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Ljubljana, 10. avgust 2006
Zadeva: Obvestilo in predhodno vabilo na delavnico
»Interpretacija narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju«
7. september 2006
Spoštovani!
V prizadevanjih za zaščito Ljubljanskega barja je poleg varstva narave nujno
potrebno upoštevati tudi nove razvojne in podjetniške priložnosti za lokalno
prebivalstvo. Vedno znova se kot ena pomembnejših možnosti kaže razvoj turizma in
ostalih dejavnosti, povezanih z obiskovalci, ki vse pogosteje prihajajo na Barje. Žal pa
je obstoječa ponudba, posebej tista, vezana na naravo in kulturno dediščino
Ljubljanskega barja, pičla. Kako torej predstaviti Ljubljansko barje z vso njegovo
bogato dediščino domačinom in obiskovalcem, ne da bi pri tem to dediščino
ogrozili?
V načrtu razvojnih aktivnosti za čimprejšnjo razglasitev Ljubljanskega barja za krajinski
park je dan velik poudarek oblikovanju celovitega načrta interpretacijske
infrastrukture naravnih, kulturnih in drugih vrednot na območju. Poznavanje te
problematike , predvsem pa izvedba uspešne in učinkovite interpretacije narave je v
Sloveniji redkost. Zato smo se odločili v goste povabiti enega najvidnejših svetovnih
strokovnjakov za interpretacijo narave in kulturne dediščine, ameriškega
predavatelja gospoda Johna Veverko (več: www.heritageinterp.com ). Delavnica z
naslovom »Interpretacija narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju« bo
skušala odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj v zvezi s predstavitvijo narave
obiskovalcem, ob vašem sodelovanju pa upamo tudi na konkretnejše rezultate, torej
predloge za celovito interpretacijsko infrastrukturo na celotnem Ljubljanskem barju.
Delavnica bo v četrtek, 7. septembra 2006 (kraj in čas bosta sporočena kasneje),
predvidevamo pa celodnevno, delno teoretično, delno praktično delo na terenu.
Delavnica bo potekala izključno v angleškem jeziku, zato je aktivno znanje tega
jezika ne obhodno potrebno. Število udeležencev bo zaradi učinkovitosti dela
omejeno na 20 oseb.
Ker se sami ukvarjate s problematiko ustrezne prezentacije Ljubljanskega barja in
njegovih vrednot obiskovalcem vas vabimo k predhodni prijavi na delavnico.
Udeležba je brezplačna, vendar v zameno pričakujemo vaše ideje in konkretne
predloge za interpretacijo narave in drugih vrednot obiskovalcem.
Delavnica bo potekala v sklopu projekta LIFE Narava »Dolgoročna zaščita kosca v
Sloveniji«.

Prosimo vas, da svoj interes za sodelovanje na delavnici sporočite na elektronski
naslov do ponedeljka, 29. avgusta 2006.
Prijazen pozdrav,
Barbara Zupanc
Namestnica načelnice
Koordinator razglasitve KPLB

