
Evidentiranje/popis	  vseh	  znamenj	  in	  manjših	  spomenikov	  v	  občinah	  
	  
Digitalna	  spletna	  stran	  in	  podatkovna	  baza	  
Kärntner	  Bildungswerk	  ponuja	  koroškim	  (Avstrija)	  in	  slovenskim	  občinam	  moderno	  
podatkovno	  bazo	  in	  spletno	  stran	  za	  dokumentacijo,	  popis	  in	  raziskavo	  vseh	  znamenj	  in	  
manjših	  spomenikov.	  Vnesene	  informacije	  in	  fotografije	  generira	  program	  v	  dokumentarno	  
publikacijo	  (za	  tisk	  primeren	  pdf-‐dokument)	  in	  digitalni	  fotografski	  arhiv,	  ki	  jih	  občine	  lahko	  
uporabljajo	  za	  najrazličnejše	  nadaljnje	  publikacije.	  	  
	  
Spremljanje	  projekta	  v	  občinah	  
Za	  uresničevanje	  projekta	  ponuja	  Kärntner	  Bildungswerk	  v	  občinah	  (na	  kraju	  samem)	  
kvalificirano	  izobraževanje/svetovanje	  sodelujočih:	  Informacijski	  večer	  za	  interesente,	  
spremljavo	  skupin	  popisovalcev	  pri	  projektnem	  načrtovanju	  in	  izvedbi,	  izobraževanje	  
sodelavcev	  za	  popisovanje,	  vnašanje	  podatkov	  oz.	  fotografij,	  za	  končno	  redakcijo	  vnesenih	  
podatkov	  in	  za	  zagotavljanje	  kakovosti.	  Spremljanje	  projekta	  prevzame	  na	  avstrijskem	  
Koroškem	  Kärntner	  Bildungswerk,	  na	  dvojezičnem	  območju	  pa	  Narodopisni	  inštitut	  Urban	  
Jarnik.	  V	  Sloveniji	  spremljata	  projekt	  Koroški	  pokrajinski	  muzej	  na	  Ravnah	  na	  Koroškem	  in	  
Zavod	  za	  varstvo	  kulturne	  dediščine	  Slovenije,	  območna	  enota	  Maribor.	  
	  
Javno	  delo	  
Kärntner	  Bildungswerk	  in	  partnerski	  instituti	  bodo	  v	  okviru	  projekta	  Interreg	  IV	  »Biseri	  naše	  
kulturne	  krajine«	  poskrbeli	  za	  ustrezno	  informiranje	  javnosti	  sodelujočih	  občin	  v	  regionalnih	  
in	  nadregionalnih	  medijih.	  	  
	  
Raziskovalna	  platforma	  
Kärntner	  Bildungswerk,	  Slovenski	  narodopisni	  inštitut	  Urban	  Jarnik	  ,	  Koroški	  pokrajinski	  
muzej	  na	  Ravnah	  na	  Koroškem	  in	  Zavod	  za	  varstvo	  kulturne	  dediščine	  Slovenije,	  območna	  
enota	  Maribor	  vzpodbujajo	  v	  okviru	  projekta	  »Biseri	  naše	  kulturne	  krajine«	  
kulturnozgodovinske	  raziskave	  na	  področju	  znamenj	  in	  manjših	  spomenikov.	  Obsežno,	  v	  
občinah	  zbrano	  informacijsko	  gradivo	  bo	  eden	  od	  temeljev	  za	  kulturnozgodovinske	  
raziskave,	  ki	  bodo	  »Bisere	  naše	  kulturne	  krajine«	  postavile	  v	  novo,	  znanstveno	  utemeljeno	  
luč.	  	  
	  
Potek	  projekta	  v	  sedmih	  korakih	  
	   1.	  Prve	  informacije	  
	   2.	  Razčiščevanje	  okvirnih	  pogojev	  
	   3.	  Formiranje	  skupin	  popisovalcev	  
	   4.	  Izobraževanje	  sodelavcev	  
	   5.	  Popisovanje	  znamenj	  in	  manjših	  spomenikov	  
	   6.	  Priprava	  dokumentacijske	  publikacije	  in	  fotografskega	  arhiva	  
	   7.	  Predstavitev	  rezultatov	  v	  občinah	  


