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Program

Interpretácia miestneho
dedičstva a verejné priestory

•• miestne kultúrne a prírodné dedičstvo, pojem interpretácie a rôzne prístupy
k tomuto pojmu v praxi

V dobe globalizácie sú stále podstatnejšie stierané rozdiely medzi kultúrami
a prostredím. Odrazom toho sú uniformné verejné priestranstvá, ktoré neposkytujú dosť informácií a podnetov pre návštevníkov, ale neodrážajú ani vnútorné
hodnoty miestnych.

•• tvorba interpretačného plánu – témy, nástroje, postupy, stvárnenie

V každom meste, dedine či regióne existujú pri tom zaujímavé príbehy, tradície,
unikátne miesta, spomienky a povesti. Súbor tohto všetkého tvorí tzv. miestne
dedičstvo, ktoré tvorí identitu miesta. Vhodnými nástrojmi je možné toto dedičstvo sprístupniť pre rôzne skupiny verejnosti a to najmä na verejne prístupných
priestranstvách.
Návštevníci dobre interpretovaných miest tu trávia dostatok času na to, aby si zakúpili miestne produkty, ubytovali sa tu alebo návštevu miest odporučili svojim
známym. Tak je podporovaná miestna ekonomika. Obyvatelia takýchto miest zas
získavajú pocit hrdosti a sebavedomia, a aj deti vedia napríklad o histórii ulíc a námestí, po ktorých chodia do školy.

Termín a miesto

22. september 2009 od 9,00
penzión ALMADA (konferenčná miestnosť)
Hronská 705, Zvolen, www.almada.sk

•• využitie interpretácie miestneho dedičstva pri rozvoji miestnej komunity,
v cestovnom ruchu a pri vytváraní verejných priestorov
•• prípadová štúdia o interpretácii miestneho dedičstva:
Graselova stezka (Slavonice)
•• plánovaný mestský park Lanice – jeho hodnoty a ich vnímanie verejnosťou,
diskusia o možných nástrojoch a postupoch na vytvorenie interpretačného
plánu lokality

Lektorky

Ing. arch. Zora Paulíniová – nezávislá konzultantka, trénerka a lektorka v oblasti
vytvárania verejných priestorov, participácie občanov na rozhodovaní. Pôvodným
povolaním je architektka.
Mgr. Oľga Žampová – riaditeľka Slavonickej renesanční o.p.s. Metodička a lektorka komunitných metód so špecializáciou na interpretáciu miestneho dedičstva.
Zúčastnila sa realizácie projektu interpretácie miestneho dedičstva “Slavonicko,
kouzlo zapomenutého dědictví” (2003 – 2009), v rámci ktorého bol vytvorený
náučný chodník Graslova stezka.
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