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Sodelavci na projektu NewPilgrimAge so se srečali na tretjem srečanju 8. in 9.
novembra v Albengi, Italija.
Albenga je obalno mesto na severo-zahodu Italije s 25.000 prebivalci. Med drugim slovi
po svojem naravnem parku na otoku Gallinaria, kjer je nekaj časa živel tudi sveti Martin,
zaradi česar ima ohranitev njegove dediščine ključno vlogo v kulturnem profilu mesta
Albenga. V tem kratkem času, ko je trajalo omenjeno srečanje, so imeli partnerji pri
projektu priložnost ponovno srečati se z drugimi partnerji, okrepiti medsebojne mreže,
izmenjati izkustva in razpravljati o izzivih na samem projektu ter o prihodnjih
aktivnostih na njem.
Vsa ta srečanja so potrdila dejstvo, da imamo nekaj skupnega. Živimo v čudovitih krajih,
kjer je prisotnost svetega Martina prežela mestno, okrajno okolje in kjer lahko
odkrijemo snovno in nesnovno dediščino povezano s sv. Martinom. V okviru projekta smo
se posvetili temu, da ozavestimo in naredimo bolj vidne omenjene vzorce in strukture
tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem in nenazadnje drug drugemu. Zahvaljujoč
dejstvu, da so naše lokacije, kulturno-zgodovinski ostanki, pristopi in zmožnosti drug od
drugega tako različni, ta projekt ponuja različnost in tisto, iz česar se je mogoče tako na
osebni kot na projektni ravni, veliko naučiti.
Od prejšnjega srečanja v Budimpešti (aprila 2018) dalje so skušali partnerji v svojih
lokalnih skupnostih angažirati različne sektorje, da bi ti preučili svoje teritorije in
kartirali svojo dediščino, vrednote in pomanjkljivosti, ter na osnovi metode analize
vrzeli vzpostavili svoje dejavnosti tako, da bi povezali obe strani. Tekom študijskega
obiska so partnerji dobili izkušnjo iz prve roke, kako so te naloge realizirali v Albengi.
Partnerji so dobili vpogled v samo zgodovino mesta in v njegove glavne spomenike. Na
različnih lokacijah smo se srečali s člani in s prostovoljci lokalne skupnosti, ki so aktivno
udeleženi v procese projekta NewPilgrimAge, in/ali uporabljajo zgodovinske lokacije za
aktivnosti, ki so pomembne za skupnost.
V zadnjih nekaj mesecih so partnerji tudi razpisali NewPilgrimAge natečaj idej za sveže,
lokalne ideje o revitalizaciji in reinterpretaciji dediščine svetega Martina.
Partnerji so odkrito razpravljali o svojih dosežkih ter o dodanih vrednostih projekta
NewPilgrimAge za njihove teritorije in predstavili nekatere nagrajene ideje v avditoriju
San Carlo Auditorium, kjer je sodelovalo približno sedemdeset udeležencev. Samemu
dogodku je predhodila tiskovna konferenca, na kateri so Giorgio Cangiano, župan
Albenge, Alberto Passino, mestni svetnik za turizem, kulturo in civilno zaščito ter
Elenora Molineris, mestna svetnica za evropske zadeve, predstavili svoje poglede in
svojo podporo projektu NewPilgrimAge. Na samem dogodku je Nicola Trombetta,
Page 1

podžupan mesta Matera, podal zelo navdihujočo predstavitev, kako je prevrednotenje
kulturne dediščine mesta Matera slednjega spremenilo iz »sramote Italije« v evropsko
prestolnico kulture leta 2019 ter postalo družbeno in ekonomsko gonilo mesta.
Od meseca novembra dalje bodo ideje, ki bodo nagrajene na razpisu oziroma na
»natečaju idej« s pomočjo mini delavnic se razvijale v prave produkte in storitve, s
pomočjo udeležbe lokalnih strokovnjakov in samih idejnih tvorcev. Soustvarili bomo
portfelj in izvedli pilotno testiranje idej, ter tako medsebojno povezali stare in nove
kulturne projekte ter storitve, obenem pa povečali njihovo vidnost za sokrajane in
sodržavljane.
Za več informacij o naših partnerjih, njihovem delu, dosežkih in nagrajenih idejah
obiščite naš spletni naslov https://www.interreg-central.eu/NewPilgrimAge.
Naslednje srečanje partnerjev se bo zgodilo marca leta 2019, v pokrajini Veneto, Italija.

Foto: Dora Gunther, Mindspace
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OZADJE
Sveti Martin, simbol delitve, je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov v Srednji
Evropi, kateremu je posvečenih tisoče spomenikov in nematerialne dediščine (ljudske
tradicije, legende, ki ohranjajo spomin nanj živ). Partnerska mesta projekta
NewPilgrimAge se nahajajo vzdolž evropske kulturne poti Via Sancti Martini. Združili so
moči, da oživijo kulturno dediščino in spodbujajo skupne evropske vrednote solidarnosti
in gostoljubnosti, povezane s svetim Martinom.

Mesta in kulturne organizacije iz petih držav bodo spodbudile svoje državljane,
predvsem mlade in mala podjetja, naj predlagajo in skupaj razvijajo nove pobude, ki
bodo prevrednotile potencial še neizkoriščene dediščine.
Projekt NewPilgrimAge se je začel junija 2017 in bo trajal do maja 2020. Projekt se
izvaja pod okriljem Interreg Central Europe - program Evropske unije za medregionalno
sodelovanje, za sodelovanje zunaj meja v Srednji Evropi, da bi v naših mestih in regijah
omogočili boljše življenje in delo.

Znesek celotnega financiranja za NewPilgrimAge znaša 1.429.634,60 EUR.

Več informacij najdete na: www.interreg-central.eu/newpilgrimage

V kolikor ste zainteresirani za temo upravljanja s kulturno dediščino, povezano s tem
projektom, postanite član skupine Facebook strani projekta NewPilgrimAge:
https://www.facebook.com/groups/newpilgrimage

Stiki z javnostjo:
NewPilgrimAge Project Communication Team
Ágnes Győrffy | gyorffy.agnes@szombathely.hu | + 36 30 583 0755
Ádám Kobrizsa | kobrizsa.adam@mindspace.hu | + 36 30 375 2315
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