančne strukture projekta. Predstavljen je bil komunikacijski načrt. Ob koncu
sestanka je potekala odprta razprava.

Prvo partnersko srečanje

Predstavitev projektnih partnerjev

3. PRVI ŠTUDIJSKI OBISK DNE 29.09.2011
Drugi dan srečanja je bil namenjen študijskemu obisku. Obiskali smo znamenito zgodovinsko
svetišče Lindor in srednjeveško naselje Lindor.
Lindos so ustanovili Dorci pod vodstvom kralja Tlepolemus iz Rhodes, ki je prišel v približno 10.
stoletju pred našim štetjem. To je bilo eno od šestih mest na območju, znanem kot Dorian
Hexapolis. Lindos je bil glavni trgovinski center. Njegov pomen se je zmanjšala po ustanovitvi
mesta Rhodes v poznem 5. stoletju.
V klasični časih je bil na Akropoli v Lindosu ogromen tempelj Atene Lindia, ki je dosegel svojo
končno obliko okoli leta 300 pred našim štetjem. V helenistični in rimski dobi je tempelj rasel,
dograjenih je bilo več stavb. V zgodnjem srednjem veku so opustili uporabo teh zgradb. V 14.
stoletju je bil tempelj delno prezidan v veliko utrdbo, zgrajeno na Akropoli, ki je vitezom Knights of
St John služila za obrambo otoka pred Turki.

Lindor

Obisk akropole v Lindorju

Sledil je ogled starega mesta Rodos z vhodnimi vrati in obrambnim jarkom, veliko palačo in ulico
Knight. Rodos je glavno mesto otoka Rodos. Znan je bil znan že v antiki kot mesto Kolos z
Rodosa, eno od sedmih čudes sveta. Trdnjava Rhodes, ki jo je zgradil Hospitalliers, je eno od
najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi, ki je bilo leta 1988 imenovan za UNESCO
seznam svetovne dediščine. Otok in mesto Rhodes je priljubljena mednarodna turistična
destinacija.
Na mestu kjer je danes palača je bila prej bizantinska trdnjava, ki je bila sedež in trdnjavo. Palača
je bila zgrajena v 14. stoletju, zgradili so jo vitezi Knights of Rhodes, ki so se tukaj naselili v letih
1309-1522. Ko je otok postal del Otomanskega cesarstva, so palačo uporabljali kot trdnjavo.

Velika Palača

Obisk starega mesta Rodos

Na študijskem obisku smo pod vodstvom prof. Dorothee Papathenasiou – Zuhrt (vodje projekta)
praktično izvedli primer ogleda določene zgodovinske znamenitosti, ki je tudi obiskana turistična
destinacija. S študijskim obiskom, smo na licu mesta doživeli obiskovalčeve izkušnje, ki so
neposredno povezane s kulturno znamenitostjo in krajem ter posameznimi storitvami, ki so
ponujene obiskovalcem. Prvi študijski obiski nam je bil izhodišče za razmišljanje, da nam te
izkušnje in spoznanja lahko služijo:
 kot platforma za razvoj skupne metodologije na nadnacionalni ravni, in pri oblikovanju
skupne prakse za načrtovanje 11 pilotnih projektov,
 kot platforma izmenjave izkušenj in prenosa znanja za transnacionalno partnerstvo in
poučiti udeležence kako povezati in predstaviti vrednote kulturne dediščine
 kot kriterij za izbiro lokacije, bogate s kulturno dediščino za prihodnje pilotne projekte.

4. EVALVACIJSKA DELAVNICA 30.09.2011
Zadnji dan našega srečanja je potekala evalvacijska delavnica. Razpravljali smo o predstavljenih
kulturnih znamenitostih. Obravnavali smo tudi naslednje dokumente:
A. Prvi del: Metodologija
B. Drugi del: Zgodovina & okolje
C. Tretji del: Lokacije
D. Obrazec za terensko delo
Dokumenti so udeležence usmerili na glava vprašanja načrtovanja turizma in boljše razumevanje
kulturnih in zgodovinskih virov na kraju samem. Delavnica je sklenila z naslednjimi pripombami:
 da brez poglobljenega znanja kulturne vrednote ne morejo biti ustrezno predstavljene in
uporabljene za razvoj. Zato je temu delu načrtovanja potrebno posvetiti velik pomen.
 da je pomanjkljivo označevanje in usmerjanje obiskovalce še zlasti na najbolj obiskanih
lokacijah, obenem bi bilo potrebno izboljšati varnost obiskovalec na poti v svetišče
Lindos.
 da informacije in pojasnila o znamenitosti niso na voljo na območju celotne lokacije.
 da je uporaba oslov kot transportnega sredstva za ogled srednjeveškega Lindos
dodatna atrakcija za obiskovalce, predlagali pa smo večjo skrb za živali.
 da nenačrtovani tokovi obiskovalec na vseh lokacijah privedejo do zastojev in ozkih grl,
kar zmanjšuje kakovost obiskovalčevih izkušenj pri ogledu znamenitosti.

Evalvacijska delavnica

Evalvacijska delavnica

5. NAPOVED AKTIVNOSTI IN DOGODKOV






Nadaljevanje izdelave spletne strani, priprave na e-izobraževanje (preko programa Moodle)
Priprava in usklajevanje celostne podobe projekta
Nadaljevanje aktivnosti s pridobivanjem satelitskih partnerjev projekta
Organizacija okrogle mize
Priprave na 2. Projektno srečanje in 2. Študijski obisk v Benetkah

Naše aktivnosti v okviru projekta Sagittarius bodo uspešne le z vašo udeležbo, informacijami,
predlogi in idejami. Izkoriščamo to priložnost in vas vabimo k sodelovanju.
Kontaktni podatki o projektu so na spletnih straneh vodilnega partnerja UNIVERSITY OF THE
AEGEAN (www.aegean.gr) in na spletnih straneh ostalih projektnih partnerjev.

