V okviru projekta
»Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja
– od Krasa (preko Brkinov, Čičar e in Istre) do Kvarnerja«
KAŠTELIR
Vas vabimo na

USPOSABLJANJE ZA
TURISTIČNE VODNIKE
„Dežela gradišč – kaštelirjev: iz sedanjosti
v preteklost za trajnostno prihodnost“,
ki bo v soboto 10. in nedeljo 11. aprila
ter soboto 24. aprila, 2021

Projekt Kaštelir

se osredotoča na prazgodovinske naselbine - gradišča / kaštelirje na območju Krasa,
preko Brkinov, Čičar e in Istre, do Kvarnerja 2. in 1. tisočletja pr.n.št. oz. natančneje iz časa
bronaste in železne dobe. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter
izgubo tradic e in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat
rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno
ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitv o ter
promoc o. Prav tako želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako
predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju
podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Sobota, 10. april, 2021
9.00 – 9.30

Astrid Prašnikar, Vodja projekta Kaštelir
Predstavitev projekta in programa usposabljanja za turistične vodnike

9.30 – 13.00

Metodološki sklop - predavanja za pr avljene turistične vodnike po
programu usposabljanja

9.30 – 11.00

Diana Ternav, TGZS, Ljubljana
Prispevek odličnega turističnega vodnika pri interpretac i kulturne
dediščine za 5* doživetja

11.15 – 12.45

Janja Sivec, DLegende
(Iz)Gradnja doživetja za obiskovalce s pripovedovanjem zgodb –
interaktivna delavnica

12.45 – 13.00

Razprava za pr avljene turistične vodnike po programu usposabljanja

odmor
15.00 – 19.00

Vsebinski sklop – predavanja odprta za javnost
Astrid Prašnikar, Vodja projekta Kaštelir
Pozdravni nagovor in kratka predstavitev projekta
Prof. dr. Darko Darovec, Inštitut IRRIS, Koper
Rituali in kulturna krajina kaštelirjev
Patric a Bratina, ZVKDS OE Nova Gorica, Nova Gorica
Arheološko najdišče kot turistično doživetje in upravljanje z arheološko
dediščino - primer Štanjela (kot prazgodovinske in rimske naselbine)
Dr. Maša Sakara, Pokrajinski muzej Koper, Koper
Arheološko najdišče kot turistično doživetje in upravljanje z arheološko
dediščino
Manca Vinazza, Filozofska fakulteta, UL, Oddelek za arheolog o, Ljubljana
Življenje na gradiščih
Prof. dr. Mitja Kaligarič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM,
Maribor
Etnobotanika in arheobotanika med Krasom in Kvarnerjem

19.00 – 19.30

Dodatna razprava za pr avljene turistične vodnike po programu
usposabljanja

Nedelja, 11. april, 2021
9.00 – 12.00

Predstavitev konkretnih dosežkov projekta Kaštelir – kulturna dediščina
za trajnostni turizem – predstavitev odprta za javnost (podrobnejša
predstavitev dosežkov v prilogi)
Moderira: Astrid Prašnikar, sodelujejo pripravljavci vsebin in drugi izvajalci
dosežkov
ź vzpostavljanje INFO-INTERPRETAC SKIH TOČK (zunanjih in notranjih):
Komen - Štanjel, Izola - Korte, Lanišće - Rašpor in Račja vas, Mošćenička
Draga - Brseč in Ozida
ź nastajanje turističnega produkta: OD ARHEOLOŠKE NAJDBE DO
GASTRONOMSKEGA UŽITKA (doživetje: prazgodovinska skleda, peč, jed in
postrežba gosta)
ź digitalni turistični vodič
ź Dežela gradišč/kaštelirjev – mobilna aplikac a, arheološke, botanične
poti,
ź nove AR aplikac e za digitalno vodenje po izbranih arheoloških območjih
(primer: »Štanjel skozi čas«)
ź prazgodovinska glasba (primer: Štanjel - galer a Kamenica - glasba in
kamen)

12.00 – 13.00

Seminarska naloga za vodnike - priprave in navodila za individualno delo
vodnika – (navodila v prilogi)
Moderira: Nataša Kolenc

Sobota, 24. april, 2021
9.00 – 13.00

Odprta razprava o vsebini oz. rezultatih seminarskih nalog za vodnike
Lokac a: Viteška dvorana, Štanjel
Voden sprehod po Štanjelu: »Štanjel skozi čas«

Popoldan

Svečana podelitev potrdil

Usposabljanje bo v celoti potekalo preko videokonference, razen za termin 24. aprila 2021, ko je
predvidena izvedba v živo za pr avljene vodnike, ob predpostavki, da bodo srečanja
omogočena ter upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa.
V primeru, da razmere tretjega dne usposabljanja ne bodo dopuščale izvedbe v živo, bo
program prilagojen situac i in veljavnim ukrepov.

