„DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa
dla społeczności lokalnych”
Spotkanie przygotowawcze ekspertów
Warszawa, 18-19 grudnia
PROGRAM
Miejsce: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, Warszawa
I DZIEŃ 18 grudnia
9.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
Prowadzenie:
Aleksandra Chabiera
10.00 Powitanie - Dyrektor NID
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
10.05 Prezentacja ekspertów
Zgodnie z miejscem zajętym na sali
10.30 Charakterystyka projektu: nakreślenie odbiorców, celów, oczekiwanych przez partnerów
polskich i norweskich rezultatów projektu, form działania. Charakterystyka poszczególnych etapów
projektu.
10.40 Wprowadzenie do systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
lokalnych form ochrony (zagadnienia: system ochrony, finansowanie, monitoring, zarządzanie,
promocja i popularyzacja)
Bartosz Skaldawski
Beata Makowska
11.10 Wprowadzenie do systemu ochrony dziedzictwa w Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem
lokalnych form ochrony (zagadnienia: system ochrony, finansowanie, monitoring, zarządzanie,
promocja i popularyzacja)
Ole Christian Tollersrud
11.30 Przerwa kawowa
11.50 Omówienie gminy Narol i Horyniec Zdrój (położenie, analiza demograficzna, wstępna
charakterystyka i ocena zasobów, istniejące dokumenty – formy ochrony stosowane w gminach)
Anna Fortuna-Marek

12.30 Omówienie gminy Węgorzewo (położenie, analiza demograficzna, wstępna charakterystyka i
ocena zasobów, istniejące dokumenty – formy ochrony stosowane w gminach)
Iwona Liżewska
12.50 Omówienie związku gmin Fjell, Sund i Øygarden
Elisabeth Warren
13.20 Lunch
Prowadzenie:
Ole Christian Tollersrud
14.35 Omówienie gmin Eid i Vågsøy
Gunhild Berge Stang
15.15 Przedstawienie gmin z punktu widzenia każdej z dziedzin eksperckich. Identyfikacja i analiza
lokalnych problemów oraz obszarów problemowych (na podstawie analizy sytuacji lokalnej oraz
wstępnej analizy lokalnych zasobów dziedzictwa oraz charakterystycznych problemów z nimi
związanymi)
15.15 Ole Christian Tollersrud
15.35 Ingunn Holm
15.55 Beata Makowska
16.10 Anna Fortuna-Marek

19.30 Kolacja
II DZIEŃ 19 grudnia
9.00 Powitalna kawa
Prowadzenie:
Ole Christian Tollersrud
9.15 Przedstawienie gmin z punktu widzenia każdej z dziedzin eksperckich. Identyfikacja i analiza
lokalnych problemów oraz obszarów problemowych/ciąg dalszy
9.15 Gunhild Berge Stang
9.35 Barbara Kazior
9.55 Håkon Bjerkan
10.15 Elisabeth Warren
10.35 Przerwa kawowa
10.55 Piotr Nowak
11.15 Iwona Liżewska
11.35 Jørn Hilmar Fundingsrud
11.55 Paulina Edyta Legutko-Kobus
12.15 Michał Marciniak
12.45 Lunch

Prowadzenie:
Bartosz Skaldawski
14.00 Warsztat: Przedstawienie propozycji modelu zarządzania dziedzictwem, jego elementów
składowych, także w kontekście scenariusza objazdów studyjnych oraz redakcji podręcznika.
Część I Prezentacja i dyskusja nad modelowym podziałem zarządzania dziedzictwem
Modelowy podział zarządzania dziedzictwem na trzy tematy przewodnie:
1. Zrozumienie potencjału dziedzictwa kulturowego (DLACZEGO)
2. Lokalny zasób dziedzictwa kulturowego – identyfikacja i waloryzacja (CO)
3. Narzędzia i metody wykorzystywania dziedzictwa w zrównoważonym rozwoju (JAK)
(Uporządkowanie dziedzin eksperckich w kolejności odzwierciedlającym odpowiedni schemat
zarządzania dziedzictwem – co pokaże nam, gdzie i jakie zakresy wiedzy/umiejętności są obszarami
do poprawy w gminach – czyli: jaki zakres szkoleń jest potrzebny).
Część II
Przyporządkowanie konkretnych kompetencji ekspertów oraz zagadnień badawczych odpowiednim
elementom schematu objazdów studyjnych oraz podręcznika.
Część III
Opracowanie wstępnego scenariusza objazdów studyjnych oraz podręcznika.
Sprawy organizacyjne

