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VABILO 
 
KOMPLEKSNE PRETEKLOSTI, RAZNOLIKE PRIHODNOSTI.  
Večplastnost dediščine in dediščinskih skupnosti  
 
Povabilo k obeleževanju Mednarodnega dneva spomenikov in spomeniških območij 

 

 

 
Mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij praznujemo 18. aprila od leta 1982 naprej, ko 
ga je razglasilo Mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS in leto kasneje 
potrdila tudi Generalna skupščina organizacije UNESCO. Vsako leto pripravimo osrednjo temo, ki na 
globalni ravni poveže aktivnosti nacionalnih odborov, članov in naših partnerjev.  

Tokratna skupna tema ima zelo močan naslov »Kompleksne preteklosti: raznolike prihodnosti«. Letos 
bomo, z mislijo na Faro konvencijo, listini iz Burre in Firenc, v družbi etnologov, arhitektov, 
konservatorjev in dediščinskih skupnosti iskali skupne točke in izkušnje sodelovanja.  
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Vabljeni na spletno okroglo mizo, ki bo na platformi zoom potekala v petek,  
16. aprila 2021 ob 13.00.  
 
Sodelujoči:  
Nataša Kolenc, arhitektka konservatorka vodja projektov revitalizacije gradu Rihemberk na Mestni 
občini Nova Gorica 
dr. Jasna Fakin Bajec, etnologinja in kulturna antropologinja, prof. zgodovine, Inštitut za kulturne in 
spominske študije, ZRC SAZU 
Saša Roškar, etnologinja in kulturna antropologinja, konservatorska svetnica, ZVKDS OE Kranj 
Danilo Antoni, arhitekt in urbanist, predsednik Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške 
suhozidne gradnje 
 
Moderatorki:  
doc. dr. Neža Čebron Lipovec, Oddelek za arheologijo in dediščino, Inštitut za arheologijo in 
dediščino, FHŠ UP 
Anja Vintar, Služba za razvoj ZVKDS, Narodni muzej Slovenije 
 
Uspešno ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine je rezultat številnih raziskav, 
raznolikih znanj, osebnih izkušenj ter sodelovanj, saj pot do pravih odgovorov ni vedno ena ali 
enostavna. Sodelovanje je nujno, pri ohranjanju večplastne dediščine namreč nismo izolirani ampak 
vedno v stiku in odnosu z drugimi, s skupnostjo in/ali (dediščinskimi) skupnostmi.  

Letošnja krovna tema ICOMOS-ovega Mednarodnega dneva spomenikov in spomeniških območij, ki 
ga prav vsako leto obeležujemo na 18. april je "complex pasts, diverse futures". V Sloveniji smo se 
letos osredotočili na vlogo skupnosti in dediščinskih skupnosti, z ozirom na nepremično kulturno 
dediščino in njeno prenovo. Večplastnost dediščine in dediščinskih skupnosti bomo raziskovali sprva 
s kratkim orisom vloge skupnosti v ohranjanju nepremične dediščine, predvsem najsodobnejše 
poglede in strokovne podlage politik s tega področja in se nato pogovorili tudi o pojmih »skupnost« 
in »dediščinska skupnost«. Ob kratki predstavitvi sogovornic/ka, bo več časa namenjenega živahemu 
pogovoru tako med sodelujočimi kot s publiko. 

Vabljeni na dogodek, s katerim želimo strokovno, predvsem pa širšo javnost seznaniti s pomembno 
perspektivno na ohranjanje kulturne dediščine - to je vloga skupnosti. 

Dogodek se bo odvil na spletni platformi zoom, ogledali in sodelovali pa boste lahko tudi na ICOMOS 
SI profilu Facebook in YouTube.  

Zoom:        https://uni-lj-si.zoom.us/j/97316522137?pwd=QjZYdHp2bmU2TjNsT0VWTFVsTEVLQT09 
Facebook:  https://www.facebook.com/events/158085782881246 
YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UCJ28NjNgpLclkV9e_9MuNjQ/videos  
 
 
Vabljeni!                                                                                         Združenje ICOMOS Slovenija 
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