Organizační informace

Příjezd

Jednacím jazykem zasedání je němčina, následné
tlumočení do češtiny je zajištěno

Náš region – Naše dědictví
Kdo jsme my a co chceme
Zasedání v rámci projektu
„Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří“

Přihláška
Poprosili bychom Vás, abyste se k účasti na
zasedání nejpozději do 5. ledna 2018 přihlásili, a
to na naší internetové stránce: heritagestudies.eu

pátek, 26. ledna 2018
10.00 hod. – 17.00 hod.

Uveďte prosím Vaši požadovanou pracovní
skupinu při přihlášení!

uspořádané Ústavem studií kulturního dědictví
(IHS)
v Mezinárodní akademii v Berlíně (INA)
ve spolupráci s Ústavem průmyslové archeologie,
historie vědy a techniky (IWTG), Technická
univerzita Hornická akademie ve Freibergu

Místo zasedání
Deutsches Brennstoffinstitut (DBI)
Gastechnologisches Institut gGmbH
Halsbrücker Straße 34
D‐09599 Freiberg
Internetová stránka: dbi‐gti.de

Pořadatel zasedání
Ústav studií kulturního dědictví v Mezinárodní
akademii v Berlíně/Institut Heritage Studies (IHS)
in der Internationalen Akademie Berlin (INA)
Ve spolupráci s
Ústavem průmyslové archeologie, historie vědy a
techniky, Technická univerzita Hornická akademie
ve Freibergu/Institut für Industriearchäologie,
Wissenschaft‐ und Technikgeschichte (IWTG)
der TU Bergakademie Freiberg

Kontakt
Projekt Naše světové dědictví
Vedení projektu: Prof. Dr. Marie‐Theres Albert
Ústav studií kulturního dědictví (IHS) v
Mezinárodní akademii v Berlíně (INA)
Internetová stránka: heritagestudies.eu
Email: tagung‐erzgebirge@ina‐fu.org
Telefon: +49‐30‐3423996
Fax: +49‐30‐43920226
Copyright: WFE GmbH/ Kugler (1,2); Allison Thompson (3)

Projekt „Naše světové dědictví – Hornická kulturní
krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ je podpořený z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Srdečně Vás zveme na naše zasedání

Program
9.00 –10.00

Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme my
a co chceme

Přihláška / káva

10.00 –11.30 Přivítání / krátké přednášky
 Prof. Dr. Marie‐Theres Albert
vedoucí institutu IHS/INA v Berlíně

 Prof. Dr. Helmuth Albrecht

Hlavním tématem zasedání jsou tradiční a
hornické spolky hornického regionu Krušnohoří.
Jde o to, rozmanité tradice kolem hornictví
shromažďovat a jejich potenciály pro udržitelný
regionální rozvoj využívat. Udržitelný regionální
rozvoj znamená nejen nadchnout budoucí
generace pro zachování živých tradic, ale i tyto
tradice v jejich hodnotě ekonomicky, sociálně,
kulturně a orientovany na životní prostředí
uplatňovat.

vedoucí institutu IWTG, TU Hornická akademie
ve Freibergu

 Dr. Andreas Brzezinski
hlavní jednatel Živnostenské komory v
Drážďanech

 Dipl. historík Heino Neuber
2. jednatel Saského zemského svazu hutních a
horních bratrstev

11.30 –13.00

Pracovní skupiny 1‐ 4
Kdo jsme my

13.00 –14.00

Polední přestávka

14.00 –14.30 Krátké přednášky
 Friederike Hansell, M.A.

Zasedání je součástí vzdělávacího projektu „Naše
světové dědictví – Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří“. Projekt má za úkol,
přeshraničně podporovat zprostředkování
hornického dědictví místními aktéry a takto
emocionální vazbu obyvatelstva ke svému
společnému dědictví posílit. Projekt a zasedání
jsou proto zejména zaměřené na mobilizaci
spolků a mládeže.

vědecká pracovnice IWTG

 Marlen Meissner, doktorandka
odbornice na nehmotné dědictví ve spolkové zemi
Braniborsko

14.30 –16.00

Pracovní skupiny 1‐4
Co chceme

Káva a nápoje budou poskytovány.
16.00 –17.00

Souhrn, budoucí vývoj a následující
kroky

17.00

Závěr a rozloučení

Krátký popis pracovních skupin
V tématických pracovních skupinách budou
sbírané nápady a strategie o tom, jak můžou
tradiční a hornické spolky svoje dědictví
uplatňovat. Pracovní skupiny se setkávají ve dvou
turnusech. První turnus poskytuje prostor a
příležitost, vzájemně se představit, vyměnit si
názory a formulovat vlastní zájmy. Druhá část je
zaměřená na potřeby a budoucnost.
Skupina 1: Hudba a poklad písní
Skupina 2: Prožité zvyky a obyčeje
Skupina 3: Řemeslnické umění
Skupina 4: Převod vědomostí
Výsledky pracovních skupin poslouží jako základ
pro vytvoření řady workshopů, které budou ve
spolupráci mezi IHS/INA a IWTG v letech 2018 a
2019 realizovány.

