
 

NASLOV PROJEKTA/TITOLO DEL PROGETTO: 
»LIVING LANDSCAPE« Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt  na 
področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine  in okolja 
 
POVZETEK: 
Projekt LIVING LANDSCAPE razrešuje dolgoletno potrebo po prepoznavanju, 
valorizaciji ter promociji skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega 
čezmejnega območja, ki jo predstavlja krajina Krasa. Projekt LIVING LANDSCAPE 
je inovativen, ker je tu poudarek na človeku in na antropogenih dejavnikih, ki so 
kraško okolje skozi stoletja preoblikovali v značilno krajinsko podobo. Krajino 
obravnava tako v njeni materialni, vidni pojavnosti, kakor tudi v nematerialnih, 
simboličnih in mitskih razsežnostih. S sodelovanjem univerze, ustanov za varstvo 
dediščine, lokalnih in regionalnih skupnosti in krajinskega parka bodo v okviru 
projekta z raziskovalnimi, izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi ustvarjena in 
predstavljena gradiva za spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a 
neizkoriščenega potenciala kraške krajine, in obenem gradiva, ki bodo podlaga 
za odločanje na področju ohranjanja in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o 
parkovni ureditvi, vpis v UNESCO).  
 
Skupni izdatki: 390.000 EUR. Trajanje: 01.10.2012-31.04.2015.  
 
VIR FINANCIRANJA: 
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007- 2013/Javni razpis za 
predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu kopenskemu 
območju št. 3/2011/ 
 
VODJA PROJEKTA:  
prof. dr. Aleksander Panjek 
 
PARTNERJI V PROJEKTU: 
Vodilni partner, VP:  
Univerza na Primorskem Università del Litorale 
 
Projektni partnerji (PP): 
PP 1: Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli 
Venezia Giulia 
PP 2: Provincia di Trieste  
PP 3: Javni zavod Park Škocjanske jame 
PP 4: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(Območna enota Nova Gorica) 
PP 5: Občina Devin Nabrežina/Comune di Duino Aurisina  
 
CILJ projekta je izboljšati poznavanje in razumevanje vrednot kulturne krajine 
Krasa in preko njenega ovrednotenja na interdisciplinarni ravni (od arhitekture, 
zgodovine, arheologije do etnologije in mitologije) prispevati k ustvarjanju ustreznih 
podlag za skladen in kulturno, socialno ter okoljsko trajnostni razvoj Krasa. 
 
GLAVNI REZULTATI: 

- izvedene interdisciplinarne raziskave in objave raziskovalnih rezultatov za 
strokovno in širšo javnost ter znanstveno sfero;  

- izvedba 8 delavnic za izobraževanje lokalnega prebivalstva (otroci in odrasli) 
in izobraževalni sistem; 

- priprava 3 idejnih projektov (Info točka Vrata na Kras, Mitsko-folklorni park 
Rodik in Gropada); 

- ureditev 1 razstave; 
- vzpostavitev 1 digitalnega kataloga in muzeja; 
- priprava dokumentarnega filma.  
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