NOVIČKE ŠT. 4
ZAČETEK PODJETNIŠTVA KULTURNE DEDIŠČINE NA (GLOBALNI) LOKALNI
RAVNI: STRATEGIJE IN ORODJA ZA POVEZOVANJE, ZAŠČITO KRAJA,
MOBILIZACIJO KULTURNIH VREDNOT, ŠIRITEV IZKUŠENJ

Freiburg – staro mesto

Schwarzwald

Pred vami je četrta številka novičk projekta Sagittarius. Projekt je v polnem dogajanju. Projektni
partnerji izvajamo številne aktivnosti in se trudimo, da bi prispevali k razvoju kulturne in naravne
dediščine vsak na svojem območju. Naš skupni cilj je vzpostaviti čim več medsebojnih povezav,
sodelovanja na območju Jugo vzhodne Evrope in v aktivnosti vključiti številne akterje. V
nadaljevanju vam predstavljamo naše delovanje v drugi polovici leta 2012.

1. DEDIŠČINSKI REGISTER
Dediščinski register je aktivnost v okviru delovnega paketa Heribuilder: Strategije & orodja za
oblikovanje dodane vrednosti kulturnim produktom in storitvam. Z registrom želi projekte
Sagittarius vzpostaviti mednarodni register kulturne dediščine, ki bo vseboval popis kulturnih
vrednot s podatki o različnih znamenitostih na območju Jugo vzhodne Evrope. Za pripravo
Dediščinskega registra je zadolžen projektni partner National Institute for Research and Tourism iz
Bukarešte, Romunija.
Obenem se izdelujejo tudi mednarodna orodja za ocenjevanje pomembnosti kulturne in naravne
dediščine. Izdelava več kriterijskih orodij je namenjena dokazovanju, zakaj so določene kulturne in
naravne dobrine pomembne. Orodja morajo biti visoko prilagodljiva in širše uporabna. Z njimi
bomo določili področja dediščine, ki bodo vključena v pilotne projekte. Izbranih bo približno 100
primerov dediščine. Zato mora vsak partner oceniti 10 primerov kulturne dediščine po več kriterijih.
Ministrstvo za kulturo in narodno dediščino Romunije je povabilo National Institute for Research
and Tourism, da projekt Sagittarius predstavi na delavnici CULTEMA, ki je bila namenjena
izmenjavi najboljših praks.

2. ANALIZA INTERVJUJEV
V okviru delovnega paketa Hericare: Praktične izkušnje udeležencev pri planiranju in vodenju
kulturne dediščine, se zbirajo še zadnji intervjuji z lokalnimi podjetniki. Na osnovi zbranih
intervjujev in dodatnih študij bo izdelana analiza o vključevanju in vpletanju podjetnikov v posle
povezane s kulturno dediščino.
Aktivnost vodi Institute of National Economy iz Bukarešte, Romunija. Vsi projektni partnerji smo
izvajali intervjuje z malimi in srednjimi podjetji v lokalnem okolju, predvsem iz podeželskih področij.
Največji poudarek smo dali ugotavljanju zavedanja pomena kulturne dediščine za razvoj
gospodarstva, lokalnega podjetništva. Podjetniki so predstavljali svoje poglede na ohranjanje
kulturne in naravne dediščine ter njeno izkoriščanje pri razvoju turizma, kulture, okoljske vidike in
ustvarjanje novih delovnih mest.

3. E-IZOBRAŽEVANJE ZLATI LOK
Pomemben del projekta Sagittarius predstavlja delovni paket Heriducator: Uporaba obstoječega
znanja udeležencev za usmeritve podjetnikom na področju kulturne dediščine za odkrivanje
vrednost kulturnih virov. V okviru njega se je z oktobrom 2012 začel izvajati e-tečaj »Zlati lok«, ki
predstavlja razvoj poklicnih dediščinskih veščin.
Končni cilj e- tečaja »Zlati lok« je lažji prenos znanja, potrebnega za optimizacijo razumevanja in
pomoč pri predstavitvi podatkov. Izobraževanje spodbuja učence k aktivnemu sodelovanju in tako
zagotavlja trajne rezultate. Cilj je ustvariti izobraževalno orodje za zagotavljanje strokovnega
znanja pri interpretaciji dediščine.

»Zlati lok« je e-učenje na daljavo, zasnovano za potrebe projekta in prilagojeno ciljnim skupinam,
dosegljivo je 24 ur na dan, 7 dni v tednu. »Zlati lok« vsebuje 4 module, posebej oblikovane za
podporo samostojnemu učenju, študij vodijo mentorji, učenci imajo na voljo naslednji evalvacijski
material:
Modul 1 - Upravljanje dediščine
Modul 2 - Prosti čas-prostor
Modul 3 - Interpretacija dediščine
Modul 4 - Načrtovanje kulturnih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo
V e-tečaj se je vključilo 69 udeležencev, ki so registrirani na e-platformi. Skupno trajanje tečaja je
16 tednov. Sedaj je izobraževanje na polovici izvajanja. Vsi udeleženci uspešno opravljajo
tedenske teste.

4. KNJIŽICA »Usposobitev kulturne dediščine: obljuba za prihodnost«
Delovni paket Hericare: Praktične izkušnje udeležencev pri planiranju in vodenju kulturne
dediščine izvaja eno od pomembnih aktivnosti vključevanja in vpletanja lokalnih skupnosti pri
odkrivanju kulturnih vrednot in oblikovanju lokalne kulturne ponudbe.
Rezultat te aktivnost je priprava načrta multimedijskih orodij kulturne dediščine z veliko možnostjo
prenosa. Za ta del projekta Sagittarius je zadolžen projektni partner Občina Devin iz Bolgarije, ki je
začela priprave za izdelavo knjižice "Usposobitev kulturne dediščine: obljuba za prihodnost"
Dokument bo obravnaval večji pomen udeležbe lokalnih skupnosti pri ohranjanju lokalne identitete
in njeno vlogo pri tem. Knjižica bo vsebovala splošna navodila, zakaj je pomembno da so v
dediščinske projekte vključene lokalne skupnosti in kakšni so konkretni ukrepi za uspešno izvedbo
projekta. Knjižica bo razkrila številne prednosti sodelovanja s skupnostjo za razvoj in varstvo
dediščine.
Knjižica »Usposobitev kulturne dediščine: obljuba za prihodnost« bo lokalnim skupnostim
predstavila interpretacijo kulturne in naravne dediščine kot pomembno orodje pri odkrivanju in
uporabi vrednot lokalne dediščine za razvoj. Bo praktični priročnik, ki bo pomagal lokalnim
skupnostim pri načrtovanju in izvajanju interpretativnih projektov na lokalni ravni.

5. TRETJE PARTNERSKO SREČANJE IN ŠTUDIJSKI OBISK

FREIBURG
Projekt Sagittarius se preveša v drugo polovico zato smo se projektni partnerji zbrali na 3.
sestanku v Freiburgu v Nemčiji. Za kraj sestanka je bil izbran kraj v bližini Schwarzwalda, kjer smo
si poleg partnerskega srečanja, v dveh dneh študijskih obiskov ogledali 4 primere dobrih praks
interpretacije dediščine.

5.1. Tretji sestanek projektnih partnerjev (Freiburg)
3. Sestanek Mednarodnega projektnega odbora je organiziral projektni partner iz Slovenije E Zavod Ptuj. Srečanje je potekalo v Freiburgu i.Br. v Nemčiji, organizirano je bilo v hotelu Novotel v
Freiburgu.
Udeležence 3 sestanka Mednarodnega projektnega odbora je pozdravil prof. Paris Tsartis, Rektor
Egejske Univerze, znanstveni sodelavec SEE TCP Projekta Sagittarius. Sledile so predstavitve
projektnih aktivnosti v skladu z dnevnim redom. Vodilni partner projekta je predstavil tekoče

aktivnosti skladno s cilji in pričakovanimi rezultati projekta. Navedena so bila nekatera odstopanja
glede aktivnosti intervjujev s podjetniki, zbiranjem projektov za dediščinski register, izvedbo
delavnic Mladi lokostrelec, ipd. Sledila so kratka poročila projektnih partnerjev glede izvajanja
aktivnosti za katere so zadolženi, o zaostankih, težavah s katerimi se srečujejo, potrebnimi podatki
za dokončanje aktivnosti in časovnimi okviri za izvajanje.
Sledil je finančni pregled projekta. Po oddanem 3 vmesnem poročilu je vodilni partner ponovno
opozoril na premajhno črpanje sredstev, pri skupni porabi razpoložljivih sredstev zaostajamo
najmanj za 50 %. Zato je pozval vse projektne partnerje, da pospešijo projektne aktivnosti in s tem
povečajo porabo finančnih sredstev. Finančni vodja projekta je opozoril na popravke pri 3.
vmesnem poročilo. Priporočil je večjo pozornost pri izpolnjevanju partnerskih poročilih, kjer se
pojavljajo majhne napake. kar nato povzroča odložitev povračil finančnih sredstev.

Sestanek projektnega odbora

Sestanek tehničnega odbora

Srečanje se je nadaljevalo s sestankom upravnega odbora projekta. Razprava je bila povezana s
poročilom ob koncu 4 poročevalskega obdobja (1. maj 2012, 30. november 2012). Vodilni partner
je priporočil 1 marec 2013 za termin predložitve vmesnega poročila. Ponovno so opozorili, da
lahko zaradi zamud pri izvajanju tekočih dejavnostih projekta pride do zmanjšanja proračuna.
Popoldanski del je bil namenjen tudi sestanku odbora za kontrolo kvalitete. Ponovno so bile
izpostavljene zamude pri izvajanju nekaterih aktivnosti. Pozvani so bili projektni partnerji, ki ne
izpolnjujejo redno partnerskih obveznosti.
Sestanek tehničnega odbora projekta je bil namenjen predstavitvi dejavnosti 6,4. Prenos teorije v
prakso, pilotni projekti Izbira prostora, ki jo bomo projektni partnerji izvajali v naslednjih mesecih.
Predstavitev je zajemala: sintezo in rezultate pilotnih projektov, interpretativno načrtovanje, proces
človeškega spomina, upravljanje s prostim časom, rekreativno učenje, globalno preobrazbo v
smislu hitre diseminacije (QR kode), aktivnosti »Zlata puščica«.
Večerni del sestanka se je odvijal na ulicah starega mestnega jedra Freiburga. Lokalna turistična
vodička nas je popeljala po ulicah starega mest, mimo pomembnih zgodovinskih zgradb. Njena
pripoved zgodovine Freiburga je vsebovala veliko interpretacije in zanimivih zgodb o dogodkih in
znanih osebnostih iz pestre zgodovine mesta.

Nočni ogled Freiburga

Freiburg nekoč

5.2. Tretji mednarodni študijski obisk (Schwarzwald)
3. Mednarodni študijski obisk - 1. dan
Prvi dan 3. Mednarodnega študijskega obiska je bil namenjen ogledu 3 tematskih poti v
Schwarzwald. Študijski obisk je vodil zunanji svetovalec g. Patrick Lehnes.
TEMATSKA POT 1: Schauinsland - 1284 m
Pot Schauisland je tradicionalna učna pot. Umeščena je na vrhu 1281 m visoke gore Schauisland
in je bila odprt leta 1999. Oblikovali so jo raziskovalci in visokošolski učitelji iz univerze v
Freiburgu,strokovnjaki na področju geo-botanike, geologije, znanosti gozdov. Projektna skupina je
ustvarila izobraževalno pot, ki naj bi bila privlačna tudi za ne-strokovnjake. Le eden od
strokovnjakov - geolog je naletel na pojem "interpretacija dediščine", nihče od njih pa ni bil
strokovnjak za odnose z javnostmi in komunikacijske znanosti.
TEMATSKA POT 2: Belchen - 1414 m
Oblikovanje poti Belchen je bila del večjega projekta "Interpretacija dediščine za trajnostni razvoj
turizma«. Izdana je bila serija knjižic, ki v kombinaciji z oštevilčenimi mesti vzdolž poti spodbujajo
obiskovalce k iskanju, jih opozarjajo na posebne značilnosti in zagotavljajo razlago ozadja.
Mreža 9 samo-vodenih poti je bila razvita v okrožjih 8 vasi in podeželskega mesteca Schönau.
Območje se nahaja v južnem Schwarzwaldu na vzhodnem pobočju Belchen (1414 m) in v dolini
reke Große Wiese. Vsaka pot ima osrednjo temo - od geologije paleozoika, sledi zadnje
poledenitve v ledeni dobi, od zgodovine mesta do današnjih dni.

Tematska pot 1: Schauinsland - 1284 m

Tematska pot 2: Belchen - 1414 m

TEMATSKA POT 3: Schönau
Schönau je majhno mestece v južnem delu Schwarzwalda. Leži ob reki Weiss. Največji
znamenitosti sta cerkev Marijinega vnebovzetja in protestantska cerkev. Mestece je eno od mreže
mest in vasi povezanih v učno pot.
Po sprehodu skozi mestece Schönau smo imeli v občinski dvorani evalvacijsko delavnico. Pripravil
in vodil jo je g. Patrick Lehnes. Povzel je predstavitve 4 študijskih primerov interpretacij dediščine
v Schwarzwaldu. Opisal je izkušnje povezane z zahtevami ljudi na počitnicah, pri preživljanju
prostega časa, ipd. Primerjal je ocene tematskoh poti Belchen in Schauinsland.
3. Mednarodni študijski obisk - 2. dan
Drugi dan 3. Mednarodnega študijskega obiska smo si ogledali 4 tematsko pot v severnem delu
Schwarzwalda.
TEMATSKA POT 4: Kaltenbronn
Pot »Divji petelin« je bila vzpostavljena oktobra 2012 v kraju Kaltenbronn na severu
Schwarzwalda. To je pilotni projekt virtualne tematske poti, ki zahteva Android pametni telefon.
Združuje GPS navigacijo z interpretacijo dediščine. Pot predstavlja sistem za upravljanje vsebin, ki
omogoča lokalnim skupnostim, da ustvarijo lastne pametne aplikacije. Obiskovalci dobijo gesla, ki
omogoča dostop do on-line zemljevida občine, ki zajema vse uradne pohodniške poti nekega
okrožja. Določi se virtualna tematska pot »točka zanimanja«, ki se nahaja na tej progi. Za vsako
»točko zanimanja« je mogoče naložiti besedilo in fotografije ter avdio in video posnetke, ki so
pripravljene za tri različne ciljne skupine oziroma vsebine. Pot »Divji petelin« ponuja eno plast
vsebine za otroke (z videi), za ne-strokovnjake odrasle in strokovno raven.

Tematska pot 4. Kaletnbronn

Evalvacijska delavnica

Po ogledu četrte tematske poti smo se odpeljali v Glasmännle Hütte v kraju Beiersbronn. Tukaj
smo imeli zaključno delavnico. Na njej nam je g. Patrick Lehnes podal zaključne povzetke vseh
štirih tematskih poti in pomembnost interpretacije dediščine preko sodobnih IKT tehnologij. Z
moderiranjem delavnice in predstavitvijo je nadaljeval g. Daniel Weiss, zunanji strokovnjak na
projektu. On je predstavil široke možnosti uporabe sodobnih audio-vizualnih tehnologij,
svetovnega spleta, pametnih telefonov, iPadov, ipd. Socialni mediji se lahko uporabljajo za
izobraževanje in usposabljanje, za lažji dostop do informacij, institucionalni postopki so bolj
pregledni in omogočajo distribucijo različnih gradiv.

6. POTUJOČE RAZSTAVE IN POTUJOČI MUZEJ
V okviru projekta Sagittarius smo predvideli delovni paket Heritainment: Predstavljanje kulturnih
vrednot in širjenje izkušenj skozi tematske poti in vključen muzej. Zato projektni partnerji
pospešeno pripravljamo opise in materiale za mednarodno pot kulturne dediščine »Zlata puščica«.
Vsak projektni partner mora pripraviti 10 pilotnih projektov, ki bodo predstavljeni v potujočih
razstavah in potujočem muzeju.
V Sofiji v Bolgariji je bil dne 17. In 18. Decembra 2012 delovni sestanek vseh projektnih partnerjev
povezan s tematiko »Potujočega muzeja«. Projektni partnerji so se dogovorili, da spremenijo
prvotni koncept potujočih razstav in potujočega muzeja. Za učinkovito komunikacijo s široko paleto
končnih uporabnikov bo projekt nudil kulturne storitve Potujočega muzeja, ki bo sestavljen iz 11
lokalnih razstav in 1 potujoče razstave na partnerja na regionalni ravni. Muzej bo imel 33
pripomočkov za audio vodenje, ki bo zasnovano za 45 minutni obisk, bo popolnoma v skladu s
sodobno muzeologijo ter uporabo interpretativnih tehnike.

Pametna koda

iPod in uporaba APPS

Nove mobilne tehnologije omogočajo obiskovalcem, da mapirajo svoja čustva in hitro izmenjujejo
informacije o znamenitostih ter jih s tem tržijo. »Zlata puščica« bo predstavljala in s tem tržila 100
geografskih lokacij, povezala bo zemljevide nematerialnih sredstev v določenih krajih in storitve, ki
so z njimi povezane. Aktivno sodelovanje daje obiskovalcem nov pomen, jim zagotavlja globlje
razumevanje okolja (razvoj podeželja, mest, obalnih območij) ter s tem bogati njihovo skupno
izkušnjo.

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.

