
veliko odpornost in globok napredek v smeri regeneracije. V okviru

projekta RURITAGE so območja oziroma skupnosti, ki so bila nekoč

majhna semena, postala velika, mogočna drevesa.

RURITAGE replikatorji nadaljujejo z regeneracijskimi načrti, katerih temelj

predstavlja dediščina. Načrti sledijo strategiji, ki so jo RURITAGE partnerji

razvili v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Od letošnjega poletja

vzorniki krepijo in ponovno razvijajo svoje - že preverjeno - dobre prakse.

Po enem letu intenzivnih razprav z lokalnimi skupnostmi, inovativnimi

načini, kako sodelovati vsem omejitvam navkljub, je vsak vzornik končal

svoj načrt izboljšav. Medtem so tudi naši dodatni replikatorji uspešno

vzpostavili središča podeželske dediščine in skupaj z zainteresiranimi

deležniki pričeli oblikovati strategije regeneracije.

Vstopili smo v zadnje leto projekta in se približujemo zaključni fazi našega

dela. Že razmišljamo o novih idejah in poteh. Skupaj z našimi projektnimi

partnerji razvijamo aktivnosti za prenos našega znanja. Zato vas vabimo,

da se učite od nas in z nami. Pridružite se skupnosti RURITAGE oziroma

naši poletni/zimski šoli, celoletnemu strokovnemu magistrskemu

programu ali pa preprosto spremljajte naše projektne rezultate na spletu.

Zahvaljujemo se vam za vašo predanost in zagotavljam vam, da smo sedaj

še bolj predani, kot pa smo bili ob začetku naše skupne avanture.
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VSEBINA

Lokalne novice

Izmenjava znanj

Vzorniki in njihovi načrti
izboljšav

Zmagovalec RURITAGE foto natečaja: Santiago Sierra Durán - Colombia

RURITAGE foto natečaj

2. mesto na RURITAGE foto natečaju: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark, Austria/Slovenia

3. mesto na RURITAGE foto natečaju: Efstratios Kapetanas
Lesvos Island UNESCO Global Geopark, Greece

Danes z veseljem pišem o napredku našega projekta.

Čeprav je zadnje leto in pol močno zaznamovala

pandemija COVID-19, naša podeželska območja kažejo

Replikatorji in njihovi načrti
regeneracije



V sezoni 2022 bomo obiskovalce

gradu ponovno presenetili s

posebnimi doživetji, ki jih ponujajo

prireditve v tem edinstvenem

ambientu. 24. aprila bo grajsko

dvorišče prizorišče tradicionalnega

zeliščarskega dne NEGOVAnJE

2022, ki bo tokrat izpostavilo zelišča

za dobro počutje. Ob zeliščarski

tržnici, zanimivih delavnicah in

predavanjih bo vzporedno tekel

animacijski program tudi za otroke.

14. maja bodo na negovskem

Grajskem dnevu z nami vitezi,

grajska gospoda s služničadjo,

srednjeveška glasba, ples, burkači in

drugi zabavljači na rokodelski

tržnici. 3. in 4. junija  pa bo Festival

ljubezni s čarobnim kolažem

ljubezni v glasbi, literaturi in likovni

umetnosti sklenila posebna

kulinarična izkušnja Penina fejsta.

LOKALNE NOVICE

NAPOVEDUJEMO

Drugo leto epidemije je terjalo dobršno mero prilagajanja

okoliščinam in improvizacije v organizaciji prireditev za

obiskovalce gradu Negova. V sodelovanju z deležniki smo

dokaj uspešno izpeljali načrtovane dogodke. Fotograd

2021 je postregel s kar 3 ciklusi mednarodnih razstav. Na

zeliščarskem dnevu NEGOVAnJE 2021 se je predstavilo 20

različnih društev, kmetij in organizacij. Miša Pušenjak in

dr. Janko Rode sta prispevala zanimiv edukativni del,

Brigita Čufar inovativno kulinarično delavnico, Pravljičarna

pa otroško predstavo Travniške zgodbe. Obiskovalci so

lahko pokramljali z grajsko gospodo, služničad je

pripravila okusno juho v kotlu. Festival ljubezni  je s

Penino fejstom privabil ljubitelje glasbene, literarne,

likovne in kulinarične umetnosti. V pestrem kulturno

zabavnem programu  so sodelovali ilustratorka Lila Prap,

glasbena zasedba Pliš, pesnik Rok Vilčnik, somelier Jože

Rozman in 7 peničarjev, glasbena skupina Katalena,

nagrajeni avtorji festivala Kantfest in kiparka Bojana

Križanec. Jesen je prinesla Srednjeveški tabor, delavnico

Čudežni svet zelišč in počitniško kratkočasenje otrok s

starimi igrami in igračami.  Sezono smo zaključili z

izobraževanji: z Janjo Viher, dr. Sonjo Sibila Lebe ter

partnerji iz P.A.K.T Klinike smo razpravljali o Dediščini za

regeneracijo podeželja.

IZPOSTAVLJENO V 2021 



RURITAGE – PLATFORMA ZA
IZMENJAVO ZNANJ

Eden izmed sloganov projekta RURITAGE je, da se pridobljeno
znanje deli s celotno RURITAGE skupnostjo in tudi javnostjo. Tako
smo v zadnjem letu organizirali več spletnih seminarjev in dogodkov.
V sklopu projekta bo prav tako izdelanih več javnih dokumentov. Od
RURITAGE strokovnjakov se lahko učite na naši spletni strani pod
zavihkom Resources.
Medtem pa si lahko tukaj ogledate povzetek dogodkov, ki

smo jih organizirali, oziroma smo se jih udeležili pred

kratkim.

SIA SPLETINARJI
Javni spletni seminarji tematsko pokrivajo različna področja (SIA) projekta RURITAGE. S klikom na ikono

si lahko ogledate posamezne spletne seminarje ...

MigraCIJE ROMANJE UMETNOST & FestivalI LoKalNA HRANA pOKRAJINA

Breakfast @ Sustainability
Dogodek je potekal v okviru projekta RURITAGE in je združil predstavnike  institucij Evropske unije,

strokovnjake s področja kulture, regionalne uradnike ter deležnike s podeželja. Namen dogodka je bil

razpravljati o neraziskanem potencialu združevanja pametne specializacije s kulturno in naravno

dediščino (CNH). Spletni seminar si lahko ogledate tukaj.

SPLETINARJI - POVEZOVANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ
 V seriji treh spletnih seminarjev, katerih namen je bila izmenjava znanja, pridobljenega v okviru različnih

evropskih projektov, ki vključujejo podeželska območja, so sodelovali vzorniki in replikatorji projekta

RURITAGE ter skupina evropskih podeželskih projektov. Glavni cilj spletnih seminarjev je bila izmenjava

znanja in najboljših praks med projekti EU, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki, povezanimi z razvojem

podeželja, z namenom podpreti vzornike in replikatorje projekta RURITAGE pri izvajanju njihovih načrtov

za regeneracijo podeželja. Serija spletnih seminarjev je bila odprta za javnost in se je predvajala na

RURITAGE Facebooku kanalu. Za ogled spletnih seminarjev kliknite na slike.

PODEŽELSKI TURIZEM & TRŽENJE VIZIJA ZA PRIHODNOST PODEŽELSKIH OBMOČIJ DRR ZA ODPORNOST

https://www.youtube.com/watch?v=AtKrn8AXRJ4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=aCzdkkuJNr4
https://www.youtube.com/watch?v=-ggeyy0YQAQ
https://www.youtube.com/watch?v=tD7d8xBmrb8
https://www.youtube.com/watch?v=iyE_Z5YFh3U
https://www.youtube.com/watch?v=zzZKKFPEQBo
https://www.youtube.com/watch?v=s-1CWxcaEts
https://www.youtube.com/watch?v=NscV8-BZELs
https://www.youtube.com/watch?v=Py8Np2ZpSlY


RURITAGE FOTO NATEČAJ
Med junijem in oktobrom 2020 je 168 udeležencev iz celega sveta sodelovalo na RURITAGE fotografskem

natečaju. Njihova dela predstavljajo 25 območij, vse od Italije do Islandije, od Kolumbije do Filipinov, ter

ponazarjajo lepoto podeželskih pokrajin, tradicionalno grajenih okolij in trenutke vsakdanjega

družbenega življenja. To so zmagovalne fotografije! Vabljeni k ogledu preostalih sodelujočih fotograij 

 spletni strani.

ZA VEČ INFORMACIJ O NA DEDIŠČINI OSNOVANI REGENERACIJI PODEŽELKSIH OBMOČIJ OBIŠČI

RURITAGE SPLETINARJI RURITAGE publiKACIJE

Zmagovalna fotografija RURITAGE foto natečaja: Santiago Sierra Durán - Colombia

2. mesto na RURITAGE foto natečaja: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark, Austria/Slovenia

3. mesto na RURITAGE foto natečaja: Efstratios Kapetanas
Lesvos Island UNESCO Global Geopark, Greece

https://www.ruritage.eu/news-events/photo_contest_winners/
https://www.ruritage.eu/resources/webinars/
https://www.ruritage.eu/resources/publications/
https://www.facebook.com/ruritage
https://www.instagram.com/ruritage
https://twitter.com/ruritage
https://www.ruritage.eu/

