KAŠTELIR – Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja
(preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja KAŠTELIR – Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i
ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do Kvarnera

OBČINA IZOLA/ OPĆINA IZOLA /
PROJEKTNI PARTNER PROJEKTA / PROJEKTNI PARTNER PROJEKTA

DATUM: 10. 9. 2019
ŠTEVILKA: 331-1/2017
VABIMO NA ČEZMEJNI DOGODEK

2. DAN KAŠTELIRJEV
ki bo v soboto, 5. oktobra 2019, od 9.00 ure dalje
v prostorih Kulturnega doma Korte, Korte 44, 6310 Izola
KAŠTELIR, projekt Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška, se aktivno izvaja od 1. 10.
2018. Rdeča nit projekta KAŠTELIR so ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne
dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe - iz 2. in 1. tisočletja pr.
n. št.). Njihova presenetljiva gostota (približno 550 na širšem območju Krasa, Istre, Brkinov,
Čičarije ter Kvarnerja) priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega
območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo
tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega
območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in
sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi
starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem
čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.
V okviru 2. DNEVA KAŠTELIRJEV bodo na strokovnem posvetu predstavljeni skupni izzivi projekta,
na usposabljanjih in delavnicah pa praktični prijemi s področja kulinarike, spoznavanje botanike in
etnobotanike naselbine Kaštelir pri Kortah in okolice ter posvet umetnikov o tem, kako doseči najboljšo
in najučinkovitejšo umetniško predstavitev vseh štirih gradišč v sklopu projekta.
Veseli in počaščeni bomo, če boste na 2. Dan kaštelirjev z nami v Kortah nad Izolo.
Občina Izola - projektni partner
Projekt KAŠTELIR - sofinancira ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.
Projekt KAŠTELIR - sufinansira se iz EFRR - Program suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska

Program čezmejnega dogodka
5. 10. 2019 / Kulturni dom Korte, Korte 44, Izola
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Registracija udeležencev
POZDRAVNI NAGOVOR – predstavnik občine, zavoda
Kratka predstavitev projekta – Astrid Prašnikar, Vodja projekta
STROKOVNI POSVET
DEŽELA KAŠTELIRJEV: IZ SEDANJOSTI V PRETEKLOST ZA TRAJNOSTNO
PRIHODNOST
prof. dr. Darko Darovec, Inštitut IRRIS, Koper
RITUALI IN KULTURNA KRAJINA KAŠTELIRJEV
dr. Maša Sakara Sučević, Pokrajinski muzej Koper, Koper
ZAKAJ NAS KAŠTELIRJI (NE) ZANIMAJO ALI ISKANJE IDENTITETE
Občina Izola
PREDSTAVITEV UPRAVLJAVSKEGA NAČRTA
 DELAVNICA NA TERENU: BOTANIKA IN ETNOBOTANIKA - SPOZNAVANJE
DREVES IN GRMOV V ISTRI TER ETNOBOTANIKA MED KRASOM IN KVARNERJEM
(NOVO NASTAJAJOČA BOTANIČNA POT)
 prof. dr. Mitja Kaligarič, doc. dr. Igor Paušič in asist. Gregor Fištravec, Univerza v
Mariboru
 doc. dr. Ivana Vitasović Kosić, Univerza v Zagrebu
 KUHARSKA DELAVNICA V KUHINJI OB ZADRUŽNEM DOMU: HRANA IZ DIVJIH
PLODOV
 g. Guido Trebec
 Turistično in kulturno društvo Šparžin
 POSVET UMETNIKOV V ZADRUŽNEM DOMU O IDEJAH UMETNIŠKIH
PREDSTAVITEV GRADIŠČ V SKLOPU PROJEKTA KAŠTELIR* (samo za vabljene)
Razprava in zaključek dogodka

V nedeljo, 6.10.2019, pa ste vabljeni tudi na pohod Po poti zgodovine in Kaštelirjev z
izhodiščem pred Zadružnim domom Korte, Korte 44, Izola, ob 9-00, v organizaciji
Turističnega in kulturnega društva Šparžin.
Pripravljena bo dvojezična zloženka s kratko predstavitvijo projekta.
Število udeležencev na delavnicah je omejeno, zato vas prosimo, da svojo prisotnost
potrdite TUKAJ ali na jzp@izola.si najkasneje v sredo, 2. 10. 2019.
V pričakovanju vašega odziva in udeležbe vas prijazno pozdravljamo.

*Posvet umetnikov o morebitnih idejah umetniške predstavitve gradišč v sklopu projekta Kaštelir je namenjen izključno
ustvarjalcem, umetnikom, ki bodo nanj še posebej vabljeni. Posvet ni namenjen širši javnosti.
Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije
in Istre) do Kvarnerja / Prapovijesne tvrđave i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i
Istre) do Kvarnera
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