Kulturna in naravna dediščina gozdov.
Cultural and natural heritage of Forests.
Drage prijateljice in prijatelji gozdov ter naravne in kulturne dediščine v njih.
V Evropskem letu kulturne dediščine vas vabimo, da se nam pridružite na mednarodnem strokovnem
srečanju, kjer bomo skozi izkušnje različnih strokovnjakov iz Slovenije in sosednjih držav spoznali:
 katere vrste kulturne in naravne dediščine najpogosteje srečujemo v gozdovih,
 kako poteka varovanje vseh raznolikih oblik dediščine, ki se nahajajo v gozdovih,
 kako sodobne tehnologije in raziskovalni pristopi pomagajo odstirati skrivnosti gozdov,
 kako poteka usklajevanje posegov v gozd med različnimi strokami,
 kje so priložnosti za boljše sodelovanje vseh vpletenih deležnikov, pri raziskovanju, varovanju in
promociji dediščine gozdov
 in še mnogo drugega.
Konferenca ni namenjena samo strokovnjakom s področij kulturne in naravne dediščine, temveč vsem
tistim, ki vam je mar za naravno in kulturno dediščino in soglašate z nami, da je prav dediščina pomemben
gradnik naše prihodnosti.
Srečanje bo potekalo v so-organizaciji Univerze v Ljubljani (UL), Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (ZVKDS), projekta Iron-Age-Danube, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in Slovenskega
arheološkega društva (SAD).
Kdaj:
Kje:
Hoče

26. junij 2018
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Organizacijski odbor:
Matija Črešnar (UL, ZVKDS in SAD)
Dimitrij Mlekuž (UL in ZVKDS)
Dragan Matijašić (ZGS)

Program mednarodnega strokovnega srečanja
9:30–9:45 – Registracija
9:45–10:00 – Pozdravni nagovori in uvod
10:00–12:00 – Prvi del
Dragan Matijašić, Hedvika Jenčič, Vključevanje kulturnovarstvenih smernic v gozdnogospodarske
načrte
Srečko Štajnbaher, Kulturna dediščina v gozdovih
Dimitrij Mlekuž, Arheologija gozdnih krajin
Matija Črešnar, Multidisciplinarne raziskave prazgodovinskih najdišč v gozdovih (izkušnje s projekta IronAge-Danube)
Ana Bordjan, Davorin Rogina, Aleksander Golob, Predstavitev DTP projekta ECO KARST
12:00–12:45 – Odmor za kavo in prigrizek
12:45–14:30 – Drugi del
Tomaž Fabec, Arheološka dediščina v gozdu: izkušnja žledoloma 2014
Miran Krivec, Sanacija posledic žleda na vrtnoarhitekturni dediščini
Hrvoje Potrebica (Hrvaška), Arheologija v gozdovih: problemi, priložnosti in izzivi / Arheologija u
šumama: problemi, prilike i izazovi / Archaeology in Woodlands: Problems, Opportunities and Challenges
Martin Fera, Michael Doneus (Avstrija), Arheologija pod gozdnim pokrovom: primeri iz Avstrije /
Archäologie unter der Walddecke: Beispiele aus Österreich / Archaeology beneath the forest canopy:
Austrian case studies
Bryan Hanks, Tim Canaday (ZDA), The Middle Fork River Archaeological Geophysics Project:
Geophysical and Geochemical Surveys of Ancient Native American Settlements (A Partnership between the
University of Pittsburgh and the United States Forest Service)
Zaključna diskusija

