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Spoštovani,  

pred vami je informator projekta Cultural Capital Counts (slov. Vrednotenje 

nesnovne kulturne dediščine), ki vam ga bomo poslali nekajkrat letno in poročali o 

aktivnostih, ki potekajo v okviru projekta.  

Prizadevali si bomo za ovrednotenje naše nesnovne kulturne dediščine, pri čemer 

nam boste lahko pomagali tudi vi.   

Veselimo se ustvarjanja zgodb o dediščini skupaj z vami!    
 
 
 

Cultural Capital Counts – Kaj je to? 

Cultural Capital Counts je ime projekta, ki povezuje 10 evropskih regij iz šestih držav. 
Njihov skupni cilj: omogočiti pozitiven razvoj regij z osredotočanjem na nesnovne 
kulturne vire kot so tradicija, tehnična znanja, šege in navade ter različni talenti. Tri 
leta (2011 – 2014) bodo regije sodelovale pri uporabi njihove nesnovne kulturne 
dediščine za pozitiven nadaljnji razvoj. Prepričani smo, da je prihodnost v uporabi 
tradicije.  
 

  

 



 

Kateri partnerji sodelujejo v projektu? 

Prihajajo iz držav Srednje Evrope, bolj natančno iz  

• Avstrije (Vulkanland in Kulturpark Eisenstraße) 

• Italije (Veneto – Verona Innovazione; Piemonte – LaMoRo) 

• Slovenije (Lokalna turistična agencija Bovec in Center za razvoj Litija) 

• Madžarske (Hegypásztor Kör), 

• Poljske (Sub-Carpathian region – Sub-Carpathian Chamber of Commerce) in 

• Nemčije (Ostelbien – b & s; TU Cottbus) 
Partnerji imajo na področju dela s kulturno dediščino že precej izkušenj.  

 

 

 

 

 

Kaj je nesnovna kulturna dediščina?  

Dediščina na splošno je znana po vsem svetu (na primer Kitajski zid in Taj Mahal). 
Vendar je nesnovna kulturna dediščine prav tako pomembna kot ostala dediščina, 
čeprav na prvi pogled ni tako opazna. Nanaša se na stvari, ki jih ne moremo otipati, kot 
so razni rituali, plesne predstavitve, ustno izročilo, šege in navade, tehnična in 
strokovna znanja na različnih področjih. Nesnovna kulturna dediščina daje regijam 
identiteto. Ta dediščina je duša regije. 

 

 

 
Zakaj osredotočenost na "nesnovno kulturno dediščino"? 

Živimo v delu sveta, kjer imajo ljudje toliko materialnega bogastva kot še nikoli 
doslej. Kljub temu pa so tudi nezadovoljni kot še nikoli prej. Z 
našim projektom"Cultural Capital Count" želimo biti pozorni, ne na materialno 
bogastvo, temveč na ljudi in njihovo kulturo - ki je danes pogosto zanemarjena. Želimo, 
da bi se zavedali, na kaj so lahko ponosni - na njihov izvor in njihove posebne tradicije, 
spretnosti in znanja, ki dajo regiji edinstvenost. Trenutno v okviru projekta poteka 
identifikacija oziroma popis nesnovne kulturne dediščine.  



 

 

 

Kateri so naši cilji? 

Prepričani smo, da osredotočenost na posamezne edinstvenosti naše regije prinese 
večjo privlačnost za prebivalce, obiskovalce in podjetnike! Z razvojem strategije, ki 
temelji na nesnovnih kulturnih virih bomo omogočili trajnostni regionalni razvoj, da bi 
povečali konkurenčnost regij. Tudi posamezna podjetja se bodo lahko bolj osredotočila 
na nesnovno kulturno dediščino njihovih regij, saj jim bo to pomagalo, da razvijejo 
svoje edinstvene predloge za prodajo. Skupaj bomo "dušo" regije povezali 
z regionalnim gospodarstvom.  

 

Za več informacij o projektu se lahko obrnete na vodilnega partnerja iz Avstrije (Michael Fend – fend@vulkanland.at) ali na Center za 

razvoj Litija (Gašper Kleč ali Tina Mučič – gasper.klec@razvoj.si, tina.mucic@razvoj.si). Konec oktobra bo več informacij tudi na novi 

spletni strani www.culturalcapitalcounts.eu. 

 
Če ne želite prejemati Newsletter, nam prosimo odgovorite na sporočilo s tekstom: Odjava. 

  
   

  

 
 
 


