VABILO NA OKROGLO MIZO "UNESCO dediščina - včeraj, danes, jutri"
Spoštovani!
Idrija in dediščina sta besedi, ki izjemno dobro zvenita vsaka posamezno, hkrati
pa izjemen čar dobita, ko zazvenita skupaj. Prav zato se je UNESCO mladinska
platforma letos odločila, da prav v Idriji gosti UNESCO motivacijski vikend, na
katerem bo sodelovalo 20 mladih iz celotne Slovenije, ki bodo spoznavali pomen
izobraževanja, znanosti in ohranjanja slovenske dediščine.
Mladi organizatorji pa v okviru izobraževalnega programa pripravljamo tudi okroglo mizo, ki bo
namenjena širši javnosti. Vabimo Vas, da se nam pridružite v četrtek, 27. avgusta 2015, ob 18. uri
v Mladinskem centru Idrija.
Na okrogli mizi "UNESCO dediščina - včeraj, danes, jutri" bodo sodelovali:
Gašper Hrastelj, namestnik generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
Bojan Režun, podžupan Občine Idrija in član koordinacijskega odbora UNESCO dediščine živega
srebra Idrija Almaden
Dušan Kramberger, član Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in član koordinacijskega odbora
UNESCO dediščine živega srebra Idrija Almaden
Skupaj z gosti se bomo dotaknili vprašanj, ki zadevajo tako vlogo organizacije UNESCO nasploh, kot
tudi njene vloge pri prepoznavanju in ohranjanju dediščine. Okolje nam daje izvrstno priložnost, da
pomen vpisa na seznam UNESCO svetovne dediščine spoznamo na konkretnem primeru, rudarski
dediščini mesta Idrija, hkrati pa se ozremo naprej, na bodoče vpise na seznam, na razvoj krajev, ki so že
na seznamu in na človeško komponento življenja z dediščino – kakšen je pomen dediščine za lokalno
skupnost in njen razvoj. Čas bomo namenili tudi vprašanjem iz publike.
Več informacij prejmete na koordinator@unesco-mladi.si!
Vljudno vabljeni!

UNESCO mladinska platforma (UNESCO MP) je edinstven slovenski projekt, ki stremi
k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z mednarodno organizacijo UNESCO.
Večplastnost delovanja UNESCO MP omogoča mladim paleto možnosti, kjer lahko
razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in
medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne
zapuščine. Projekt UNESCO mladinska platforma je last Slovenske nacionalne komisije za
UNESCO, v letošnjem letu pa ga izvaja Društvo za Združene narode za Slovenijo.

