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Številne analize evropske kulturne dediščine kažejo na izjemen 

pomen naložb v zdaj že zelo podcenjeno družbeno in ekonomsko 

dobrino. Finančno spodbujanje kulturne dediščine prinaša 

pozitivne spremembe v zaposlovanju, trajnostnem in regionalnem 

razvoju, nacionalni in osebni identiteti, ustvarjalnosti, inovacijah, 

turizmu, kvaliteti življenja, izobraževanju in vseživljenjskem učenju 

ter socialni koheziji. 

Eden od temeljnih ciljev štiriletnega projekta CHARTER, ki se je 

začel v letu 2021, je povezovanje poklicev v kulturni dediščini ter 

usmerjanje razvoja novih veščin, ki bodo v prihodnosti močno 

vplivale tudi na oblikovanje konservatorsko-restavratorske 

dejavnosti. V projekt je vključenih 21 polnopravnih in 7 pridruženih 

članov iz kar 14 evropskih držav. Gre za vodilne evropske 

akademske, društvene, delodajalske in politične deležnike. Vodilni 

partner je Univerza v Barceloni, iz Slovenije pa so k sodelovanju 

povabili Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt 

se je začel z zbiranjem pomembnih informacij in podatkov v 

zaposlovalnih in izobraževalnih sistemih posameznih evropskih 

držav. Potekal bo na petih področjih dediščine: varovanju in 

ohranjanju, obrtniških in tradicionalnih veščinah, desiminaciji 

in komunikaciji, znanju ter načrtovanju in upravljanju. Gre za 

prepoznavanje temeljnih in povezovalnih poklicnih kompetenc, 

vključno z digitalnimi, tehnološkimi in ekološkimi veščinami. 

V obstoječih izobraževalnih programih bodo ugotovljene 

pomanjkljivosti in izoblikovani novi modeli. Preslikava formalnega 

in neformalnega izobraževanja z vseživljenjskimi učnimi potmi je 

potrebna za oblikovanje novih sistemov priznavanja, potrjevanja 

in akreditiranja kompetenc. CHARTER bo pojasnil vloge in naloge 

v poklicih, tako da bodo udeleženci izobraževanj in usposabljanj 

v njih prepoznali možnosti za karierne poti. Za prepoznavanje in 

premostitev pomanjkljivosti med izobraževalnimi in poklicnimi 

sistemi ter potrebami delodajalcev bodo uporabljene inovativne 

metodologije. Njihov rezultat bo v vzpostavitvi možnosti 

za pridobivanje znanj in zmanjšanje neusklajenosti ter za 

dopolnjevanje skopih statističnih podatkov o poklicih v kulturni 

dediščini.

CHARTER bo v Evropi zgradil trajno zavezništvo veščin kulturne 

dediščine z vključevanjem metodologij, rezultatov projekta, 

povečanjem in ustvarjanjem multiplikacijskih učinkov na 

regionalni, nacionalni in evropski ravni z namenom trajnega 

varovanja, spodbujanja in krepitve snovne in nesnovne dediščine.

Slika 5: Digitalna tabla Miro kot pripomoček za izvedbo  
in beleženje interaktivnih delavnic. 

Slika 4: Srečanje predstavnikov partnerjev prek     
videokonferenčne platforme Zoom. 

Slika 3: Komunikacija med sedmimi delovnimi sklopi projekta poteka v Trellu,  
programu za upravljanje projektov.  

Slika 2: Partnerji CHARTERja.

Slika 1:  Zemljevid evropskih držav vključenih v projekt CHARTER.


