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Dediščina kot navdih …

• zasebni zavod v javnem interesu na področju kulture (kulturne dediščine)

• interpretacija dediščine v dediščinskih skupnostih



Interpretacija dediščine, od spodaj navzgor, 4 tematski sklopi

• Prva slovenska knjiga - knjigoveške delavnice in ostali izobraževalni programi za šolske 
skupine na Trubarjevi domačiji na Rašici in po Sloveniji, Primož Trubar.

• Priprava božičnega kruha, poprtnika - povezovanje nosilcev dediščine v dediščinskih 
skupnostih in Koordinatorja (SEM) – v smeri serijske nominacije UNESCO.

• Mokrišča Mišje doline – Natura 2000 - razvojni programi, varstvo narave, ZRSVN.

• Geološka pot v Kobilji curek - aktiviranje dediščinske skupnosti, upravljanje tematske poti, 
arh. dediščina Claustra Alpium Iuliarum, ZVKD.



Kdaj DEKD vpliva na naše reference?

• Boljši odziv strokovnih služb, možnost konkretne 
povezave strokovnjakov/strokovnih služb in 
primerov iz prakse.

• Pomembna izbira termina: mediji.

• Uporaba celostne podobe in upoštevanje pravil 
igre (poročanje, fotografije, prepoznavni dogodki 
in akcije za organizatorja …).

• Omogoča sodelovanje zasebni - javni sektor: več 
organizatorjev (?), več dogodkov.

• Tehtamo izbire: prepoznavna lokacija (?), kraj 
izvedbe (?).



Celostna podoba in 

skupna promocija

• Knjižice za udeležence.

• Brezplačni plakati za dopolnjevanje.

• Zastave. 

• Spletne strani – povezave.

• Odmevnost našega dogodka, število 

obiskovalcev in aktiviranje sodelujočih 

ostaja naša odgovornost.



Odmevnost dogodkov DEKD

• DEKD so že v imenu zasnovani kot evropska 
akcija: širši pomen lokalne dediščine.

• Dovolj časa je za načrtovanje (točen datum 
lahko predvidimo več let vnaprej).

• Ne pričakujemo finančne podpore – vključimo 
akcije v druge načrtovane projekte.

• Izbiramo dogodke, ki jih lahko izvedemo v 
vsakem primeru, DEKD jim da dodatno težo.

• DEKD prepoznava širše aktualne teme 
(letos: logična ponovna združitev naravne in 
kulturne dediščine).



Katera VSEBINA je prava?

• Enotna TEMA je priporočena, dovolj 
široka, prilagodljiva, ni obvezna.

• Kateri ciljni skupini namenjamo dogodek?

• Prijava opozori na dostopnost za osebe s 
posebnimi potrebami, interpretacija za 
otroke bo drugačna (preverjanje vsebin).

• Priznamo si, da delamo zase: priložnost za 
preizkušanje nastajajočih programov - za 
lokalno šolo brezplačno, povratna 
informacija, pridobitev kvalitetnih fotografij.



Vrednoti: medgeneracijsko sodelovanje v 

dediščinski skupnosti, povezovanje



Vrednota: vključevanje mladih



V dobri družbi 

• Osebni odnos in širina 

organizatorjev.

• „Poglejte, smo vas dali 

v DEKD …“

• Nacionalni ponos.

• Dediščina za ljudi.



Kako bo letos?

• Vodnik interpretator, interpretacija 
dediščine (evropska mreža Interpret 
Europe).

• VODA-KAMEN-MEČ 
interpretativni sprehod za odrasle
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