
Sporočilo za medije  

Ljubljana, 4. marec 2019 

 

Predstavitev VI. in VII. zbornika SEK-a (simpozija etnologov 
konservatorjev  Slovenije in Hrvaške) 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije organizira v Spomeniškovarstvenem 
centru v Ljubljani, v sredo, 6. marca 2019, ob 12.00 uri dveh mednarodnih zbornikov 
simpozijev etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške (SEK). Predstavitev 
sovpada s praznovanjem jubilejnega 20-letnega kontinuiranega strokovnega 
sodelovanja konservatorjev obeh dežel.   

VI. zbornik z naslovom Tradicijska kulturna baština između otkrića i 
zaborava / Nepremična kulturna dediščina med odkritjem in pozabo je 
rezultat prispevkov avtorjev, ki so leta 2015 sodelovali na 6. mednarodnem simpoziju 
etnologov konservatorjev v Požegi v Slavoniji. Na simpoziju so ob slovenskih in 
hrvaških konservatorjih, prvič sodelovali tudi makedonski in srbski konservatorji. 
Tako kot simpozij, je tudi zbornik razdeljen na štiri sklope in sicer:  Teoretičen in 
družbeni kontekst konservatorskega dela, Prepoznavanje, vrednotenje  in 
dokumentiranje dediščine –  osnova za obnovo in ohranjanje, Zakonodaja, družbene 
spremembe in memorialna dediščina ter Obnova in ohranjanje tradicionalne 
dediščine-od konservatorske podlage do predstavitve. Na koncu pa sta podani še 
kratko Poročilo in Zaključki posveta.    
 
VII. zbornik z naslovom Upravljanje s kulturno dediščino: od vrednotenja 
do interpretacije / Upravljanje kulturnom baštinom: od valorizacije  do 
interpretacije je rezultat dela 7. mednarodnega simpozija, ki je leta 2017 potekal v 
Krškem. Ob že tradicionalnih slovenskih in hrvaških udeležencih so tudi tokrat na 
posvetu sodelovali predstavniki makedonske in srbske stroke. Sam zbornik je 
razdeljen na dva sklopa in sicer: Vrednotenje kulturne dediščine in Interpretacija in 
upravljanje s kulturno dediščino. Na koncu zbornika sta objavljena Poročilo in 
zaključki posveta. 
 
V dvajsetletnem mednarodnem sodelovanju (1999 - 2019) je na dosedanjih sedmih 
simpozijih  sodelovalo okoli 70 referentov različnih strok in dediščinskih institucij s 
153 prispevki. Zaradi potrebe po kontinuiranem sodelovanju in izmenjavi ter 
razširitvi strokovnih izkušenj se je simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in 
Hrvaške sčasoma razširil še s srbskimi in makedonskimi konservatorji, saj dolgoročni 
program sodelovanja predvideva, da bi simpozij postopoma prerasel v osrednje 
konservatorsko strokovno srečanje v jugovzhodnem delu Evrope.  
 
Podrobnejši program predstavitve je objavljen na zavodski spletni strani.  
 
Sporočilo pripravila: 
Dušan Strgar, ZVKDS, OE Novo mesto, e-naslov: dusan.strgar@zvkds.si, 07 393 15 
68 
mag. Dušan Štepec, ZVKDS, OE Novo mesto, e-naslov: dusan.stepec@zvkds.si, 07 
393 15 69, 031 684 604 
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