VABILO
NA ODPRTJE RAZSTAVE
Dediščina in nemirni časi 20. stoletja
in URO ZGODOVINE
O SOŠKI FRONTI

Spoštovani!

Maribor, 19. 9. 2014

Stoletnico začetka 1. svetovne vojne obeležujemo tudi na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji
Maribor s projektom Dediščina in nemirni časi 20. stoletja.

Vljudno Vas vabimo na predstavitev projektnega dela dijakov in odprtje
razstave v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine, ki bo v ponedeljek,
29. 9. 2014, ob 16.30 v avli Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor.
V petek, 3. 10. 2014, bo ob 11. uri pogovor z g. Mitjo Močnikom, raziskovalcem
soške fronte, zbirateljem predmetov iz časa 1. svetovne vojne in piscem.
Razstava bo na ogled od 29. 9. do 3. 10.2014 med 8. in 15. uro.
Za voden ogled večjih skupin je možna najava: 02 23 50 600 (tajništvo) ali
metka.topolic@guest.arnes.si
Vojne uničujejo življenja, domove, vasi in mesta in ne prizanesejo niti kulturni dediščini.
Preplet snovne in nesnovne kulturne dediščine, ki je bila v nemirnih časih prizadeta ali uničena, bomo
spoznavali preko projektne naloge dijakov.
Na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor se namreč zavedamo, da je za naše dijake še posebej
pomembno prepoznavanje nepremične kulturne dediščine, saj bo kasneje pri opravljanju njihovega
poklica prav to znanje lahko odločilno za pravilno ohranjanje dediščine.
Tudi tistim, ki niso gradbeniki, želimo vzbuditi pozitiven odnos do kulturne dediščine. Spoznavali
bomo objekte, ki so bili v nemirnih časih poškodovani ali uničeni. Seznanili se bomo z objekti, ki
nastanejo kot posledice vojn in jih v mirnih časih prepoznamo kot kulturno dediščino in posledično
obnovimo.
Vsebinsko jedro projektne naloge je 1. svetovna vojna, ki smo jo raziskovali tudi z obiskom Sarajeva
in prizorišč soške fronte.
Dijaki bodo pripravili razstavo predmetov in fotografij, ki predstavljajo nemirne čase prejšnjega
stoletja.

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo!
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