
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Vabilo na posvet 

DEDIŠČINE MESTA 
18. oktobra 2018 v Mariboru  

 
Praktikom in teoretikom kulturne dediščine daje Evropsko leto kulturne dediščine 2018 priložnost, da 
skupaj in bolj zbrano premislijo o lokalnih in globalnih procesih na tem področju. Tradicionalno se je 
kulturna dediščina v Sloveniji vezala na nacionalne mite ali pa na regionalne etnografske raznoličnosti. 
Maribor in njegova regija sta imela v obeh primerih kaj pokazati. Ampak naše izhodišče je, da je 
dediščin ("kulturnih in naravnih") v Mariboru in okolici več in so bolj pestre, kot jih uspejo zabeležiti 
registri v muzejih in zavodih. 

 
Polje kulturne dediščine v Mariboru določajo številne družbene opozicije: topografska-socialna 
(mesto-predmestje-podeželje) in generacijska (štirje politično-ekonomski sistemu v 20. st.!, stalna 
prestrukturiranja, diskontinuitete), etnična (nem.-slo.), razredna (kapital-delo) in institucionalna 
(državno-lokalno-civilno). Vsaka od teh opozicijah ima ali je imela svojo človeško organizacijo, 
ekonomijo, kulturne mreže, ideologije, identitete in stile - svoje kulturne dediščine. 
Dediščine poleg tega niso samo politični, ampak tudi gospodarski projekti družb. Spominske ustanove, 
klubi, delavnice, storitve in znanja mesta se po svetu danes integrirajo v turistične industrije. To pomeni 
promocijo in trženje dediščin med tujci, s čimer se dediščina nujno preoblikuje na poseben način. Kako 
zastaviti razmerje med »domačijskim« ali integrativnim namenom in na drugi strani tržnim namenom 
("izvozom dediščine")? Na katerih temeljih zastaviti minimalne skupne imenovalce najrazličnejših 
mestnih in regionalnih akterjev?  

K sodelovanju vabimo ljudi z različnimi teoretskimi in praktičnimi znanji s področja kulturne dediščine, 
iz različnih profesionalnih področij, generacij, različnih zaslug in okusov. Upamo, da bo pravo razmerje 
med dolžino "referatov" (okr. 15 min.) in časom namenjenim za odprto debato, ponudilo vsaj nekaj 
smernic za bolj umne politike in participacije na področju kulturnih dediščin mesta Maribor.  

Posvet bo 18. oktobra 2018 v Mariboru. O rezervaciji prostorov za izvedbo posveta se bomo odločili 
glede na število prijav in vas o tem pravočasno obvestili. 

Če bi želeli sodelovati na posvetu, pošljite najavo svojega referata do 15. julija 2018 na naslov: 
peter.simonic@ff.uni-lj.si: navedite ime in priimek avtorja/avtorice, naslov referata, povzetek (do 300 
besed) in morebitne želje glede izvedbe referata, hrane, prenočišča ipd).  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vzporedno s posvetom bo potekala mednarodna delavnica na temo kreativnega/kulturnega turizma, 
kjer bodo udeleženci ob pomoči strokovnjakov mapirali mesto in njegove zgodbe – možne nove 
turistične ponudbe.  

Posvet organizirata Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in 
Društvo Hiša!; zanju dr. Peter Simonič in Katja Beck Kos (katja@drustvo-hisa.si). 

 
 
(Izbrani eseji in razprave bodo leta 2019 objavljeni v Časopisu za zgodovino in narodopisje.) 

 

V Mariboru, 12. 6. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teme, ki jih v letu 2018 na področju kulturne dediščine izpostavlja Evropska komisija: 
VKLJUČEVANJE: Skupna dediščina (kulturna dediščina pripada nam vsem), Dediščina v šolah (otroci odkrivajo 
najdragocenejše evropske zaklade in tradicije), Mladi za dediščino (mladi oživljajo kulturno dediščino).  
TRAJNOST: Dediščina v prehodu (novi načini rabe industrijskih, verskih in vojaških območij ter krajin), Turizem in 
dediščina (odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino).  
VARSTVO: Skrb za dediščino (razvoj standardov kakovosti za intervencije na kulturni dediščini), Ogrožena 
dediščina (boj proti nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami in obvladovanje tveganj, povezanih z dediščino).  
INOVACIJE: Z dediščino povezane spretnosti (boljše izobraževanje in usposabljanje za tradicionalne in nove 
poklice), Dediščina za vse (spodbujanje družbenih inovacij ter sodelovanja ljudi in skupnosti), Znanost za 
dediščino (raziskave, inovacije, znanost in tehnologija za korist dediščine).  
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