Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit
Mezinárodní symposium, 25. března 2011, Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na mezinárodní symposium, jehož cílem je výměna evropských zkušeností
v oblasti komunitní péče o kulturně historické dědictví a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
V pátek dne 25. března 2011 od 9 do 18 hodin proběhne v Aule Pedagogické fakulty UK
v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1, přízemí) hlavní program symposia.
V dopolední části zazní příspěvky zahraničních účastníků. Profesor David Austin, ředitel Velšské
akademie kulturního dědictví, se zamyslí nad obecnými otázkami, které se týkají teorie a praxe
ochrany kulturního dědictví v místních komunitách. Profesor muzeologie Peter Davis a ředitelka
italského ekomuzea v Piemontu, Donatella Murtas, představí možnosti (i problémy) uplatnění
koncepce ekomuzeí v komunitní praxi. Marc Vilar a Alain Sanchez z jižní Francie shrnou své
zkušenosti ze spolupráce památkového objektu L’Hospice d’Ille a místních škol. Irena Lazar
z univerzity ve slovinském Koperu naznačí možnosti participace vysoké školy na výzkumu, ochraně
i prezentaci místní archeologické lokality.
V odpolední části symposia pak vystoupí zástupci České republiky. Skloubení péče o přírodní a
kulturní dědictví v rámci přeshraniční spolupráce bude prezentovat Michal Skalka, zástupce
Národního parku Krkonoše. Vladimír Novák a Petr Sýkora shrnou výsledky čtyřleté spolupráce
základní školy v Moravské Třebové s Průmyslovým muzeem v Mladějově. Jiří Šindelář a Kamila
Prchalová představí úspěchy i problémy, které zakoušejí neziskové organizace usilující o obnovu
vztahu k venkovskému dědictví na Karlovarsku a Tomáš Hlaváček se s námi podělí o zkušenosti
Společnosti pro obnovu památek Úštěcka.
Všechny cizojazyčné příspěvky budou tlumočeny do češtiny. Anotace příspěvků a aktuální podobu
programu naleznete na www.historickededictvi.com.
Hlavními pořadateli symposia jsou nevládní nezisková organizace BEZK, vydavatel Ekolistu.cz, a
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
V případě zájmu nás, prosím, informujete na e-mailové adrese info@historickededictvi.com.
Těšíme se brzy na shledanou!
Se srdečným pozdravem za pořadatele
Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
proděkanka pro vědu PedF UK v Praze

Předběžný program (25. března 2011)
Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1, Aula (přízemí)

9:00 Registrace
9:30 Slavnostní zahájení

10:00—12:30
Hana Havlůjová (CZ): Heritage, Education and Sustainability/ Kulturní dědictví, výchova a koncept
udržitelnosti
David Austin (GB): The Challenge of Community in Heritage: Issues of Definition and Practice/
Teorie a praxe ochrany kulturního dědictví v místních komunitách: výzvy a problémy
Peter Davis (GB) and Donatella Murtas (I): Ecomuseums and Community Sustainability/ Ekomuzea
a udržitelnost místních komunit
12:30—13:30 Polední přestávka
13:30—16:00
Marc Vilar and Alain Sanchez (F): The Hospice of Ille Case Study (in French)/ Případová studie
z L’Hospice d’Ille: památkový objekt a školy
Irena Lazar (SLO): Villa Maritima in San Simon – Heritage Studies and Archeological Park/ Villa
maritima v San Simon – Kulturně historická studia a archeologický park
Michal Skalka (CZ): Krkonošský národní park a přeshraniční projekty/ The Krkonoše Mountains
National Park and Transboundary Projects
16:00—16:30 Přestávka
16:30—18:00
Vladimír Novák a Petr Sýkora (CZ): Mezi pražci mladějovské úzkokolejky (2007-2010)/ „Sleeping
Beauty“ of Mladějov Industrial Museum
Jiří Šindelář a Kamila Prchalová (CZ): Cesta z města/ „Out of the City“
Tomáš Hlaváček (CZ): Sdružení pro obnovu drobných památek Úštěcka/ Association for
Reconstruction of Úštek Local Heritage
18:00 Závěr symposia

