Transnacionalna strokovna delavnica in srečanje projektne skupine
v Hamburgu
Predstavniki projektnih skupin in strokovnjaki s področja kulturne dediščine so se februarja 2018
sestali na strokovni delavnici in sestanku projektne skupine na Univerzi v Hamburgu (oddelek za
evropsko/kulturno antropoplogijo), da bi se skupaj posvetili možnostim in nadaljnjim strategijam
za valorizacijo nesnovne kulturne dediščine.

Raznolik program delavnice je vključeval tako predavanja s področja kulturne dediščine, kot tudi
prispevke z vidika trženja in financiranja.
V uvodnem predavanju je Dr. Thomas Overdick z z Ministrstva za kulturo in medije svobodnega in
Hanzeatskega mesta Hamburg ponudil vpogled v ohranjanje in valorizacijo pomorske nesnovne
kulturne dediščine.
Dr. Reinhard Willfort je zatem predstavil potenciale, ki jih množično financiranje ponuja za
pridobivanje sredstev na področju kulture.
Tretji govorec je valorizacijo nesnovne dediščine predstavil z vidika nosilca - Georg Stark se v okviru
svoje delavnice, ki deluje kot živi muzej, že več desetletij ukvarja s tradicionalno obrtjo
modrotiska.
Drugi dan delavnice je bil posvečen trženju – udeleženci so skupaj z Jasmin Vogel (Centre for Art
and Creativity (EU-Project smARTplaces) raziskovali možnosti za trženje nesnovne dediščine na
lokalni ravni. V okviru skupinskih nalog, v katere so bili vključeni tudi strokovnjaki (vsaki skupini se
je na delavnici pridružil tudi zunanji ekspert), so se razvile zanimive izmenjave idej in prvi osnutki
konkretnih korakov za naprej.
Celotno delavnico so organizirali in moderirali predstavniki Univerze v Hamburgu, ki kot visokošolski
partner projekt spremljajo z znanstvenega vidika.

Po delavnici so se zvrstili še sestanki projektne skupine, na katerih so predstavniki povzeli dosedaj
opravljeno delo in določili nadaljnje korake.

Partnerje, ki se sicer ukvarjajo z različnimi elementi nesnovne dediščine v različnih državah, druži
skupni imenovalec – prizadevanje za ohranjanje in odgovorno valoriziranje edinstvenosti njihovih
lokalnih okolij. Možnost osebne komunikacije med partnerji in strokovnjaki, širok nabor tem in
izmenjava mnenj ter idej so v tem pogledu dragoceni in bistveni za uspešen potek projekta.
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