SIMPOZIJ STRPNOSTI

Mednarodni simpozij
Sveta Ana v Slov. goricah, 23. maj 2018
Kulturno turistični center Sveta Ana, Kremberk 35, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah
Občina Sveta Ana v sodelovanju s partnerji čezmejnega projekta ESCAPE vabi na
mednarodni SIMPOZIJ STRPNOSTI, ki bo v sredo, 23. maja 2018, ob 9.30 uri v Kulturno
turističnem centru Sveta Ana na Sveti Ani v Slov. goricah.
Priložnost za revitalizacijo kulturne dediščine v kontekstu zelenega turizma, aktualne tematike
strpnosti ter človeškega odnosa do strpnosti v preteklosti, je v okviru evropskega leta kulturne
dediščine 2018 še kako pomembna. Eden glavnih zastavljenih ciljev evropskega leta je
prispevek k »promociji vloge evropske kulturne dediščine kot bistvenega sestavnega dela
kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga, z osredotočenostjo na najboljše načine za
zagotovitev ohranjanja in varstva kulturne dediščine, da bi v njej lahko uživala širša in bolj
raznolika javnost. Ti načini bodo med drugim zajemali ukrepe za razvoj občinstva in
izobraževanje o dediščini, s čimer se spodbujata socialna vključenost in integracija, ob
popolnem spoštovanju pristojnosti držav članic.« Ta cilj pooseblja projekt ESCAPE, ki z
vsebino SIMPOZIJA STRPNOSTI ponuja premieren vpogled v oblikovane čezmejne
turistične pobege, hkrati pa z izbranimi gosti aktivno odpira tematiko strpnosti in turizma
v smislu priložnosti in izzivov.
V okviru vodenega pogovora na temo strpnosti in turizma bodo poleg predstavnikov partnerjev
iskali priložnosti in izzive naslednji spoštovani gostje:
•
•
•
•

ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS,
g. Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije,
ga. Nataša Hočevar, Slovenska turistična organizacija, vodja sektorja za raziskave,
razvoj, inovacije in evropske projekte,
ga. Andreja Kovač, Razvojna agencija Slovenska krajina, vodja agencije.

Rok za prijavo je torek, 22. maj 2018. Udeležba je brezplačna. Prijave zbiramo preko
elektronske pošte na naslovu: sara.berglez@sicm.si ali tajnik@sv-ana.si.
Simpozij bo potekal v slovenskem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v madžarski
jezik.
Vljudno vabljeni!
»Projekt je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020«

PROGRAM: 23. maj 2018
09:30 – 10:00

Dobrodošlica in pozdravni nagovori

10:00 – 10:15

Uvodna predstavitev projekta ESCAPE

10:15 – 10:50

Strpnost in turizem, voden pogovor z gosti: Vlasta Nussdorfer, Peter
Misja, Nataša Hočevar, Andreja Kovač, Silvo Slaček, prof. Srečko
Štajnbaher in mag. Janez Kramberger

10:50 – 11:00

Slavnostni podpis Zelene politike slovenskega turizma (Občina
Sveta Ana)

11:00 – 11:30

Odmor za kavo

11:10 – 11:30

Tiskovna konferenca

11:30 – 12:00

Zeleni turizem: potencial razvoja, mesta spomina in zgodbe, ki
pišejo življenja (Slovenska turistična organizacija)

12:00 – 12:30

Kulturna in naravna dediščina: bogastvo preteklosti za perspektive
prihodnosti (ZVKDS)

12:30 – 13:30

Predstavitev aplikacije in digitalno vodenje s predstavitvijo
ESCAPE doživljajskih odklop paketov (FERI in partnerji projekta
ESCAPE)

13:30 – 13:40

Razprava in zaključki simpozija

13:40 – 14:00

Kratka demonstracija pobega: Pobeg v različnost ver na Sveti Ani

14:00

Pogostitev za udeležence

»Projekt je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020«

