KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

NOVICE

62

št.

Program

D
Oberschwaben

12. 3. 2022 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA

Salzkammergut

Oberbayern

Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z
nakupom vstopnice.
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem:
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203

Bodensee

Trois Lacs

A

Zürichsee

Jurafussseen

Zentralschweiz

CH

Combe d' Ain

Keutschacher See
Lac Léman

F

Trentino
AltoAdige
Lacs alpins
savoyards

Lombardia
Piemonte

I

SLO
Friuli
Venezia
Giulia

Ljubljansko barje

27. 9. 2019 - 13. 9. 2022
Tor.-ned. 10.00-18.00
Občasna razstava
Podvodna kulturna dediščina
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in
teritorialnega morja Republike Slovenije
se nahaja devetinštirideset registriranih
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave
so opozorile na velik potencial potopljenih
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev,
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini,
antiki in mlajših obdobjih.

Veneto

PRAZGODOVINSKA KOLIŠČA OKOLI ALP
16

UNESCO S VETOVNA DEDIŠČINA PRAZGODOVINSKA KOLIŠČA OKOLI ALP

UNESCO SVETOVNA DEDIŠČINA PRAZGODOVINSKA KOLIŠČA OKOLI ALP

17

Odbor za svetovno dediščino je junija 2011 na 35. zaseda-

FRANCIJA

NEMČIJA

nju v Parizu vpisal serijsko nominacijo Prazgodovinska

V vzhodni Franciji je na Unesco seznam vpisanih enajst

Na Unesco seznamu je 18 najdišč v Baden-Württember-

kolišča okoli Alp na Unesco seznam svetovne kulturne

skupin kolišč, od tega devet v Alpah, dve pa v pogorju Jura.

gu in na Bavarskem. Med njimi so kolišča na Bodenskem

in naravne dediščine. S svojo izjemno univerzalno vre-

Najdišča so znana že od 19. stoletja. Najstarejša kolišča v

in Starnberškem jezeru ter naselja v rečnih dolinah in

dnostjo prispeva k razumevanju in poznavanju prazgo-

Savoji in Visoki Savoji, raziskana na bregovih jezer du Bou-

barjih Zgornje Švabske in Zgornje Bavarske. Med njimi so

dovinskih koliščarskih kultur, ki so v zaokroženem geo-

rget, d‘Aiguebelette, d‘Annecy in Ženevskega jezera, segajo

tudi najdišča, po katerih so poimenovane kulturne stopnje.

grafskem območju obstajale več kot 4500 let. Kolišča na

v obdobje mlajše kamene dobe, drugod so mlajša in segajo

Tak je Hornstaad in najmlajša koliščarska naselbina Rose

Unesco seznamu zajemajo izbor 156 od skupno 937 zna-

v bronasto dobo. Ostaline kolišč so zaradi dviga jezerske

Island, ki je bila poseljena okoli 500 pr. n. št. Odlični ohra-

nih arheoloških najdišč v šestih državah okoli Alp (Švica,

gladine dva do pet metrov globoko. Raziskujejo in varujejo

nitveni pogoji v mokriščih so spodbudili interdisciplinarne

Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija). Spomeniško

jih z metodami podvodne arheologije. V regiji Jura so ob je-

raziskovalne pristope in mednarodno sodelovanje. Regija

območje sestavljajo ostanki prazgodovinskih koliščarskih

zerih de Chalain in Clairvaux poznane prve kmetijske skup-

Federsee in zahodno Bodensko jezero sta bili tradicionalno

naselbin iz obdobja od leta 5000 do 500 pr. n. št., ki so pod

nosti iz začetka 4. tisočletja pr. n. št.

v ospredju arheoloških raziskav mokrih tal v južni Nemčiji.

vodo, na obrežjih jezer, vzdolž rek ali v močvirjih.

ŠVICA

AVSTRIJA

V barjih, jezerih in njihovi okolici je bilo do sedaj odkritih več

Večina kolišč, ki so danes znana v Avstriji, sodi v 4. tisočletje

Države, enakovredne partnerice pri čezmejnem sodelo-

kot 450 najdišč na zahodnem, severnem, osrednjem in

pr. n. št. Vsa so pod vodo. Pet jih je uvrščenih na Unesco

vanju, so se zavezale, da skupno dediščino raziskujejo in

vzhodnem delu Švice. Na Unesco seznam je uvrščenih 56

seznam svetovne dediščine. Nahajajo se v Aterskem in

varujejo za prihodnje generacije. Osrednje naloge med-

kolišč. Zahvaljujoč izpovedno bogatim zbirkam najdb je več

Mondskem jezeru (Zgornja Avstrija) in Hodiškem jezeru

narodnega koordinacijskega odbora Unesco kolišča,

švicarskih najdišč dalo ime obdobjem mlajše kamene dobe

(Koroška). Dokaj nenavadno je, da je bilo kolišče na Hodi-

ki je bil ustanovljen za dosego teh ciljev, so usklajevanje

in bronaste dobe. Med njimi so najdišča: Egolzwil, Cortaillod,

škem jezeru na otoku. Kolišče imenovano Litzlberg Süd v

ukrepov zaščite ter proučevanje in promocija dediščine,

Pfyn, Horgen in Arbon. Kolišča so tudi pomemben del švi-

Aterskem jezeru je med najbolje ohranjenimi koliščarskimi

ki pogosto ni vidna. Kot pomembno nalogo izpostavljajo

carske kulturne identitete. Od samega odkritja v sredini 19.

vasmi v Avstriji.

sodelovanje javnosti na lokalni, regionalni in mednarodni

stoletja so postala združevalni element med predeli države

SLOVENIJA

ravni ter krepitev zavedanja o združevalnih vidikih sku-

s francoskim in nemškim jezikom. Posledično so kolišča

V Sloveniji je skupaj znanih 43 koliščarskih naselij. Na

pne svetovne dediščine. Skladno s Konvencijo o Unesco

pomembna tema švicarskih arheoloških raziskav.

Unesco seznam je vpisanih devet kolišč v dveh skupinah,

Svetovni dediščini spodbujajo sodelovanje na področju

ITALIJA

ki ležijo na območju občine Ig. Koliščarska naselja na Lju-

znanosti, izobraževanja in kulturne izmenjave, za katero je

Skupno 19 skupin kolišč na Unesco seznamu je razpo-

bljanskem barju so bila s prekinitvami poseljena okoli tri

značilno medsebojno spoštovanje.

rejenih po petih deželah današnje Italije: Lombardija (10),

tisočletja. Najstarejše kolišče sega v obdobje mlajše ka-

Benečija (4), Piemont (2), Furlanija – Julijska krajina (1) in

mene dobe, večina pa sodi v bakreno dobo. Ljubljansko

Republika Slovenija je k sodelovanju pri pripravi serijske

Tridentinsko - Zgornje Poadižje (2). Pojav je značilen za ob-

barje je od odkritja prvih kolišč leta 1875 postalo sinonim

transnacionalne nominacije Prazgodovinska kolišča okoli

močje med predalpskimi jezeri na severu in reko Pad na

za prazgodovinske vasi na kolih. Obsežna izkopavanja s

Alp pristopila leta 2007. Postopke je koordiniral Direktorat

jugu. Večina kolišč je bila na območjih Gardskega jezera in

konca 19. stoletja, sistematične raziskave v 20. stoletju ter

za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Upravlja-

jezera Varese. Najzgodnejše znane ostaline kolišč izvirajo

z naravoslovnimi vedami okrepljene sodobne raziskave so

vec spomeniškega območja je Javni zavod Krajinski park

iz začetka mlajše kamene dobe (okoli 5000 let pr. n. št.).

bistveno razširili vedenje o najstarejših stalnih prebivalcih

Ljubljansko barje.

Poselitev se je okrepila v zgodnji in srednji bronasti dobi in

Ljubljanske kotline.

končala v poznem 2. tisočletju pr. n. št.

Vir: Mednarodni koordinacijski odbor Unesco kolišča, 2019

Kolišče na Špici, MGML, Grega Babič

Ob pristopu k nominaciji so se države
partnerice zavezale k zagotavljanju
najvišjega varstvenega statusa kolišč.
Redno spremljanje stanja spomenikov
zagotavlja poznavanje stanja
ogroženosti območij. Varstveni ukrepi so
prilagojeni rezultatom monitoringov ter
namenjeni ohranjanju naravnega okolja
območij kolišč v sinergiji z varovanjem
narave. Takšni ukrepi pa so lahko
uspešni le, če se tudi zares izvajajo.

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

