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NOVICE
Turistični rudnik Antonijev rov, foto Jani Peternelj, arhiv CUDHg

Program
9. 4. 2022 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA
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

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.

10. obletnica vpisa »Dediščine živega srebra. Almadén in Idrija«
na UNESCO Seznam svetovne dediščine
Idrija, najstarejše slovensko rudarsko mesto, leži na

ramo v prvi vrsti razumeti kot priznanje lokalni skupnosti,

Vpis dediščine živega srebra na UNESCO Seznam svetov-

drugem največjem nahajališču živosrebrove rude na

da je v preteklih letih in desetletjih ustrezno poskrbela za

ne dediščine je zaveza Idrije, da za dediščino tudi vnaprej

zemeljski obli. Njen nastanek je povezan z odkritjem sa-

ohranitev te dediščine ter njeno varovanje, upravljanje in

skrbi vsaj tako zavzeto kot doslej in z njo ustrezno upravlja.

morodnega živega srebra leta 1490. Naslednjih 500 let

prezentacijo.

Obenem pa vpis pomeni tudi veliko priložnost, da postane

je idrijsko zgodovino in usodo njenih ljudi krojilo prav živo

Dediščina živega srebra v Idriji, vpisana na UNESCO Se-

Idrija prepoznavna na svetovnem turističnem zemljevidu,

srebro – razmeroma redka in edina pri sobni temperaturi

znam, zajema dediščino rudnika in rudarjenja v najširšem

in priložnost, da znanje o izjemni vrednosti dediščine žive-

tekoča kovina, 13,6-krat težja od vode ali 2-krat težja od že-

pomenu besede: živosrebrovo rudišče, podzemne rove in

ga srebra ponudi tudi drugim.

leza. Ker je živo srebro že dolgo znano kot onesnaževalec

jaške, vhodne rudniške stavbe, upravne stavbe, topilnico,

okolja in nevaren človeškemu zdravju, se umika različnim

skladišča živega srebra in žita, stanovanjske hiše, šolske

Tatjana Dizdarevič, Center za upravljanje z dediščino žive-

nadomestkom, rudniki pa se zapirajo. Proizvodnja živega

zgradbe, cerkve in poti, po katerih se je živo srebro to-

ga srebra Idrija

srebra je v preteklosti potekala v okviru maloštevilnih

vorilo v svet. Svetovna dediščina živega srebra obsega v

Ivana Leskovec, Mestni muzej Idrija

rudnikov, med katerimi sta bila dva največja prav Idrija v

Idriji sedem območji, staro mestno jedro, topilnico, kamšt

Sloveniji in Almadén v Španiji, zato upravičeno trdimo, da

z vodnim kanalom rake in jezom pri Kobili ter Kanomeljske,

sta pomembno sooblikovala svetovno zgodovino. Tu prido-

Idrijske, Belčne in Putrihove klavže. Med najpomembnejši-

bljeno živo srebro se je v srednje- in južnoameriških ru-

mi objekti so Antonijev rov (16. st., danes turistični rudnik),

dnikih zlata in srebra od srede 16. stoletja dalje v postopku

»Švica« – Scopolijeva hiša (18. st.), grad Gewerkenegg

amalgamacije uporabljalo za pridobivanje teh dragocenih

(16. st., danes Mestni muzej Idrija in Glasbena šola Idrija),

kovin, ki so se kot kapital vračale v Evropo in spodbudile

Mestna realka (20. st.., danes Gimnazija Jurija Vege Idrija),

razvoj modernega gospodarstva, znanosti in umetnosti oz.

cerkev sv. Trojice (16. st.), Ljudska šola (19. st., danes Čip-

kulture nasploh.

karska šola Idrija, ZAL enota Idrija), Mestna hiša (19. st., da-

Leta 2012 sta se Idrija in Almadén s svojo bogato rudarsko

nes Občina Idrija), Magazin - rudniško žitno skladišče (18.

in tehniško dediščino pridobivanja živega srebra vpisala

st., danes Mestna knjižnica in čitalnica Idrija), Rudniško gle-

na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Idrija je takrat

dališče (18. st., danes Filmsko gledališče), Ahacijev trg, Idrij-

postala tretje območje svetovne dediščine v Sloveniji, Al-

ska rudarska hiša (18. st.), jašek Frančiške (18. st., danes še

madén pa 39. vpisano kulturno spomeniško območje v

delujoči vstopni jašek v rudniško podzemlje, urejena zbirka

Španiji. Oba živosrebrova rudnika Idrija in Almadèn, izka-

rudniških strojev in naprav s parno črpalko Kley iz 19. st.),

zujeta izjemne univerzalne vrednote, celovitost in avten-

strojnica jaška Inzaghi (20. st.), Kompresorska postaja (20.

tičnost zapuščine večstoletne tradicije pridobivanja živega

st.), Jožefov jašek (18. st.), Idrijska kamšt (18. st.), Rake (16.

srebra. Rudnika sta bila v preteklosti gospodarsko pove-

st., danes sprehajalno-rekreacijska in naravoslovna učna

zana, danes sta zaprta, oba pa v veliki meri ohranjata edin-

pot), Rudarska ulica (19. st.), Topilnica Hg (19. st., danes stal-

stveno dediščino, s katero predstavljata različne vidike

na razstava o žgalniških napravah in živem srebru), »Pr-

»kulture živega srebra«, tako v tehniškem, industrijskem

havzi« – rudarski stanovanjski bloki (19. in 20. st.), Idrijske,

in gospodarskem kot tudi splošno kulturnem, urbanem,

Belčne, Putrihove in Kanomeljske klavže – mogočne zida-

socialnem in ekološkem smislu. Njun vpis je še posebej

ne kamnite vodne pregrade (18. in 19. st.). Z objekti in obmo-

pomemben, ker je rudarska oz. industrijska dediščina na

čji upravljajo Občina Idrija, Mestni muzej Idrija, Center za

Seznamu svetovne dediščine zastopana zelo redko. Vpis

upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Župnija Idrija,

idrijske dediščine živega srebra na UNESCO Seznam mo-

podjetja ter zasebni lastniki.

Grad Gewerkenegg, foto Dunja Wedam, arhiv STO

50. obletnica Konvencije o
varstvu svetovne kulturne in
naravne dediščine
Generalna skupščina Organizacije
Združenih narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1972
sprejela Konvencijo o varstvu svetovne
kulturne in naravne dediščine. Njen cilj je
varovati in predstavljati kulturno in naravno
dediščino svetovnega pomena ter jo
ohranjati za prihodnje rodove. Na Seznam
svetovne dediščine so vpisana območja z
izjemno univerzalno vrednostjo, pomembna
za vse človeštvo. Do leta 2022 je bilo
vpisanih 1.154 spomenikov in spomeniških
območij med njimi tudi pet območij iz
Slovenije. V kategoriji kulturne dediščine
so na UNESCO Seznam svetovne dediščine
vpisani prazgodovinska kolišča pri Igu z
dediščino starodavnih koliščarjev (2011),
Idrija z dediščino živega srebra (2012)
in izbrana dela arhitekta Jožeta Plečnika
v Ljubljani (2021). Na UNESCO Seznam
svetovne dediščine imamo vpisani dve
enoti naravne dediščine, Škocjanske jame
s podzemnim rečnim kanjonom (1986) ter
starodavne in prvinske bukove gozdove
v rezervatih Pragozd Krokar in Snežnik
(2017). Vpis območij na seznam svetovne
dediščine je za Slovenijo zelo pomemben,
saj jo uvršča med države z visokimi merili
ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
To priznanje pa obenem pomeni tudi veliko
odgovornost tako za lokalne skupnosti,
ki to dediščino dnevno uporabljajo, jo
predstavljajo in skrbijo zanjo, kot tudi
za upravljalce območij, katerih glavna
naloga je ohranjati in varovati dediščino ob
sočasnem razvoju območja.

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

