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Einleitung

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die am 19.06.2017 in Freiberg durchgeführ-
te Konferenz „Unser WeltErbe – Gemeinsam das montanhistorische Erbe im Erzgebirge/
Krušnohoři vermitteln“ und fasst die Ergebnisse zusammen. Die Veranstaltung bildete 
den Au�akt des durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung geförderten 
Projektes „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandscha� Erzgebirge/Krušnohoři“ und 
wurde durch den Lead Partner des gesamten Projektes, das Institut für Industriearchäo-
logie, Wissenscha�s- und Technikgeschichte (IWTG) an der TU Bergakademie Freiberg 
durchgeführt. 

Die Tagung richtete sich an mit der Vermittlung des montanhistorischen (Welt)Erbes 
befasste Akteure aus den Bereichen Pädagogik und Kulturvermittlung sowie ehren-
amtliche Vertreter von Bergbauvereinen. Sie diente als erstes Forum zum Erfahrungs-
austausch und für Diskussionen auf dem Weg zu einer gemeinsamen und grenzüber-
greifenden Bildungsarbeit im Zusammenhang mit der angestrebten Ernennung zum 
UNESCO-Welterbe im sächsisch-tschechischen Erzgebirge. Ergänzende Impulsreferate 
externer Experten ermöglichten Einblicke in die Vermittlungsarbeit anderer UNESCO 
Welterbestätten auf den unterschiedlichsten Ebenen. Anschließend gab es für die regi-
onalen Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Bildungsangebote im Erzgebirge exemplarisch 
in drei Workshops zu den Themen 

 • Vermittlung an Kinder und Jugendliche, 
 • Ehrenamt und Vermittlung sowie
 • (Grenz)Übergreifend vermitteln 

vorzustellen und aktiv über ihre Erfahrungen zu berichten.

In den Workshops konnten die Teilnehmer ihr Bildungsangebot mit den externen Exper-
ten sowie den regionalen Akteuren diskutieren, Handlungsbedarf identifizieren und ge-
meinsam mögliche Wege zur Weiterentwicklung besprechen. Die Ergebnisse der Work-
shops wurden jeweils im Anschluss im Plenum vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

Die Konferenz wurde zweisprachig in Deutsch und Tschechisch mit simultanen Überset-
zungen durchgeführt. 

©
 IW

TG
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Úvod

Tento sborník dokumentuje konferenci „Unser WeltErbe – Gemeinsam das montanhis-
torische Erbe im Erzgebir- ge/Krusnohori vermitteln“ (Naše světové dědictví - Společné 
zvyšování informovanosti o dědictví hornické historie v Erzgebirge/Krušnohoří), která 
se konala 19. 6. 2017 ve Freibergu, a shrnuje její výsledky. Akce byla zahájením projektu 
„Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“, podpoře-
ného Evropským fondem pro regionální rozvoj, a byla realizována vedoucím partnerem 
celého projektu, Ústavem průmyslové archeologie, historie vědy a techniky (IWTG) na 
Technické univerzitě Báňská akademie ve Freibergu. Konference se zaměřila na akté-
ry, zabývající se zvyšováním informovanosti o (světovém) dědictví hornické historie, 
z oboru pedagogiky a zprostředkování kultury i dobrovolné zástupce hornických spolků. 
Posloužila jako první fórum pro výměnu zkušeností a diskuse na cestě ke společné a 
přeshraniční vzdělávací práci v souvislosti s vyhlášením světovým dědictvím UNESCO 
v sasko-českém Krušnohoří, o které usilujeme. Doplňující referáty externích odborníků 
umožnily nahlédnout do práce jiných míst světového dědictví UNESCO při zvyšování 
informovanosti na různých úrovních. Poté se regionálním účastníkům naskytla možnost 
představit své vzdělávací nabídky v Krušnohoří jako příklad ve třech workshopech na 
téma

 • zvyšování informovanosti dětí a mládeže
 • dobrovolnictví a zvyšování informovanosti
 • zvyšování informovanosti s přesahem (hranic)

a aktivně informovat o svých zkušenostech.

Ve workshopech mohli účastníci diskutovat o své vzdělávací nabídce s externími experty 
i s regionálními aktéry, identifikovat potřebu jednání a společně projednat možné cesty 
k dalšímu rozvoji. Výsledky workshopů byly vždy následně představeny v plénu a spo-
lečně diskutovány.

Konference byla vedena dvojjazyčně v němčině a češtině se simultánním překladem.
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Vermittlung im Rahmen des UNESCO 
Welterbeprojekts Montane Kulturlandscha� 
Erzgebirge/Krušnohoři 
Einleitend stellte Prof. Dr. Helmuth Albrecht, Direktor des Instituts für Wissenscha�s- 
und Technikgeschichte an der TU Bergakademie Freiberg, den aktuellen Stand des UN-
ESCO Welterbeprojektes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři und die Bedeutung von 
Vermittlungsarbeit in diesem Zusammenhang vor. 

Die Begründung für die Aufnahme der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří in die Wel-
terbeliste ergibt sich insbesondere aus:

 • den herausragenden technologischen und wissenscha�lichen Errungenscha�en, die 
vom sächsisch-böhmischen Erzbergbau ausgingen und Entwicklungen in anderen 
Bergbaugebieten weltweit erheblich beeinflussten;

 • der Herausbildung eines staatlich-kontrollierten Bergbaus, der anderen Bergbau-
regionen auf dem europäischen Kontinent als Vorbild diente, und den daraus resultie-
renden weitreichenden Einflüssen auf alle gesellscha�lichen Bereiche;

 • der auf der außergewöhnlichen Vielfalt an Erzen und deren Konzentration auf be-
stimmte Bereiche beruhenden Entwicklung der grenzübergreifenden Region, die bis 
heute an den Bergstädten und den zugehörigen Erzbergbaulandscha�en sichtbar ist 
und so im weltweiten Kontext einzigartig ist.

Betrachtet und für den Antrag zusammengefasst wurden daher:

 • Montanlandscha�en des Silberbergbaus des 12. bis 20. Jahrhunderts
 • Montanlandscha�en des Zinnbergbaus des 14. bis 20. Jahrhunderts
 • Montanlandscha�en des Kobaltbergbaus des 16. bis 19. Jahrhunderts
 • Montanlandscha�en des Eisenbergbaus des 14. bis 19. Jahrhunderts
 • Montanlandscha�en des Uranbergbaus vom 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts

In der grenzübergreifenden vom Bergau geprägten Montanregion Erzgebirge sind im 
UNESCO-Welterbe-Antrag 22 Bestandteile erfasst, davon 17 auf deutscher und 5 auf 
tschechischer Seite, wie die Karte zeigt (Abb. 3). Die Träger der deutsch-tschechischen 
Gemeinscha�snominierung sind 32 Kommunen auf deutscher und 6 Kommunen auf 
tschechischer Seite. Dazu kommen 3 Landkreise auf deutscher und 2 Distrikte auf tsche-
chischer Seite, die gemeinsam den Welterbeantrag stellen. 
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Zvyšování informovanosti v rámci projektu 
světového dědictví UNESCO Hornická 
kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří
V úvodu představil Prof. Dr. Helmuth Albrecht, ředitel Ústavu historie vědy a techniky 
na TU Báňská akademie Freiberg, aktuální stav projektu světového dědictví UNESCO 
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a význam práce při zvyšování informovanosti v 
této souvislosti.

Zdůvodnění přijetí hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří do seznamu světového 
dědictví se zakládá zejména na:

 • vynikajících technologických a vědeckých úspěchů, které mají původ v sasko-českém 
rudném hornictví a značně ovlivnily vývoj v jiných oblastech hornictví na celém světě;

 • vytvoření státem kontrolovaného hornictví, které sloužilo jako vzor pro jiné hornic-
ké oblasti na evropském kontinentu, a z toho vyplývajícího dalekosáhlého vlivu na 
všechny společenské oblasti;

 • vývoji přeshraničního regionu, který spočívá na mimořádné rozmanitosti rud a jejich 
koncentraci na určité oblasti. Tento vývoj je dodnes patrný na hornických městech a 
oblastech rudného hornictví, jež k nim patří, a tím je v celosvětovém kontextu unikátní.

Uvažované a pro návrh shrnuté body tedy byly:

 • Hornické krajiny s těžbou stříbra ve 12. až 20. století
 • Hornické krajiny s těžbou cínu ve 14. až 20. století
 • Hornické krajiny s těžbou kobaltu v 16. až 19. století
 • Hornické krajiny s těžbou železné rudy ve 14. až 19. století
 • Hornické krajiny s těžbou uranu od 19. do konce 20. století

V přeshraničním hornickém regionu, poznamenaném báňským průmyslem, jsou v ná-
vrhu světového dědictví UNESCO evidováno 22 součástí, z toho 17 na německé a 5 na 
české straně, jak ukazuje mapa (obr. 3). Zřizovateli německo-české společné nominace 
je 32 obcí na německé a 6 obcí na české straně. K tomu přistupují 3 okresy na německé 
a 2 okresy na české straně, které společně podávají návrh zápisu na seznam světového 
dědictví.
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Bestandteile des UNESCO 

Welterbeantrages. 

Quelle: Vortragsmanuskript 

Prof. Albrecht 1

Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext

TU Bergakademie Freiberg | Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) | Silbermannstr. 2 
D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 
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Součásti návrhu zápisu na seznam 

světového dědictví UNESCO. 

Zdroj: Rukopis přednášky Prof. Albrechta1

Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext
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D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 
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Elemente der Montanregion übertage. 

Quelle: Vortragsmanuskript Prof. Albrecht

6
TU Bergakademie Freiberg | Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) | Silbermannstr. 2 
D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 

Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext
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Povrchové prvky hornického regionu. 

Zdroj: Rukopis přednášky Prof. Albrechta

6
TU Bergakademie Freiberg | Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) | Silbermannstr. 2 
D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 

Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext
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Die Elemente der Montanregion Erzgebirge umfassen montane Denkmale übertage und 
mit dem Bergbau in Verbindung stehende Landscha�smerkmale: 

 • Seifen-Gebiete, Tagebaue, Pingen, Halden, Grenzsteine
 • Mundlöcher, Kunstgräben, Kunstteiche
 • Transportkanäle und -wege, Brücken, Kahnhebehäuser 
 • Bergwerksanlagen mit sozialen, technischen und administrativen Einrichtungen, 
Huthäuser 

 • Hüttenkomplexe, Bergfabriken 
 • Bergstädte mit ihren administrativen, sakralen und profanen Bauwerken 
 • archäologische Stätten mit Bergbau- und Siedlungsresten
 • agrarische Strukturen und Forstgebiete

Diese bilden nur zusammen mit den untertägigen Strukturen funktionale Einheiten, 
die im Rahmen der Ernennung zum UNESCO-Welterbe eine Rolle spielen. Deshalb sind 
zusätzlich Objekte untertage einbezogen: 

 • Abbaue, Schächte
 • Wasserlösestolln 
 • Stolln
 • Radstuben und Maschinenräume 
 • teilweise erhaltene technische Einrichtungen (Wasserräder, Wassersäulenmaschinen, 
Turbinen, Pumpsätze usw.)

 • Röschen
 • Inschri�en
 • Markscheidezeichen  
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Prvky hornického regionu Krušnohoří zahrnují montánní památky na povrchu a krajinné 
prvky, které souvisejí s hornictvím:

 • oblasti rýžování, povrchová těžba, propadliny po poddolování, haldy, 
hraniční kameny

 • ústí štol, umělé příkopy, umělé rybníky
 • transportní kanály a dráhy, mosty, výtahy říčních člunů
 • horní díla se sociálními, technickými a administrativními zařízeními, cáchovny 
 • hutní komplexy, důlní továrny
 • báňská města s administrativními, sakrálními a světskými stavbami
 • archeologická místa se zbytky dolování a osídlení
 • agrární struktury a lesní oblasti

Ty tvoří jen společně s podzemními strukturami funkční jednotky, hrající roli v rámci vy-
hlášení světovým dědictvím UNESCO. Proto byly dodatečně zahrnuty podzemní objekty:

 • poruby, šachty
 • odvodňovací štoly
 • štoly
 • komory s vodními koly a strojovny
 • zčásti zachovaná technická zařízení (vodní kola, stroje využívající vodní sloupec, 
turbíny, čerpací soustavy atd.)

 • kutné rýhy
 • nápisy
 • důlní měřické značky
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8
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D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 

Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext

Elemente der Montanregion untertage. 

Quelle: Vortragsmanuskript Prof. Albrecht
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8
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D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 

Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext

Podzemní prvky hornického regionu. 

Zdroj: Rukopis přednášky Prof. Albrechta
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Durch die montanhistorischen Sachzeugen im Erzgebirge und den damit in Verbindung 
stehenden künstlerischen, literarischen und wissenscha�lichen Arbeiten und Traditio-
nen lässt sich die jahrhundertealte Geschichte der Montanregion Erzgebirge gut vermit-
teln. Die Vermittlung im Sinne einer kulturellen Bildung für alle ist eine zentrale Säule 
der UNESCO bei der Umsetzung des Welterbes. 

UNESCO Medium-Term Strategy 2014–2021. 

Strategisches Ziel 7.

Quelle: Vortragsmanuskript Prof. Albrecht 2
TU Bergakademie Freiberg | Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) | Silbermannstr. 2 
D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 

Welterbevermittlung

Medium-Term Strategy 2014-2021
Strategic Objective 7
Protecting, promoting and transmitting heritage
(Schutz, Förderung und Vermittlung des Kulturerbes)
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Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext

In der Welterbekonvention von 1972, Artikel 27, wird festgelegt: 

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich unter Einsatz aller geeigneten Mittel, insbeson-
dere durch Erziehungs- und Informationsprogramme, die Würdigung und Achtung 
des in den Artikeln 1 und 2 bezeichneten Kultur- und Naturerbes durch ihre Völker 
zu stärken. 

(2) Sie verpflichten sich, die Ö�entlichkeit über die diesem Erbe drohenden Gefahren 
und die Maßnahmen auf Grund dieses Übereinkommens umfassend zu unterrichten.

Ziel der Welterbevermittlung ist es, die unterschiedlichsten  Zielgruppen anzusprechen. 
Dabei soll die Vermittlungsarbeit sowohl theoretisch als auch praktisch ausgerichtet 
sein und in Bildungseinrichtungen wie auch an Welterbestätten auf allen Ebenen durch-
geführt werden. Der Vermittlungsprozess findet kontinuierlich statt und sollte Verän-
derungen der Rahmenbedingungen sowie neue Kommunikationswege berücksichtigen. 



| 17 17

Staletou historie hornického regionu Krušnohoří je možné dobře zpřístupnit díky hma-
tatelným svědkům historie krušnohorského hornictví a uměleckým, literárním a vědec-
kým pracím a tradicím, které jsou s nimi spojeny. Zvyšování informovanosti ve smyslu 
kulturní osvěty pro všechny je ústředním pilířem UNESCO při realizaci světového dě-
dictví.

UNESCO Medium-Term Strategy 2014–2021. 

Strategický cíl 7. 

Zdroj: Rukopis přednášky Prof. Albrechta2
TU Bergakademie Freiberg | Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) | Silbermannstr. 2 
D-09599 Freiberg/Germany | Tel.: 03731 / 39-3406 | www.tu-freiberg.de/fakult6/technikgeschichte-und-industriearchaeologie 

Welterbevermittlung

Medium-Term Strategy 2014-2021
Strategic Objective 7
Protecting, promoting and transmitting heritage
(Schutz, Förderung und Vermittlung des Kulturerbes)
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Albrecht: Bildungsarbeit und Vermittlung 
im Welterbe-Kontext

V úmluvě o světovém dědictví z roku 1972, článek 27, je stanoveno:

(1) Smluvní státy usilují za použití všech vhodných prostředků, zejména pomocí výchov-
ných a informačních programů o to, aby posílily oceňování a úctu svého národa ke 
kulturnímu a přírodnímu dědictví, vyznačenému v článcích 1 a 2.

(2) Zavazují se, že budou veřejnost obsáhle informovat o nebezpečích, hrozících tomuto 
dědictví, a o opatřeních na základě této dohody.

Cílem zvyšování informovanosti o světovém dědictví je oslovit nejrůznější cílové skupi-
ny. Práce na zvyšování informovanosti má přitom být zaměřená na teorii o praxi a má 
se realizovat na místech světového dědictví na všech úrovních. Proces zvyšování infor-
movanosti probíhá kontinuálně a měl by přihlížet ke změnám rámcových podmínek i k 
novým komunikačním cestám.
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Welterbevermittlung an Welterbestätten

Die deutschen Welterbestätten sind vielseitig aktiv in der Welterbevermittlung. So för-
dern sie das Bewusstsein für Identität, den gegenseitigen Respekt, das Gefühl der Soli-
darität und verwirklichen die Zielsetzungen der Welterbekonvention.

Welterbe in der Schule

Welterbevermittlung im schulischen Kontext erfolgt unter anderem in Kooperation mit 
den Welterbestätten, im Rahmen des Schulprogrammes der Deutschen Sti�ung Denk-
malschutz „denkmal aktiv“ und in den UNESCO-Projektschulen. Durch themenspezifi-
sche Projekte, Workshops und Exkursionen erleben Schüler das Welterbe aus der Nähe. 
Durch den Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. werden bereits an Schulen in der 
Region thematische Schulprojekte angeboten.  

Freiwillige an Welterbestätten

Junge Menschen bemühen sich als Freiwillige um den Schutz und die Bewahrung des Er-
bes der Menschheit und erlangen praktische Fähigkeiten und Kenntnisse im Natur- und 
Denkmalschutz. In der Zeit vom 5. bis zum 17. August 2017 lief bereits ein Pilotprojekt 
in Kooperation des Institut für Industriearchäologie, Wissenscha�s- und Technikge-
schichte (IWTG) der TU Bergakademie Freiberg mit der Organisation European Heritage 
Volunteers. Partner an den Arbeitsorten waren der Verein 7. Lichtloch e.V. (Halsbrücke) 
sowie das Forschungs- und Lehrbergwerk Reiche Zeche der TU Bergakademie Freiberg. 
Darüber hinaus unterstützte der Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., der Verein 
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. und die Ostdeutsche Sparkassensti�ung zusam-
men mit der Sparkasse Mittelsachsen das Projekt. 

Welterbevermittlung an Universitäten

Nachhaltige Welterbevermittlung endet nicht nach der Schulzeit. Universitäten und 
weiterführende Lehreinrichtungen setzen sich mit Welterbe-Thematiken auseinander, 
scha¾en und verbreiten entsprechendes Wissen und Fähigkeiten. So gibt es an der Bran-
denburgischen Technischen Universität bereits seit 1999 den einmaligen Masterstudien-
gang World Heritage Studies der dazu beiträgt, die Ziele der UNESCO-Welterbekonven-
tion in Forschung und Lehre zu verankern. 
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Zvyšování informovanosti na místech světového dědictví

Místa světového dědictví v Německu zvyšují informovanost o světovém dědictví s 
všestrannou aktivitou. Podporují vědomí identity, vzájemný respekt, pocit solidarity a 
naplňují cíle úmluvy o světovém dědictví.

Světové dědictví ve škole

Zvyšování informovanosti o světovém dědictví ve školním kontextu probíhá mimo jiné 
ve spolupráci s místy světového dědictví, v rámci školního programu Německé nadace 
památkové ochrany „denkmal aktiv“ a v projektových školách UNESCO. Žáci zažívají 
světové dědictví zblízka díky projektům ke specifickým tématům, workshopům a exkur-
zím. Podpůrný spolek Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. již nabízí na školách v 
regionu tematické školní projekty.

Dobrovolníci na místech světového dědictví

Mladí lidé usilují jako dobrovolníci o ochranu a zachování dědictví lidstva a získávají 
praktické schopnosti a znalosti ochrany přírody a památek. V době od 5. do 17. srpna 
2017 již proběhl pilotní projekt ve spolupráci Ústavu průmyslové archeologie, historie 
vědy a techniky (IWGT) TU Báňská akademie Freiberg s organizací European Heritage 
Volunteers. Partnery na pracovištích byly spolek 7. Lichtloch e.V. (Halsbrücke) a výzkum-
ný a didaktický důlní závod Reiche Zeche TU Báňská akademie Freiberg. Projekt navíc 
podpořily podpůrný spolek Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., spolek Welter-
be Montanregion Erzgebirge e.V. a nadace Ostdeutsche Sparkassensti�ung společně se 
Sparkasse Mittelsachsen.

Zvyšování informovanosti o světovém dědictví na univerzitách

Stálé zvyšování informovanosti o světovém dědictví nekončí po vyučování. Univerzi-
ty a další výuková zařízení se vyrovnávají s tematickou světového dědictví, vytvářejí 
a rozšiřují odpovídající vědomosti a schopnosti. Například na Braniborské technické 
univerzitě existuje již od roku 1999 unikátní magisterský studijní program World He-
ritage Studies, který přispívá k zakotvení cílů úmluvy o světovém dědictví UNESCO do 
výzkumu a výuky.
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Experten für Welterbevermittlung

Nur durch die Vernetzung von Fachwissen und die gemeinsame Arbeit an Strategien und 
Konzepten für Bildungsarbeit kann die Welterbevermittlung beständig weiterentwickelt 
und für neue Herausforderungen fit gemacht werden. Seit 1994 bietet daher das UNES-
CO-Welterbezentrum im Rahmen des World Heritage Education Programme insbeson-
dere jungen Menschen die Möglichkeit, sich  im Bereich des Welterbes weiter zu bilden.  

Welterbetag

Auf Initiative der Deutschen UNESCO-Kommission und des UNESCO-Welterbestätten 
Deutschland e.V. wird der Welterbetag in Deutschland seit 2005 jedes Jahr am ersten 
Sonntag im Juni begangen mit dem Ziel, die deutschen Welterbestätten als Orte be-
wusster Denkmalpflege in das ö¾entliche Bewusstsein zu rufen, die Identifikation mit 
derartigen Orten zu stärken und das Welterbe erlebbar zu machen. 

In den kommenden drei Jahren wird das vom Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung geförderte Projekt „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandscha� Erzge-
birge/Krušnohoři“ sich der Vermittlungsarbeit in der Montanregion widmen, wie im 
folgenden Kapitel deutlich wird. Involviert werden dabei die zahlreichen Traditions- und 
Bergbauvereine in der Region, die das Bewusstsein für das montanhistorische Erbe in 
Form von Bergparaden, Mettenschichten und baulichen Erhaltungs- und Erschließungs-
maßnahmen an den Objekten für die Bevölkerung aufrecht erhalten. Weitere Akteu-
re sind museale Einrichtungen, Besucherbergwerke und Schauanlagen, die häufig in 
originalen Produktionsstätten untergebracht sind. Sie erhalten das alte Handwerk und 
die historische Technik für Besucher jeder Zielgruppe. Ein starkes bürgerscha�liches 
Engagement und Interesse zeichnet die Unterstützung der Bevölkerung für das Projekt 
UNESCO-Weltkulturerbe Erzgebirge/Krušnohorí aus.   
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Experti pro zvyšování informovanosti o světovém dědictví

Zvyšování informovanosti o světovém dědictví může neustále dále rozvíjet a připravovat 
na nové výzvy jen propojení odborných vědomostí a společná práce na strategiích a 
konceptech vzdělávací práce. Centrum světového dědictví UNESCO proto od roku 1994 
nabízí v rámci programu World Heritage Education zejména mladým lidem možnost 
dalšího vzdělávání v oblasti světového dědictví.

Den světového dědictví

Z iniciativy německé komise UNESCO a spolku UNESCO-Welterbestätten Deutschland 
e.V. se v Německu od roku 2005 slaví první neděli v červnu Den světového dědictví. 
Jeho cílem je dostat německá místa světového dědictví do povědomí veřejnosti jako 
místa uvědomělé památkové péče, posílit identifikaci s takovýmito místy a poskytnout 
možnost světové dědictví zažít.

V následujících třech letech se bude projekt „Naše světové dědictví – Hornická kulturní 
krajina Erzgebirge/Krušnohoří“, podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
věnovat činnosti spojené se zvyšováním informovanosti v hornickém regionu, jak je po-
psáno v následující kapitole. Zapojí se mnoho tradičních a hornických spolků v regionu, 
které pro obyvatelstvo udržují povědomí o báňském historickém dědictví v podobě hor-
nických přehlídek, posledních šicht před Vánoci „Mettenschichten“ a zásahy pro zacho-
vání a zpřístupňování staveb. Dalšími aktéry jsou muzejní organizace, zážitkové důlní 
závody a demonstrační zařízení, které jsou často umístěny v původních výrobních pro-
vozech. Uchovávají staré řemeslo a historickou techniku pro návštěvníky jakékoli cílové 
skupiny. Podpora projektu Světové kulturní dědictví UNESCO Erzgebirge/Krušnohoří ze 
strany obyvatelstva se vyznačuje silnou občanskou angažovaností a zájmem.
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Projektvorstellung: 
Unser WeltErbe – die montane 
Kulturlandscha� Erzgebirge/Krušnohoři 
Das Projekt „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandscha� Erzgebirge/Krušnohoři“ ist 
auf drei Jahre ausgelegt und hat das Ziel, die emotionale Bindung der Bevölkerung zum 
gemeinsamen Bergbauerbe beidseitig der deutsch-tschechischen Grenze zu stärken, in-
dem die Bedeutung und der Schutz des bergbaulichen Erbes fest in der grenzübergrei-
fenden Bildungsarbeit verankert wird. Gemeinsam mit den regionalen Akteuren aus den 
Bereichen Bildung, Vermittlung und Bergbauerbe soll der Handlungsbedarf im Bereich 
der einheitlichen und gemeinsamen Bildungs- und Vermittlungsarbeit identifiziert und 
Konzepte für die weitere Arbeit entwickelt werden. Dadurch werden der Zusammenhalt 
in der Region unabhängig von der politischen Gliederung und auch die nachhaltige 
regionale Entwicklung im Bildungssektor und darüber hinaus gefördert. 

Zur Umsetzung dieser umfassenden Ziele sind folgende Ergebnisse geplant, die allen 
Projektpartnern sowie den Akteuren in der Region zur Verfügung stehen werden: 

 • Grenzübergreifendes Bildungskonzept, das die gemeinsame Geschichte des Bergbau-
erbes vermittelt und beiderseits der Grenze anwendbar ist

 • Grenzübergreifendes Bildungsangebot insbesondere für junge Menschen an Schulen, 
Universitäten und montanhistorischen Stätten

 • Grenzübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Akteure (Leh-
rer, pädagogische Fachkrä�e und Vereine), um die Bergbaugeschichte durch gezielte 
Bildungsarbeit grenzübergreifend sicht- und erlebbar zu machen

Alle Projektergebnisse haben einen grenzübergreifenden Charakter und werden sowohl 
durch regionale als auch grenzübergreifende Maßnahmen auf deutscher und tschechi-
scher Seite des Erzgebirges umgesetzt. Grundsätzlich gemeinsam vorbereitet werden 
die einführenden Inhalte zum gemeinsamen Bergbauerbe, der globalen Bedeutung des 
Erzgebirges und zur Welterbebewerbung, um so die einheitliche Kommunikation nach 
innen und außen zu gewährleisten. Hierzu finden regelmäßige Beratungen der am Projekt 
beteiligten Akteure statt. Zusätzlich gibt es grenzübergreifende Veranstaltungen, Work-
shops und Projekttage, um die bestehende Kooperation, aber auch um die Vernetzung 
mit weiteren Partnern und den Erfahrungsaustausch zwischen den regionalen Akteuren 
zu fördern. Die Projektpartner unterstützen sich bei der Vorbereitung und Realisierung 
der Veranstaltungen und Workshops. Die gesamte Ö¾entlichkeitsarbeit wird zwischen den 
Projektpartner abgestimmt und die Projektergebnisse miteinander verzahnt.
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Prezentace projektu: 
Naše světové dědictví – Hornická kulturní 
krajina Erzgebirge/Krušnohoří
Projekt „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ je 
rozprostřen do tří let a jeho cílem je posílit emocionální vazbu obyvatelstva ke spo-
lečnému báňskému dědictví po obou stranách německo-české hranice tím, že význam 
a ochrana hornického dědictví budou pevně zakotveny v přeshraniční vzdělávací práci 
Společně s regionálními aktéry z oblastí vzdělávání, zvyšování informovanosti a báňské 
dědictví má být identifikována potřeba jednání v oblasti jednotné a společné vzdělávací 
práce a práce v oblasti zvyšování informovanosti a vyvinuty koncepty pro další činnost. 
Tím bude podpořena soudržnost v regionu nezávisle na politickém rozdělení a také trva-
lý regionální rozvoj ve sféře vzdělávání a nad její rámec.

Pro realizaci těchto obsáhlých cílů jsou plánovány následující výsledky, které budou k 
dispozici všem partnerům projektu i aktérům v regionu:

 • Přeshraniční vzdělávací koncept, který zvýší informovanost o společné historii báň-
ského dědictví a je použitelný na obou stranách hranic

 • Přeshraniční vzdělávací nabídka, zejména pro mladé lidi na školách, univerzitách a v 
místech s hornickou historií

 • Přeshraniční akce dalšího vzdělávání pro kvalifikaci aktérů (učitelů, pedagogických 
odborníků a spolků), aby bylo možné historii hornictví cílenou vzdělávací prací vidět 
a zažít ve více zemích.

Všechny výsledky projektu mají přeshraniční charakter a budou realizovány pomocí 
regionálních i přeshraničních akcí na německé a české straně Krušných hor. Úvodní 
obsahové body ke společnému báňskému dědictví, globálnímu významu Krušnohoří a 
k uchazečství o světové dědictví budou zásadně připravovány společně. Tím bude zaru-
čena jednotná komunikace směrem dovnitř i navenek. Za tím účelem se budou konat 
pravidelné porady aktérů, kteří se podílejí na projektu. Dále existují přeshraniční akce, 
workshopy a projektové dny, které mají podpořit stávající spolupráci, ale také propojení 
s dalšími partnery a výměnu zkušeností mezi regionálními aktéry. Projektoví partneři se 
budou podporovat při přípravě a realizaci akcí a workshopů. Celá práce s veřejností bude 
odsouhlasena projektovými partnery a výsledky projektu budou vzájemně provázány.



24 |24

Die umsetzende Projektpartnerscha� besteht aus sechs Partnern: 

 • Institut für Industriearchäologie, Wissenscha�s- und Technikgeschichte (IWTG) 
an der TU Bergakademie Freiberg (Leadpartner)

 • Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V. 
 • Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und
Ökonomie gGmbH (INA), Institut Heritage Studies (IHS)

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Universität)
 • Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem (Denkmalamt)
 • Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. (Trägerverein)

Nach der Projektlaufzeit vom April 2017 bis zum April 2020 werden die Ergebnisse und 
Bildungsangebote nachhaltig in der Region verankert und nutzbar sein, so dass mit 
dem Projektvolumen von 1.226.299,21 Euro ein nachhaltiger Mehrwert in der Region 
gescha¾en sein wird. 

Im Anschluss an die Au�aktkonferenz widmet sich das Institut für Industriearchäo-
logie, Wissenscha	s- und Technikgeschichte der Erarbeitung eines allgemeinen Bil-
dungskonzepts für die sächsischen und tschechischen Vereine und Fachkrä�e der mon-
tanhistorischen Stätten. Ziel ist die Erstellung eines zweisprachigen Leitfadens „Die 
Vermittlung unseres WeltErbes: Leitfaden zur Erstellung von Bildungsangeboten in der 
Montanregion Erzgebirge“ in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Trägerverein des 
Welterbeantrages Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.. Eine internationale 
Bestandsaufnahme bereits vorhandener Bildungsangebote im Welterbekontext dient 
dazu, Best-Practice-Beispiele zu identifizieren und auszuwerten, wobei der Schwerpunkt  
auf der Recherche grenzübergreifender Bildungsangebote liegen wird. Exemplarisch 
werden auf dieser Grundlage die Inhalte eines Bildungsangebotes für junge Menschen 
in der Erzgebirgsregion erarbeitet. Der Leitfaden soll die regionalen Akteure als Hand-
lungsrichtlinie bei der Umsetzung eines einheitlichen Bildungskonzepts unterstützen. 

Ergänzend entsteht eine Bestandsaufnahme mit der Auswertung der aktuellen Bil-
dungsangebote der montanhistorischen Kulturerbestätten im sächsischen Erzgebirge. 
Gemeinsam mit den an der Vermittlung des Bergbauerbes beteiligten Vereinen und 
dem pädagogischen Fachpersonal soll das Bildungsangebot von ausgewählten montan-
historischen Stätten im Rahmen von Vor-Ort-Besichtigungen erfasst und in verschiede-
nen Workshops gemeinsam grenzübergreifend ausgewertet werden mit dem Ziel, ein 
einheitliches Bildungskonzept auf Grund der grenzübergreifenden und globalen Be-
deutung der Montanregion Erzgebirge zu entwickeln. Daraus werden exemplarisch für 
junge Menschen themenspezifische Bildungsangebote gemeinsam mit den regionalen 



| 25 25

Realizační projektové partnerství se skládá ze šesti partnerů:

 • Ústav průmyslové archeologie, historie vědy a techniky (IWGT)
na TU Báňská akademie Freiberg (vedoucí partner)

 • podpůrný spolek Montanregion Erzgebirge e. V.
 • obecně prospěšná společnost s ručením omezeným Internationale Akademie Berlin 
für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA), 
Institut Heritage Studies (IHS)

 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (univerzita)
 • Národní památkový ústav, u. o. p. Ústí nad Labem (památkový ústav)
 • Montanregion Krusne hory – Erzgebirge, o.p.s. (spolek zřizovatelů)

Po skončení doby trvání projektu od dubna 2017 do dubna 2020 budou výsledky a vzdě-
lávací nabídky trvale zakotveny v regionu a budou využitelné, takže v regionu bude po-
mocí projektového objemu ve výši 1.226.299,21 eur vytvořena trvalá přidaná hodnota.

V návaznosti na zahajovací konferenci se Ústav průmyslové archeologie, historie vědy 
a techniky věnuje vypracování všeobecného vzdělávacího konceptu pro saské a české 
spolky a odborníky míst s montánní historií. Cílem je vytvoření dvojjazyčné rukověti 
„Zvyšování informovanosti o našem světovém dědictví: Rukověť k vytváření vzděláva-
cích nabídek v hornickém regionu Krušnohoří“ ve spolupráci s českým zřizovatelem ná-
vrhu na zápis na seznam světového dědictví Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, 
o.p.s. Mezinárodní zjištění stavu již existujících vzdělávacích nabídek v kontextu světo-
vého dědictví slouží k identifikaci a vyhodnocení příkladů metody best practice, přičemž 
těžiště bude spočívat v rešerši přeshraničních vzdělávacích nabídek. Jako příklad budou 
na tomto podkladě vypracovány obsahové body vzdělávací nabídky pro mladé lidi v 
krušnohorském regionu. Rukověť má podpořit regionální aktéry jako směrnice pro jed-
nání při realizaci jednotného vzdělávacího konceptu.

Kromě toho bude provedeno zjištění stavu s vyhodnocením aktuálních vzdělávacích na-
bídek míst kulturního dědictví s montánní historií v saské části Krušných hor. Společně 
se spolky, které se podílejí na zvyšování informovanosti o hornickém dědictví, a s od-
bornými pedagogickými pracovníky má být evidována vzdělávací nabídka vybraných 
míst s montánní historií v rámci prohlídek na místě a společně s přeshraničním dosahem 
vyhodnocena v různých workshopech. Cílem je vyvinout jednotný vzdělávací koncept 
na základě přeshraničního a globálního významu hornického regionu Krušnohoří. Na 
základě toho budou jako příklad pro mladé lidi společně s regionálními aktéry a českým 
spolkem zřizovatelů Montanregion Krusne hory – Erzgebirge, o.p.s., vypracovány a v 
regionu komunikovány vzdělávací nabídky na specifická témata. Za účelem kvalifikace 
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Akteuren und dem tschechischen Trägerverein Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, 
o.p.s. entwickelt und in die Region kommuniziert. Um die ansässigen Vereine und deren 
pädagogisches Personal ergänzend zu ihrem bergbauhistorischen Know-how im Bereich 
des Welterbes zu qualifizieren und zu schulen werden deutsch-tschechische Weiterbil-
dungsmaßnahmen mit den jeweiligen Stätten entsprechenden zweisprachigen Arbeits-
materialien entwickelt und umgesetzt. 

Der Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V. legt in der Projektkooperation den 
Fokus auf die Zusammenarbeit mit Schulen und Schülern. Gemeinsam mit ihnen, 
den pädagogischen Fachkrä�en und den Vereinen werden themenspezifische Projek-
te zum montanen Erbe und Welterbe vorbereitet und durchgeführt. Die Schulprojek-
te umfassen dabei sowohl die theoretische Wissensvermittlung in der Schule als auch 
praktische Erfahrungen im Rahmen von Exkursionen zu montanhistorischen Stätten an 
unterschiedlichen Schularten der Region. Basis dafür wird der vom IWTG entwickelte 
Leitfaden zur Vermittlung des Welterbes sein. Um Schüler und Schulen dauerha� und 
nachhaltig für das montanhistorische Erbe zu begeistern, werden gemeinsam mit der 
Universität in Ústí nad Labem Arbeitsblätter zu den einzelnen Kulturerbestätten erstellt, 
die in den Schulen zur weiteren Verwendung verbleiben. Darüber hinaus werden die Ar-
beitsblätter auch in der vom Denkmalamt Ústí nad Labem innerhalb der Projektlaufzeit 
erstellten digitalen Landkarte als E-Learning-Tool hinterlegt und auf der Homepage des 
Fördervereins Montanregion Erzgebirge e. V. verö¾entlicht. So wird das erstellte Bil-
dungsangebot weit in die Region hinein kommuniziert. In einem deutsch-tschechischen 
Workshop der beteiligten Schulen am Ende der Projektlaufzeit werden die Ergebnisse 
und Erfahrungen aus den schulischen Projekten auf deutscher und tschechischer Seite 
kommuniziert und der aktivsten Schule das Prädikat „Montanregion-Schule“ verliehen. 

Das Institut Heritage Studies (IHS) der Internationalen Akademie Berlin für innovati-
ve Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA) arbeitet mit Vereinen eng im 
Bereich des immateriellen Bergbauerbes in der Montanregion Erzgebirge zusammen. Ziel 
ist es, die Traditions- und Bergbauvereine bei der Förderung des immateriellen Erbes, 
also des Wissens, der Traditionen, des Handwerks  und der Kultur zu unterstützen. Dazu 
werden in verschiedenen Workshops die jeweiligen Potentiale des immateriellen Erbes 
der Objekte vor allem in Hinblick auf die nachhaltige generationenübergreifende Bindung 
identifiziert. Vor allem im Bewusstsein junger Menschen soll das zu schützende montan-
historische immaterielle Erbe und dessen Traditionen dauerha� verankert werden. Ergän-
zend werden Unterrichtsbausteine für die Vermittlung des montanhistorischen Erbes an 
Schüler der Oberstufe (15–18 Jahre) durch die Lehrer mit Unterstützung der Pädagogen 
der INA entwickelt und dokumentiert. Darauf aufbauend werden Weiterbildungsange-
bote für Lehrer erstellt, die in regionalen Schulen umgesetzt und nachhaltig verankert 
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a vzdělávání místních spolků a jejich pedagogických pracovníků budou jako doplněk k 
jejich báňsko-historickému know-how v oblasti světového dědictví vypracovány němec-
ko-české akce dalšího vzdělávání pomocí dvojjazyčných pracovních materiálů, odpoví-
dajících příslušným místům.

Podpůrný spolek Montanregion Erzgebirge e. V. se při kooperaci na projektu zaměří 
na spolupráci se školami a žáky. Společně s nimi, pedagogickými odborníky a spolky 
budou připraveny a realizovány projekty na specifická témata k báňskému a světovému 
dědictví. Školní projekty zahrnou teoretické zprostředkování vědomostí ve škole i prak-
tické zkušenosti v rámci exkurzí na místa s hornickou historií na různých druzích škol 
v regionu. Základem bude rukověť pro zvyšování informovanosti o světovém dědictví, 
kterou vypracoval IWTG. Aby bylo možné žáky a školy pro báňské historické dědictví 
získat trvale a intenzivně, budou společně s univerzitou v Ústí nad Labem k jednotlivým 
místům kulturního dědictví vytvořeny pracovní listy, které školám zůstanou k dalšímu 
použití. Dále budou pracovní listy jako nástroj elektronické výuky uloženy i v digitál-
ní mapě, vytvořené v době trvání projektu památkovým ústavem v Ústí nad Labem, 
a zveřejněny na domovské stránce podpůrného spolku Montanregion Erzgebirge e. V. 
Vytvořená vzdělávací nabídka tak bude v regionu široce komunikována. Na konci doby 
trvání projektu budou výsledky a zkušenosti ze školních projektů na německé a české 
straně komunikovány v německo-českém workshopu zúčastněných škol a nejaktivnější 
škole bude propůjčen titul „Škola hornického regionu“.

Institut pro heritage studies (IHS) obecně prospěšné společnosti s ručením omezením 
Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Öko-
nomie gGmbH (INA) úzce spolupracuje se spolky v oblasti nemateriálního báňského 
dědictví v hornickém regionu Krušnohoří. Cílem je napomoci tradičním a hornickým 
spolkům při podpoře nemateriálního dědictví, tedy vědomostí, tradic, řemesla a kul-
tury. Za tím účelem budou v různých workshopech identifikovány příslušné potenciály 
nemateriálního dědictví objektů především s ohledem na nepřetržitou mezigenerační 
vazbu. Nemateriální dědictví hornické historie a jeho tradice mají být trvale ukotveny 
především v povědomí mladých lidí. Kromě toho budou vypracovány a zdokumentová-
ny vyučovací moduly pro zpřístupnění dědictví hornické historie žákům středních škol 
(15–18 let) prostřednictvím učitelů s podporou pedagogů INA. Na jejich základě budou 
vypracovány nabídky dalšího vzdělávání pro učitele, které budou realizovány a trvale 
zakotveny v regionálních školách. Společně s univerzitou v Ústí nad Labem bude zřízena 
tematická pracovní skupina pro přeshraniční výměnu názorů. 



28 |28

werden. Zusammen mit der Universität in Ústí nad Labem wird ein thematischer Arbeits-
kreis zum grenzübergreifenden Erfahrungsaustausch etabliert. 

Die Universität Ústí nad Labem (Univerzita J.E.Purkyně v Ústi nad Labem; UJEP) 
erarbeitet für den Geschichts-, Geografie- und Geologie-Unterricht der II. Stufe der 
Grundschule und beider Gymnasialstufen auf tschechischer Seite basierend auf einer 
Dokumentation der montanen Denkmale durch das Denkmalamt Ústí nad Labem zwei-
sprachige Arbeitsblätter in Abstimmung mit dem Förderverein Montanregion Erzge-
birge aus. Für die beteiligten Schulen in den Regionen Aussig und Karlsbad werden 
Exkursionen zu tschechischen und deutschen Bergbaudenkmalen und entsprechend 
vorbereitende Unterrichtsbausteine erstellt. In einem sechs Veranstaltungen umfas-
senden Vorlesungszyklus „Die Montanregion Erzgebirge und ihre Rolle in dem Gesell-
scha�s- und Kulturtransfer zwischen der Tschechischen Republik und Sachsen“ an der 
UJEP werden ab 2018 die Themen UNESCO-Welterbe, Bergbau und Hüttenwesen, die 
montane Kulturlandscha� sowie der grenzübergreifende Kulturtransfer behandelt. Das 
Angebot richtet sich an Studenten der Seniorenuniversität UJEP mit dem Ziel, diese am 
Bereich Denkmalpflege und Traditionen sehr interessierte Zielgruppe in den Schutz und 
Erhalt des Kulturerbes einzubinden. Parallel dazu wird ein grenzübergreifendes Modul 
mit Schwerpunkt auf deutsch-tschechischer Bergbaugeschichte entwickelt, das an der 
Technischen Universität Bergakademie (LP) vorgetragen wird. Ein zweiteiliger Studien-
führer über die kulturhistorischen Werte des Erzgebirges soll auf einzelne Objekte und 
deren Kontext im Rahmen der Montanregion hinweisen. Dieser umfasst in Teil 1 ausge-
wählte gotische und Renaissance-zeitliche Denkmale des böhmischen und sächsischen 
Erzgebirges und im Teil 2 die Geschichte des jeweiligen Standorts im 18.-20. Jhd (z. 
B. die Geschichte der Wallfahrt von F.J. Umlau� nach Bohosudov). Zielgruppe sind in 
erster Linie Schüler und Lehrer, aber auch die breite Ö¾entlichkeit, die sich mit dem 
Studienführer im Selbststudium auf Exkursionen vorbereiten kann. Dies ermöglicht die 
nachhaltige Beschä�igung mit dem montanen Kulturerbe unabhängig und außerhalb 
von festen Veranstaltungen. 

Das Denkmalamt in Ústí nad Labem (Národní památkový ústav ú.o.p. Ústi nad La-
bem) wird eine grenzübergreifende Dokumentation und Beschreibung der montanen 
Denkmäler als inhaltliche Grundlage für die Vermittlung des montanhistorischen Erbes 
mittels E-learning anfertigen. Dazu werden 60 tschechische montanhistorische Kultu-
rerbestätten wie Bergmannssiedlungen, Bergreviere, zugängliche und unzugängliche 
Stollen, Tagebaurelikte, Pingen, Halden, technische und kirchliche Denkmäler sowie 
Landscha�sdenkmalzonen dokumentiert (Lokalisierung, Beschreibung, Eigentümer, 
Fotodokumentation und eine geologischen Karte bzw. eine Katasterlandkarte, Archiv-
recherchen). Die Dokumentation dient als Basis der Arbeitsblätter für Schüler der Uni-



| 29 29

Univerzita Ústí nad Labem (Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem; UJEP) vypracuje 
na základě dokumentace hornických památek, provedené památkovým ústavem v Ústí 
nad Labem, po dohodě s podpůrným spolkem Montanregion Erzgebirge pro vyučování 
dějepisu, zeměpisu a geologie II. Stupeň podkladu škola a oba stupně gymnázia na 
české straně dvojjazyčné pracovní listy. Pro zúčastněné školy v regionu Ústí nad Labem 
a Karlovy Vary budou připraveny exkurze k českým a německým hornickým památkám 
a vytvořeny příslušné přípravné vyučovací moduly, Cyklus přednášek na UJEP „Hornický 
region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Českou re-
publikou a Saskem“, zahrnující šest akcí, se bude od roku 2018 zabývat tématy světové-
ho dědictví UNESCO, hornictví a hutnictví, hornickou kulturní krajinou a přeshraničním 
kulturním transferem. Nabídka je zaměřena na studenty univerzity třetího věku UJEP s 
cílem zapojit tuto cílovou skupinu s velkým zájmem o oblast památkové péče a tradic do 
ochrany a udržování kulturního dědictví. Souběžně s tím bude vypracován přeshraniční 
modul s těžištěm v německo-české historii hornictví, která je přednášena na Technické 
univerzitě Báňská akademie (LP). Dvoudílný studijní průvodce po kulturně historických 
hodnotách Krušnohoří má upozornit na jednotlivé objekty a jejich kontext v rámci hor-
nického regionu. 1. díl bude obsahovat vybrané gotické a renesanční památky českého 
a saského Krušnohoří a 2. díl dějiny příslušné lokality v 18. - 20. Stol. (např. historii 
pouti F. J. do Bohosudova). Cílovou skupinou jsou především žáci a učitelé, ale i široká 
veřejnost, která se může připravit na exkurze pomocí studijního průvodce při samostu-
diu. Tak bude možné se dlouhodobě zabývat báňským kulturním dědictvím nezávisle na 
pevných akcích a mimo ně.

Památkový ústav v Ústí nad Labem (Národní památkový ústav u.o.p., Ústí nad Labem) 
pořídí přeshraniční dokumentaci a popis hornických památek jako obsahový podklad 
pro zvyšování informovanosti o dědictví hornické historie prostřednictvím e-learningu. 
Za tím účelem bude zdokumentováno 60 báňských historických míst kulturního dědictví 
v Česku, jako jsou hornická sídliště, horní revíry, přístupné a nepřístupné štoly, zbytky 
povrchové těžby, propadliny po poddolování, haldy, technické a církevní památky i kra-
jinné památkové zóny (lokalizace, popis, vlastníci, fotodokumentace a geologická mapa, 
resp. katastrální mapa, archivní rešerše). Dokumentace poslouží jako základ pracovních 
listů pro studenty univerzity v Ústí nad Labem a podpůrného spolku Montanregion 
Erzgebirge e.V. Dále vytvoří podklad pro sestavení mapy Hornické kulturní krajiny Erz-
gebige/Krušnohoří s nástrojem elektronické výuky jako digitální osvětovou nabídkou, v 
níž budou dvojjazyčné pracovní listy pro žáky uloženy, čímž se stanou všeobecně vyu-
žitelnými. Všechny zúčastněné německé a české školy i všichni zúčastnění partneři bu-
dou vyzváni, aby tento portál elektronické výuky implementovali do svých domovských 
stránek. Na základě jednoduché použitelnosti a možnosti porovnání měřítek po obou 
stranách hranice bude mapa zveřejněna na volném portálu „openstreetmap“. 
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versität Ústí nad Labem und des Fördervereins Montanregion Erzgebirge e. V. Weiterhin 
bildet sie die Grundlage für die Erstellung einer Landkarte der Montanen Kulturland-
scha� Erzgebirge/Krušnohoří mit E-Learning-Tool als digitales Bildungsangebot, in 
dem die zweisprachigen Arbeitsblätter für Schüler hinterlegt und so allgemein nutzbar 
werden. Alle beteiligten deutschen und tschechischen Schulen werden aufgefordert, 
dieses E-Learning-Portal auf ihren Homepages zu verankern, ebenso alle beteiligten 
Projektpartner. Aufgrund der einfachen Anwendbarkeit und Vergleichbarkeit der Maß-
stäbe beiderseits der Grenze wird die Landkarte auf dem freien Portal „openstreetmap“ 
verö¾entlicht.

Der tschechische Trägerverein des Welterbeantrages, Montanregion Krušné hořy – Erz-
gebirge, o.p.s, wertet in einem ersten Schritt die vorhandenen Arbeitsmaterialien und 
Angebote zum Thema Vermittlung des Bergbauerbe im tschechischen Teil des Erzgebir-
ges aus, um auf Basis dieser Bestandsaufnahme ein einheitliches Bildungskonzept für die 
Vereine und pädagogischen Fachkrä�e der montanhistorischen Kulturerbestätte zusam-
men mit dem Lead Partner IWTG zu entwickeln. Dazu werden Workshops für die Vereine, 
pädagogischen Fachkrä�e sowie die breite Ö¾entlichkeit organisiert und durchgeführt. 
Es werden kurze didaktische Videoclips sowie zahlreiche Arbeitsblätter zu verschiedenen 
Themen des Montanerbes erstellt, die als Print-Materialien sowie online auf der Webseite 
des Montanregion Krušné hořy – Erzgebirge, o.p.s zur Verfügung gestellt werden. Im Rah-
men eines grenzübergreifenden Moduls für die Studenten der Naturwissenscha�lichen 
Fakultät der Karlsuniversität im Rahmen des Vorlesungszyklus „Bergbaugeschichte des 
Erzgebirges und ihre globale Bedeutung für die Entwicklung des Bergbaus und der Geo-
wissenscha�“ wird, beginnend mit dem Wintersemester 2018, der weltweite Beitrag des 
Erzgebirges für die Entwicklung des Bergbaus und der Geowissenscha�en thematisiert. 
Dieser Baustein wird zur nachhaltigen Verankerung der Projektergebnisse auch nach Be-
endigung des Projektes „Unser WeltErbe“ 2020 weiter geführt werden. Bestandteil des 
Bildungsangebots sind Exkursionen sowie eine Gastvorlesung durch das IWTG. Ergänzend 
wird in enger Zusammenarbeit des Trägervereins Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, 
o.p.s. mit dem IWTG ein grenzübergreifendes Modul zu den Themen Lagerstättengeologie 
und Bergbautechnik entwickelt, das im Rahmen eines Graduiertenkollegs am IWTG ange-
boten werden wird. In Zusammenarbeit mit dem Bezirk Karlsbad wird das Erdgeschoss der 
Villa Zenker (Nr. 286) in Abertamy als Bildungszentrum für die Weiterbildung und Qua-
lifizierung sowie für ehrenamtliche Vereinstätigkeiten beiderseits der sächsisch-tschechi-
schen Grenze umgebaut, das bisher im oberen Teil des Erzgebirges fehlt. Ziel ist die För-
derung der tschechisch-deutschen wissenscha�lichen, kulturellen und gesellscha�lichen 
Beziehungen. Die investiven Maßnahmen umfassen u. a. die Anscha¾ung der geeigneten 
audiovisuellen Technik und der Büroausstattung und die Instandsetzung der Innenräume 
für die jeweiligen Bildungsangebote. 



| 31 31

Český zřizovatel návrhu na zápis do seznamu světového dědictví Montanregion Kruš-
né hořy – Erzgebirge, o.p.s vyhodnotí v prvním kroku existující pracovní materiály a 
nabídky na téma zvyšování informovanosti o hornickém dědictví v české části Krušných 
hor, aby na bázi tohoto zjištění stavu vypracoval společně s vedoucím partnerem IWTG 
jednotný koncept osvěty pro spolky a pedagogické odborníky v místě kulturního dědic-
tví hornické historie. Za tím účelem budou organizovány a prováděny workshopy pro 
spolky, pedagogické odborníky i širokou veřejnost. Budou vytvářeny krátké didaktické 
videoklipy i četné pracovní listy na různá témata hornického dědictví, které budou jako 
tiskové materiály i online dány k dispozici na webové stránce spolku Montanregion Krus-
ne hory - Erzgebirge, o.p.s. Celosvětovým přínosem Krušnohoří k rozvoji hornictví a věd 
o Zemi se bude v rámci přeshraničního modulu pro studenty Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy zabývat přednáškový cyklus „Historie hornictví v Krušnohoří a její 
globální význam pro rozvoj hornictví a věd o Zemi“, počínaje zimním semestrem 2018. 
Tento modul bude za účelem trvalého ukotvení výsledků projektu pokračovat i po ukon-
čení projektu „Naše světové dědictví“ v roce 2020. Součástí vzdělávací nabídky jsou ex-
kurze i přednáška hostujícího lektora z IWGT. Kromě toho bude v úzké spolupráci spolku 
zřizovatele Montanregion Krušné hořy – Erzgebirge, o.p.s., s IWTG vypracován přeshra-
niční modul na téma geologie ložisek a hornická technika, který bude nabízen v rámci 
doktorandského studia na IWTG. Ve spolupráci s Karlovarským krajem bude přízemí vily 
Zenker (č. 286) v Abertamech adaptováno na vzdělávací středisko pro další vzdělávání a 
kvalifikaci i dobrovolné spolkové činnosti po obou stranách sasko-české hranice, které 
dosud v horní části Krušných hor chybělo. Cílem je podpořit česko-německé vědecké, 
kulturní a společenské vztahy. Investiční akce zahrnují mj. nákup vhodné audiovizuál-
ní techniky a kancelářského vybavení a rekonstrukci interiérů pro příslušné vzdělávací 
nabídky.
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Vermittlung an Kinder & Jugendliche 
(Workshop 1)

Eine Herausforderung in der Vermittlungsarbeit ist die Entwicklung interessenbezoge-
ner Bildungsangebote zu den Themen „Welterbstätten“ und „UNESCO Welterbe“ durch 
geeignete Bildungsprogramme an die ‚nachfolgenden‘ Generationen. Dies wurde im 
Rahmen des Workshops 1 diskutiert. Grundlegende Fragen dabei waren: 

 • Welche Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche? 
 • Wie weckt man die Neugierde und Begeisterung der jungen Gäste? 
 • Wie weckt man Interesse am Welterbegedanken?

In einem Impulsreferat durch Gesine Reimold, wissenscha	liche Mitarbeiterin am 
Weltkulturerbe Rammelsberg Museum und Besucherbergwerk, wurde den Teilnehmern 
ein breites Portfolio an Bildungs- und Vermittlungsangeboten für Kinder und Jugend-
liche im UNESCO-Welterbe Rammelsberg vorgestellt, das dort in den vergangenen 18 
Jahren entwickelt wurde. Dazu bedur�e es mindestens einer festen Mitarbeiterstelle für 
Museumspädagogik sowie eines festen Personalstammes an Bergwerksführern und frei-
en Mitarbeitern und idealer Weise eines festen Jahresbudgets für die Vermittlungsarbeit. 
So wurden unterschiedlichste Themenführungen für Kinder entwickelt (z. B. „Licht und 
Dunkelheit“ oder „Farben des Bergbaus“), bei denen immer ein Bezug zum Untertägigen 
hergestellt wird. Die Kinder werden  über emotionale und sinnliche Erfahrungen aktiv mit 
eingebunden (anfassen, selber machen, ausprobieren). So schließen sie z. B. das Stollentor 
auf und nicht der Bergwerksführer. Bei allen Vermittlungsangeboten wird immer der Be-
zug zum UNESCO-Welterbe allgemein hergestellt. Neben den Inhalten des Bergbaus und 
des Weltkulturerbes werden auch die Grundsätze der Museumsarbeit (Sammeln, Bewah-
ren, Forschen, Dokumentieren, Ausstellen und Vermitteln) kommuniziert. 

Die museumspädagogischen Aufgaben, die sich neben der Vermittlung von Bergbau 
und musealen Themen auch der Vermittlung des Welterbetitels widmen, setzen sich 
dabei wie folgt zusammen: 

Führungen und Workshops
 • Zielgruppenorientiertes Konzipieren von allgemeinen Führungen und Spezialführun-
gen und zur jeweiligen Führung passenden Workshops (z. B. Themenführungen und 
Workshops für Schulen, Kindergeburtstage, Familienführungen, Führungen mit Zeit-
zeugen, Ferienprogramm)

 • Auswahl, Schulung und Einsatz von freien Mitarbeitern, Qualitätssicherung
 • Erstellen von Faltblättern oder pädagogischen Handreichungen

Gesine Reimold
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Zvyšování informovanosti dětí a mládeže 
(workshop 1)

Výzvou při zvyšování informovanosti je vypracování zájmově zaměřených vzdělávacích 
nabídek na téma „místa světového dědictví“ a „světové dědictví UNESCO“ prostřednic-
tvím vhodných vzdělávacích programů pro „následující“ generace. To bylo diskutováno 
v rámci workshopu 1. Zásadní otázky byly:

 • Jaké nabídky pro děti a mládež existují?
 • Jak probudit zvědavost a nadšení mladých hostů?
 • Jak probudit zájem o názor na světové dědictví?

Vědecká pracovnice Muzea světového kulturního dědictví Rammelsberg a zážitkového 
důlního závodu Gesine Reimold představila účastníkům ve svém referátu široké port-
folio vzdělávacích nabídek a nabídek pro zvyšování informovanosti dětí a mládež ve 
světovém dědictví UNESCO Rammelsberg, které zde bylo vypracováno v předcházejí-
cích 18 letech. K tomu bylo zapotřebí alespoň jedno pevné zaměstnanecké místo pro 
muzejní pedagogiku i fixní stav průvodců v dole a externích spolupracovníků a ideálně 
jeden pevný roční rozpočet pro práci v oblasti zvyšování informovanosti. Byly napří-
klad vytvořeny nejrůznější tematické prováděné prohlídky pro děti (např. „Světlo a tma“ 
nebo „Barvy hornictví“), během nichž byla pozornost vždy věnována podzemí. Děti jsou 
prostřednictvím emocionálních a smyslových zkušeností aktivně zapojovány (dotknou 
se, samy něco udělají, vyzkoušejí). Například vrata štoly otevírají ony, a nikoli průvodce 
v dole. Při všech nabídkách zvyšování informovanosti je vždy upozorňováno na světové 
dědictví UNESCO. Vedle obsahových bodů hornictví a světového kulturního dědictví 
budou komunikovány i zásady muzejní práce (shromažďování, ochrana, výzkum, doku-
mentace, vystavování a zprostředkování).

Skladba muzejně pedagogických úkolů, které se vedle zvyšování informovanosti o hor-
nictví a muzejních tématech věnují i zvyšování informovanosti o titulu světového dědic-
tví, je následující:

Prováděné prohlídky a workshopy
 • Na cílové skupiny zaměřené koncipování všeobecných a speciálních prováděných pro-
hlídek a workshopů, hodících se k příslušné prováděné prohlídce (např. tematické 
prováděné prohlídky a workshopy pro školy, narozeniny dětí, prováděné prohlídky pro 
rodiny, prováděné prohlídky s očitými svědky, prázdninový program)

 • Výběr, vyškolení a využívání externích spolupracovníků, řízení kvality 
 • Vytvoření letáků nebo pedagogických nástrojů
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Projekte
 • Konzeption und Ausarbeitung von Sonderprojekten zu museumspädagogischen Ver-
anstaltungen; häufig mit diversen Kooperationspartnern (z. B. Jugend-Akademie; 
Junior-Akademie …) und Dialog-Angeboten

 • Konzeption und Ausarbeitung von Schulprojekten (z. B. Projekt mit dem Ratsgymna-
sium zum Thema Umweltgeschichte … )

 • Erstellen von Faltblättern, Infomaterial …

Programme für Veranstaltungen des Museums
 • Entwickeln von veranstaltungs- und themenbezogenen Programmen 
 • Veranstaltungsmanagement inklusive Akquirieren von Musikern, Standbetreibern, 
Einteilen und Anweisen von Personal, Presse- und Ö¾entlichkeitsarbeit, Kostenkalku-
lation, Evaluation usw.(z. B. Welterbetag, Internationaler Museumstag, Weihnachtli-
cher Rammelsberg …)

Begleitmaterial, Publikationen 
 • Erstellung von Informationsmaterial für Schüler, Lehrer, Erzieher und andere Ziel-
gruppen (z. B. Lehrer- und Schülerinformationsblätter zu verschiedenen Themen)

Ausstellungen
 • Ausstellungsdidaktische Beratung für Sonderausstellungen
 • Konzipieren museumspädagogischer Ausstellungselemente für Sonderausstellungen
 • Konzipieren von Dauer – und Sonderausstellungen

Vorträge
 • Ausarbeitung und Durchführung museumspädagogischer Vorträge (z. B. Grubenfüh-
rerausbildung oder Lehrerausbildungsseminare)

 • Ausarbeitung und Durchführung von Vorträgen unterschiedlicher Themen (z. B. Sonn-
tagsmatinee Rammelsberg)

Museumspädagogische Beratung
 • Beratung zu einzelnen museumspädagogischen Angeboten (z. B. Anfragen von Leh-
rern zur Jugend-Akademie)

 • Beantwortung von allgemeinen Besucheranfragen, Unterstützung bei Seminararbei-
ten, Referaten, Publikationen
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Projekty
 • Koncepce a vypracování zvláštních projektů k muzejně pedagogickým akcím, často s 
různými spolupracujícími partnery (např. Akademie mládeže, Juniorská akademie ...) 
a nabídkami dialogu 

 • Koncepce a vypracování školních projektů (např. projekt s gymnáziem na téma dějiny 
životního prostředí ...)

 • Vytvoření letáků, informačního materiálu ...

Programy pro akce muzea
 • Vypracování programů se vztahem k akcím a tématům
 • Správa akcí včetně získávání hudebníků, provozovatelů stánků, rozdělení a poučení 
personálu, práce s tiskem a s veřejností, kalkulace nákladů, evaluace atd. (např. Den 
světového dědictví, Mezinárodní den muzeí, Vánoční Rammelsberg ...)

Doprovodný materiál, publikace
 • Vytvoření informačního materiálu pro žáky, učitele, vychovatele a jiné cílové skupiny 
(např. informační listy pro učitele a žáky na různá témata)

Výstavy
 • Poradenství v oboru výstavní didaktiky pro speciální výstavy
 • Koncipování muzejně pedagogických výstavních prvků pro speciální výstavy
 • Koncipování stálých a speciálních výstav

Přednášky
 • Vypracování a realizace muzejně pedagogických přednášek (např. vzdělání důlního 
průvodce nebo kvalifikační semináře pro učitele)

 • Vypracování a realizace přednášek na různá témata (např. nedělní matiné Rammelsberg)

Muzejně pedagogické poradenství
 • Poradenství k jednotlivým muzejně pedagogickým nabídkám (např. dotazy učitelů na 
Akademii mládeže)

 • Odpovědi na všeobecné dotazy návštěvníků, podpora při seminárních pracích, refe-
rátech, publikacích
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Kooperationen knüpfen und pflegen
 • Schulische und Außerschulische Bildungsträger und für das Museum wichtige Einzel-
personen (z. B. Partnerschulen, Universitäten wie die TU-Clausthal, Stadtjugendpfle-
ge, Jugendherbergen, Bildungshäuser, andere Museen, Vereine, ehemalige Mitarbei-
ter des Rammelsberges)

Presse- und Ö£entlichkeitsarbeit für die Museumspädagogik
 • Erstellen, Koordinieren von Informationsmaterial für die Presse, Pressegespräche, 
Faltblätter, Internetmaterial

Es gibt am Rammelsberg eine enge Zusammenarbeit mit Schulen in der Region, die 
insbesondere durch Kontaktpflegte mit (wenigen) engagierten, verlässlich Lehrern zu-
stande kommt. Vermittlung des Kulturerbes wird mit schulischem Lernsto¾ an authen-
tischen Orten im Welterbe verbunden. Reine Lehrplanverweise sind eher kritisch zu se-
hen, denn die Schulen sollen nicht „bedient“ werden, sondern das regionale Potential 
erkennen. Daher nimmt das Besucherbergwerk den Lehrern nicht den Unterricht ab, 
sondern es schaf� ein breites Spektrum an Vermittlungsangeboten als Dienstleistung, 
z.B. mit „Experimentalworkshops“, aus dem die Lehrer auswählen können. Gezielt wer-
den dazu auch Lehrerfortbildungen genutzt. Zum Aufbau von Netzwerken mit dem Bil-
dungssektor war und ist viel Geduld und Kontaktpflege (u. a. durch regelmäßige News-
letter an die Schulen) erforderlich. Auch mit den Kindergärten der Region gibt es eine 
enge Kooperation. Einmal im Jahr findet eine Themenwoche zum UNESCO-Welterbe 
Rammelsberg für Kindergärten statt, die sehr gut angenommen wird. Das Besucher-
bergwerk hat einen eigenen Kinderclub mit 15 Kindern zwischen 7 und 12 Jahren, der 
14-tägig zusammenkommt. Aus diesem Pool gelingt es auch hin und wieder, junge Mu-
seums- und Bergwerksführer als Vermittler des Welterbes zu rekrutieren. 

Zusätzlich unterstützen Kooperationen mit lokalen Unternehmen, Bildungsträgern, 
Universitäten oder UNESCO-Projektschulen die Vermittlungsarbeit, da aus diesen Ko-
operationen neue Vermittlungsangebote entstehen. Alle Kooperationen werden ver-
traglich geregelt, um eine Verbindlichkeit für beide Seiten zu scha¾en.
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Navázání a udržování spolupráce
 • Školní a mimoškolní poskytovatelé vzdělání a jednotlivci, důležití pro muzeum (např. 
partnerské školy, univerzity jako TU Clausthal, městská péče o mládež, mládežnické 
ubytovny, domy osvěty, jiná muzea, spolky, bývalí zaměstnanci Rammelsbergu)

Práce s tiskem a s veřejností pro muzejní pedagogiku
 • Vytvoření a koordinace informačního materiálu pro tisk, rozhovory v tisku, letáky, 
internetový materiál

Rammelsberg má úzkou spolupráci se školami v regionu, která je realizována zejména 
díky udržování kontaktu s (nemnoha) angažovanými, spolehlivými učiteli. Zvyšování in-
formovanosti o kulturním dědictví je spojováno se školní učební látkou na autentických 
místech světového dědictví Pouhé odkazy na učební plán je třeba vidět spíše kriticky, 
neboť školy nemají být „obsluhovány“, ale mají rozeznat regionální potenciál. Zážitkový 
důlní závod proto nepřebírá za učitele vyučování, ale vytváří široké spektrum nabídek, 
zvyšujících informovanost, jako služba, např. pomocí „experimentálních workshopů“, z 
nichž mohou učitelé vybírat. K tomuto účelu je cíleně využíváno i zvyšování kvalifikace 
učitelů. K vybudování sítí se vzdělávací sférou bylo a je zapotřebí mnoho trpělivosti a 
udržování kontaktů (mj. pomocí pravidelných informačních bulletinů pro školy). Existu-
je i úzká spolupráce s mateřskými školami v regionu. Jednou ročně se koná tematický 
týden ke světovému dědictví UNESCO Rammelsberg pro mateřské školy, který je velmi 
dobře přijímán. Zážitkový důlní závod má vlastní dětský klub s 15 dětmi mezi 7 a 12 
lety, které se scházejí jednou za 14 dnů. Z této líhně se také občas podaří získat mladé 
průvodce pro muzeum a důl jako zprostředkovatele světového dědictví.

Spolupráce s lokálními firmami, poskytovateli vzdělání, univerzitami nebo projektovými 
školami UNESCO navíc podporuje činnost zvyšující informovanost, neboť z této spolu-
práce vznikají nové nabídky na zvyšování informovanosti. Každá spolupráce je smluvně 
upravena, aby bylo docíleno závaznosti pro obě strany.
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Ergebnisse der Diskussion und Erwartungen der regionalen Akteure

Eine große Herausforderung in der Montanregion Erzgebirge stellt die Dezentralisie-
rung der Museen, Schauanlagen und Akteure dar, die eine Bündelung von finanziel-
len, materiellen und personellen Strukturen wie im UNESCO-Welterbe „Rammelsberg“ 
schwierig macht. Daher empfiehlt sich eine weitere Vernetzung und Kooperation zwi-
schen den Einrichtungen selbst, aber auch zwischen Museen, Schauanlagen mit lokalen 
und regionalen Unternehmen, Künstlern, Schulen, Kindergärten und Bildungsträgern. 

Da eine Vernetzung über die gesamte Region in der praktischen Arbeit schwierig ist, 
könnten kleinere regionale Partnerscha	en entsprechend den ehemaligen Bergbau-
revieren initiiert bzw. (falls vorhanden) noch ausgebaut werden. 

Angeregt wurde auch eine Art „museumspädagogischer Dienst“ für die Montanregi-
on Erzgebirge mit einem zentralen Pool an verantwortlichen, fachspezifischen Mitar-
beitern, auf die mehrere Einrichtungen zugreifen können. Dies gilt insbesondere für 
Fremdsprachler und die Umsetzung mehrsprachiger Angebote (deutsch, tschechisch, 
englisch).

Elementar ist die Klärung der Frage, wie junge Menschen für das kulturelle Erbe begeis-
tert werden können. Das dazu notwendige pädagogische Handwerkszeug ist kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln. 

Kooperationen mit dem Bildungssektor werden vorrangig über das Ansprechen per-
sönlicher Kontakte möglich (z. B. interessierte Lehrer), seltener durch die allgemeine 
Streuung der museumspädagogischen Angebote. Daher sollten Bergbauvereine gezielt 
in die Vermittlung eingebunden werden, um ihre jeweiligen Kontakte vor Ort zielfüh-
rend für die Einbindung von Kindern und Jugendlichen nutzen zu können.

Mittelfristig sollen für die Vermittlungsarbeit in der Montanregion Erzgebirge über-
greifende zentrale Inhaltskonzepte entwickelt werden, die dezentral an den ver-
schiedenen Standorten vermittelbar sind. Ziel ist es dabei für die einzelnen Objekte, 
die eigenen Stärken im Gesamtkonzept zu identifizieren und für die Entwicklung und 
Vermittlung regionaler Schwerpunkte („lokaler Reviere“) zu nutzen. Dazu sollten neue 
Präsentationsformen und -angebote entstehen, wie etwa mobile Wanderausstellungen 
für Schulen, Bücher im Comicstil oder Sammlungen, die das Image des „altbackenen 
Erzgebirges“ überholen helfen. 

Zukün�ig können auch ö£entlichkeitswirksame und attraktive (Gemeinscha	s-)Er-
eignisse für die Montanregion entwickelt werden, um Gesamtzusammenhänge in der 
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Výsledky diskuse a očekávání regionálních aktérů

Velkou výzvu v hornickém regionu Krušnohoří představuje decentralizace muzeí, de-
monstračních zařízení a aktérů, která ztěžuje sdružování finančních, materiální a 
personálních struktur, jako ve světovém dědictví UNESCO „Rammelsberg“. Proto do-
poručujeme další propojení a spolupráci mezi vlastními zařízeními, ale i mezi muzei, 
demonstračními zařízeními s lokálními a regionálními firmami, umělci, školami, ma-
teřskými školami a poskytovateli vzdělání.

Spojení po celém regionu je v praktické práci obtížné, proto mohou být iniciována, resp. 
rozšiřována (pokud již existují), malá regionální partnerství podle bývalých hornických 
revírů.

Také byl dán podnět k nějakému druhu „muzejně pedagogické služby“ pro hornický regi-
on Krušnohoří s centrálním stavem odpovědných pracovníků se specifickou odborností, 
které si může vyžádat více organizací. To zejména platí pro cizince a realizaci vícejazy-
čných nabídek (německy, česky, anglicky). 

Elementární je objasnění otázky, jak lze pro kulturní dědictví nadchnout mladé lidi. Za 
tím účelem je třeba nepřetržitě inovovat pedagogické nástroje.

Kooperace se vzdělávací sférou je přednostně možná prostřednictvím oslovení osobních 
kontaktů (např. zainteresovaných učitelů), vzácněji všeobecným rozšiřováním muzejně 
pedagogických nabídek. Hornické spolky by tedy měl být cíleně zapojovány do zvyšo-
vání informovanosti, aby bylo možné jejich příslušné kontakty na místě cíleně využít k 
zapojení dětí a mládeže.

Ve střednědobém horizontu mají být pro práci zvyšující informovanost v hornickém re-
gionu Krušnohoří vypracovány celkové centrální obsahové koncepty, které jsou decen-
trálně zprostředkovatelné v různých lokalitách. Cílem pro jednotlivé objekty je identifi-
kovat v celkovém konceptu vlastní silné stránky a využít je pro vypracování a zvyšování 
informovanosti o hlavních regionálních bodech („lokálních revírech“). Za tím účelem by 
měly vzniknout nové formy a nabídky prezentace, jako například mobilní putovní výsta-
vy pro školy, knihy v komiksovém stylu nebo sbírky, které pomohou překonat image 
„staromódního Krušnohoří“.

V budoucnu mohou být pro hornický region také vypracovány atraktivní (společenské) 
události s účinností pro veřejnost, aby byla zvýšena informovanost o celkových sou-
vislostech regionu. Jako otvírači dveří zde mohou fungovat návštěvnická centra, která 
vzbudí zájem o dědictví hornické historie prostřednictvím emocionálního oslovení a 
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Region vermitteln zu können. Besucherzentren können dabei als Türö¾ner fungieren, 
die durch emotionales Ansprechen und Ergreifen der Besucher mittels Zeitzeugenbe-
richten oder persönlicher Geschichten Interesse am montanhistorischen Erbe wecken. 
Im Sinne der Bündelung von Ressourcen und Angeboten sind Überschneidungen zu 
vermeiden. Hier ist eine inhaltliche Abstimmung der Akteure in der Montanregion ge-
fordert. 

Perspektivisch hil� die Entwicklung eines Sympathieträgers oder Maskottchens bei 
der Vermittlungsarbeit an Kinder und Jugendliche. 

Thematisch ist kün�ig die Einbindung von Ehrenamtlichen und Honorarkrä	en not-
wendig, die für ihre Bemühungen mit Anreizen oder Vergünstigungen belohnt werden 
bzw. Anerkennung bekommen sollten. Es sollte selbstverständlich sein, dass ein fester 
Stamm von Hauptamtlichen die grundlegende Voraussetzung für Ehrenamtliche bildet 
und dieser nicht ersetzt werden darf. 

Für die Konzeption neuer und innovativer Angebote und Projekte sollen neue Partner-
scha	en bereits im Vorfeld abgeklärt werden. U.U. sind individuelle Absprachen mit 
dem Oberbergamt (z. B. hinsichtlich der Altersbegrenzungen bei Befahrungen) mög-
lich, um die Attraktivität der Angebote zu steigern und neue Zielgruppen zu erreichen.

Für die kulturelle Bildungs- und Vermittlungsarbeit ist ein festes Budget auf Kommu-
nal- und Länderebene anzustreben. 
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uchvácení návštěvníků zprávami očitých svědků nebo osobními příběhy. Je třeba zab-
ránit překrývání ve smyslu sdružování zdrojů a nabídek. Zde je vyžadováno obsahové 
odsouhlasení aktérů v hornickém regionu.

Výhledově pomůže vytvoření populární postavičky nebo maskota při práci s dětmi a 
mládeží, která má zvýšit informovanost.

Tematicky je v budoucnu nezbytné zapojení dobrovolníků a externích pracovníků, kteří 
za svou snahu mají být odměňováni pobídkami nebo výhodami, resp. získat uznání. 
Samozřejmostí by mělo být, že základním předpokladem pro dobrovolníky je pevný stav 
pracovníků v placené funkci, a ten nesmí být nahrazen.

Pro koncepci nových a inovativních nabídek a projektů mají být již předem vyjasněna 
nová partnerství. Podle okolností jsou možná individuální ujednání s Vrchním báňským 
úřadem (např. ohledně věkového omezení při fárání), aby se zvýšila atraktivita nabídek 
a byly získány nové cílové skupiny.

Pro kulturní vzdělávací práci a práci v oblasti zvyšování informovanosti je nutné usilovat 
o pevný rozpočet na komunální a zemské úrovni.
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Ehrenamt und Vermittlung
(Workshop 2)

Vereine spielen eine entscheidende Rolle in der Vermittlung und Kommunikation des 
kulturellen Erbes an die Bevölkerung. Neben der Bereitstellung personeller Kapazitä-
ten tragen sie mit der Erforschung und Erhaltung des kulturellen Erbes wesentlich zur 
Identifikation, zur Bewahrung und zur Wissensvermittlung bei. Der Workshop thema-
tisierte die Rolle und die Herausforderungen der ehrenamtlich Tätigen in der Vermitt-
lungsarbeit. Gemeinsam diskutierten die anwesenden Vertreter von Bergbauinitiativen, 
Vereinen und Museen die Möglichkeiten einer besseren Einbindung von ehrenamtlichen 
Akteuren in die Welterbearbeit und die Nachwuchsförderung. Im Zentrum der Diskussi-
on standen die Fragen: 

 • Wie kann das Potential der Vereine für die Vermittlungsarbeit genutzt werden?
 • Welche zusätzlichen Kompetenzen und Kapazitäten sind in den Vereinen erforderlich?
 • Wie können die Bürger zur Vereinsarbeit ermuntert werden? 
 • Wie kann das ehrenamtliche Engagement noch stärker gewürdigt werden?

Das Impulsreferat hielt Matthias Ripp, Welterbe-Beau	ragter der UNESCO Welter-
bestadt Regensburg, der seine Erfahrungen mit der Einbindung Ehrenamtlicher in die 
Vermittlungsarbeit des Welterbes vorstellte. Die Stadt Regensburg erhielt 2003 zusam-
men mit Stadtamhof den UNESCO Welterbetitel. Das geschützte Ensemble entspricht der 
Ausdehnung Regensburg als binneneuropäische Handelsstadt nach seiner letzten mittel-
alterlichen Stadterweiterung von 1320 und umfasst ca. 1.000 Denkmale. Die Titelzuerken-
nung beruht auf der Bedeutung Regensburgs als mittelalterliches Handelszentrum, den 
Zeugnissen kultureller Traditionen im Heiligen Römischen Reich und dem politischen, 
wirtscha�lichen und kulturellen Einfluss der Stadt auf den Raum nördlich der Alpen. 

Vermittlung des Welterbes und Förderung des Nachwuchses gehen in Regensburg Hand 
in Hand. Durch die Vermittlung werden Sichtbarkeit und Akzeptanz des Welterbes gestei-
gert, was wiederum Kinder und Jugendliche mit ihrem Welterbe identifizieren hil�. Es 
wurde deutlich, dass vor allem die Wertschätzung des Ehrenamts bei der Mobilisierung 
freiwilliger Unterstützer von Bedeutung ist. So überließ die Stadt Regensburg die Ausrich-
tung und Durchführung einer prestigeträchtigen Jubiläumsveranstaltung dem ehrenamt-
lichen Altstadtverein. Das Welterbe-Besucherzentrum dient als Vermittlungszentrum und 
Ansprechpartner des Regensburger Welterbes für die verschiedenen Zielgruppen. 
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Dobrovolnictví a zvyšování informovanosti 
(workshop 2)

Spolky hrají při zvyšování informovanosti obyvatelstva a komunikaci kulturního dědic-
tví rozhodující roli. Vedle poskytování personálních kapacit přispívají výzkumem a udr-
žováním kulturního dědictví významným způsobem k identifikaci, ochraně a zprostřed-
kování vědomostí. Workshop se zabýval rolí a výzvami osob, které dobrovolně provádějí 
práci zaměřenou na zvyšování informovanosti. Přítomní zástupci hornických iniciativ, 
spolků a muzeí společně diskutovali možnosti většího zapojení dobrovolných aktérů do 
práce světového dědictví a podpory dorostu. Centrem diskuse byly otázky:

 • Jak lze využít potenciál spolků pro práci v oblasti zvyšování informovanosti?
 • Jaké doplňkové kompetence a kapacity jsou ve spolcích zapotřebí?
 • Jak mohou být občané povzbuzeni ke spolkové práci?
 • Jak může být dobrovolná angažovanost ještě více oceněna?

Referát měl zmocněnec pro světové dědictví UNESCO města světového dědictví Regens-
burgu Matthias Ripp, který představil své zkušenosti se zapojením dobrovolníků do prá-
ce při zvyšování informovanosti o světovém dědictví. Město Regensburg obdrželo v roce 
2003 společně se Stadtamhofem titul světového dědictví UNESCO. Chráněný soubor 
odpovídá rozloze Regensburgu jako vnitroevropského obchodního města po posledním 
středověkém rozšíření města v roce 1320 a zahrnuje cca 1 000 památek. Přiznání titulu 
se zakládá na významu Regensburgu jako středověkého obchodního centra, svědectví o 
kulturních tradicích ve Svaté říši římské Obrázek 15: Ma«hias Ripp. A politickém, ekono-
mickém a kulturním vlivu města na oblast severně od Alp.

Zvyšování informovanosti o světovém dědictví a podpora dorostu jdou v Regensburgu 
ruku v ruce. Také se jím zlepšuje viditelnost a akceptace světového dědictví, což opět 
pomáhá dětem a mládeži při identifikaci s ním. Bylo evidentní, že při mobilizaci dobro-
volných podporovatelů má význam především vážnost dobrovolnictví. Město Regens-
burg například přenechalo zaměření a realizaci velmi prestižní jubilejní akce dobrovol-
nickému spolku na Starém městě. Návštěvnické centrum světového dědictví slouží jako 
centrum pro zvyšování informovanosti a kontaktní osoba regensburského světového 
dědictví pro různé cílové skupiny.

Podpora dorostu v dobrovolnických spolcích a pro ně nejlépe funguje prostřednictvím 
nadšení dětí a mládeže pro společné světové dědictví a historii jejich okolí. V Regensbur-
gu navíc existují projekty a spolupráce mezi koordinačním orgánem světového dědictví 

Matthias Ripp

©
 M

at
th

ia
s 

Ri
pp



44 |44

Die Nachwuchsförderung in den und für die ehrenamtlichen Vereine funktioniert am 
besten über die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen für das gemeinsame Wel-
terbe und die Geschichte ihrer Umgebung. In Regensburg gibt es dazu Projekte und 
Kooperationen zwischen der Koordinierungsstelle des UNESCO Welterbes mit der 
Ostbayrischen Technischen Hochschule Regensburg bzw. den dort Studierenden des 
Masterstudiengangs Historische Bauforschung an der Fakultät für Architektur. Die Zu-
sammenarbeit fokussiert auf die Erfassung, Dokumentation, Erhaltung und Weiterent-
wicklung von historischen Bauten und Stadtteilen, schwerpunktmäßig im Bereich des 
Welterbe-Ensembles.

Zusätzlich besteht die Zusammenarbeit der Stadt Regensburg mit der Jugendbauhütte 
der Deutschen Sti�ung Denkmalschutz in Trägerscha� der Internationalen Jugendge-
meinscha�sdienste (ijgd), einer der ältesten und größten Träger der außerschulischen 
(Jugend-) Bildungsarbeit. Jugendliche können hier ein freiwilliges soziales Jahr in der 
Denkmalpflege absolvieren und so einen direkten Bezug zum kulturellen Erbe bekom-
men. Dabei werden praktische Arbeiten z. B. in der Archäologie und Bodendenkmal-
pflege, in Museen und Freilichtmuseen, in Werkstätten zur Restaurierung von Holz, 
Glas oder Stein, in Architekturbüros oder in den Dombauhütten erlernt und ergänzend 
dazu auch die theoretischen Grundlagen des Denkmalschutzes sowie der Kunst- und 
Baugeschichte vermittelt. Die Stadt Regensburg hat weiterhin gute Erfahrungen mit 
dem Internationalen Video-Wettbewerb für Jugendliche „My City, our world heritage“ 
gemacht. Junge Menschen in den Altersgruppen zwischen 14 und 17 sowie zwischen 
18 und 21 Jahren sind eingeladen, in einem maximal fünfminütigen You-Tube Video in 
englischer, französischer oder spanischer Sprache das Welterbe in Regensburg aus ihrer 
ganz persönlichen Sicht vorzustellen. 

Zusätzlich gibt es eine regelmäßige Zusammenarbeit mit Schulen der Stadt im Sinne 
einer „Rundumbetreuung“ der Lehrer, denen Arbeitsmaterialien zum Thema UNESCO 
Weltkulturerbe durch die Koordinierungsstelle zur Verfügung gestellt werden. Unter 
dem Schlagwort „denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule“ biete das Schulprogramm 
der deutschen Sti�ung für Denkmalschutz Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
gebaute Geschichte in ihrer direkten Umgebung kennenzulernen und dabei die Bedeu-
tung kultureller Denkmale zu erfassen. Dies kann der Grundstein zu einem kün�igen 
ehrenamtlichen Engagement sein. In Regensburg nahm das Gymnasium Lappersdorf 
daran teil, das ebenfalls als UNESCO Projektschule am jährlichen Welterbetag unter 
dem Motto: „Jugendliche führen Jugendliche“ engagiert ist. Dabei werden Schülerinnen 
und Schüler zu Stadtführern und zeigen Gleichaltrigen ihre Lieblingsorte im Welterbe-
gebiet der Stadt. 
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UNESCO s Východobavorskou vysokou technickou školou Regensburg, resp. osobami, 
které tam studují v magisterském studijním programu Historický stavební výzkum na fa-
kultě architektury. Spolupráce se zaměřuje na evidenci, dokumentaci, zachování a další 
vývoj historických staveb a městských částí, jejím těžištěm je soubor světového dědictví.

Kromě toho existuje spolupráce města Regensburgu s mládežnickou zednářskou lóží 
Německé nadace památkové ochrany pod záštitou Mezinárodních společných služeb 
mládeže (ijgd), jedním z nejstarších a největším poskytovatelem mimoškolní vzdělávací 
práce s mládeží. Mladí zde mohou absolvovat dobrovolný sociální rok v památkové péči, 
a tím získat přímý vztah ke kulturnímu dědictví. Přitom se učí praktickým pracím, např. 
v archeologii a péči o archeologické památky, v muzeích a skanzenech, v dílnách, kde se 
restauruje dřevo, sklo nebo kámen, v architektonických ateliérech nebo ve stavebních 
hutích dómů, a kromě toho jim jsou zprostředkovávány teoretické základy památkové 
ochrany i dějiny umění a architektury. Město Regensburg dále udělalo dobré zkušenosti 
s Mezinárodní videosoutěží pro mládež „My City, our world heritage“. Mladí lidé ve 
věkových skupinách od 14 do 17 a od 18 do 21 let byli pozváni, aby v maximálně pěti-
minutovém videu na YouTube představili v anglickém, francouzském nebo španělském 
jazyce světové dědictví v Regensburgu ze svého zcela osobního pohledu.

Navíc existuje pravidelná spolupráce se školami města ve smyslu „komplexní péče“ o 
učitele, jimž koordinační orgán poskytuje pracovní materiály na téma světové kulturní 
dědictví UNESCO. Školní program Německé nadace památkové ochrany nabízí žákům 
pod heslem „denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule“ možnost poznat architektonic-
kou historii v jejich přímém okolí, a přitom pochopit význam kulturních památek. To 
může být základním kamenem budoucí dobrovolnické angažovanosti. V Regensburgu 
se jej zúčastnilo gymnázium Lappersdorf, které se jako projektová škola UNESCO rovněž 
angažuje při každoročním Dnu světového dědictví pod heslem: „Mládež vede mládež“. 
Žáci se stanou městskými průvodci a ukazují vrstevníkům svá oblíbená místa v oblasti 
světového dědictví města.



46 |46

Ergebnisse der Diskussion und Erwartungen der regionalen Akteure

Bei den Akteuren der Montanregion Erzgebirge gibt einen großen Wunsch nach An-
erkennung des Ehrenamtes. Diese kann sich in finanziellen Mitteln, aber auch durch 
besondere Aufgaben und Würdigungen äußern. Durch eine substanziellere thematische 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Schulen und Bildungsträgern mit den lokalen 
Vereinen könnten e¾ektive Strukturen vor Ort entstehen, von denen alle Seiten profitie-
ren. Die aktive und frühzeitige Einbindung regionaler Akteure in den Managementplan 
des UNESCO Welterbeprojektes Montanregion Erzgebirge und in die Arbeit der Bewil-
ligungsbehörde erhöht die Sichtbarkeit der Vereine und wäre eine Anerkennung ihrer 
Leistungen. 

Für einige Vereine steht derzeit die bauliche Instandhaltung bzw. der bauliche Erhalt der 
von ihnen betreuten montanhistorischen Objekte in ihrer Arbeit klar im Vordergrund. 
Erst im Anschluss daran sehen sie sich im Stande, sich mit der Vermittlung zu befassen. 
Die grenzübergreifende Komponente spielt bisher weniger eine Rolle, da eine Zusam-
menarbeit mit tschechischen Akteuren stark von persönlichen Beziehungen und dem 
individuellen Sprachvermögen in den Vereinen abhängig ist. Eine koordinierte und ge-
meinsame Vermittlungs- und Bildungsarbeit in der Montanregion kann hier unterstüt-
zend vor allem für kleine Vereine eine Rolle spielen. Personelle Engpässe im Ehrenamt 
erschweren eine kontinuierliche Vermittlungsarbeit. Aktivitäten werden meist auf die 
Wochenenden verlegt, denn während der Werktage sind konstante Ö¾nungszeiten und 
pädagogische Angebote nicht durchführbar. Grundsätzlich sind die Erfahrungen der Eh-
renamtlichen in der Zusammenarbeit mit den Schulen positiv. Dennoch sei es schwierig, 
größere Schulgruppen und die meist recht spontanen Aktionen während der Woche in 
den Vereinen personell umzusetzen. 
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Výsledky diskuse a očekávání regionálních aktérů

Aktéři hornického regionu Krušnohoří mají velké přání ohledně uznání dobrovolnictví. 
To se může projevit ve finančních prostředcích, ale také prostřednictvím zvláštních úkolů 
a ocenění. Při podstatnější tematické spolupráci mezi obcemi, školami a poskytovateli 
vzdělání s lokálními spolky by mohly na místě vzniknout efektivní struktury, z nichž by 
profitovaly všechny strany. Aktivní a brzké zapojení regionálních aktérů do plánu man-
agementu projektu světového dědictví UNESCO Hornický region Krušnohoří a do práce 
povolovacího úřadu zvýší viditelnost spolků. Bylo by to uznání jejich výkonů.

Pro některé spolky je v současné době jasnou prioritou jejich práce stavební údržba, 
resp. zachování báňských historických objektů, o které se starají. Teprve poté budou 
schopny se zabývat zvyšováním informovanosti. Přeshraniční složka dosud hraje menší 
roli, neboť spolupráce s českými aktéry je silně závislá na osobních vztazích a individuál-
ních jazykových schopnostech ve spolcích. Koordinovaná a společná práce při zvyšování 
informovanosti a vzdělávací práce v hornickém regionu zde může hrát podpůrnou roli 
především pro malé spolky. Plynulou práci v oblasti zvyšování informovanosti ztěžuje 
nedostatek lidských zdrojů v dobrovolnictví. Aktivity jsou většinou odkládány na víkend, 
neboť v pracovní dny nelze realizovat stálou otevírací dobu a pedagogické nabídky. 
Zkušenosti dobrovolníků se spoluprací se školami jsou v zásadě kladné. Přesto je perso-
nálně obtížné realizovat během týdne ve spolcích větší školní skupiny a obvykle velmi 
spontánní akce. Zjednat nápravu mohou
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Die in der Montanregion Erzgebirge aktiven Vereine sind wie alle Ehrenamtlichen daran 
interessiert, kontinuierliche Nachwuchsprogramme ins Leben zu rufen. Kritisch wurde 
aber die Thematik der Abwanderung von Jugendlichen aus dem Gebiet der Montanre-
gion diskutiert, die die Nachhaltigkeit von Jugendprojekten in Frage stellt. So werden 
Schülerinnen und Schüler z.B. zu Gästeführern ausgebildet, verlassen aber nach dem 
Schulabschluss die Region, um anderweitig zu studieren oder eine Ausbildung zu be-
ginnen. Damit gehen den Vereinen sowohl Know-how als auch der Nachwuchs verloren. 

Aufgrund der vielfältigen Anforderungen wünschen sich die ehrenamtlichen Vereine 
hauptamtliche Strukturen in der Vermittlung der Themen Bergbau, Heimat- und Na-
turschutz sowie Montangeschichte, denen sie ihr jeweiliges Spezialwissen zuarbeiten 
können und es damit nachhaltig in der Region verankert wissen. Die kün�ige Zusam-
menarbeit mit bundesweiten Akteuren des Denkmalschutzes, wie der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz und deren Jugendprojekten wäre ebenfalls hilfreich. Kontinuität 
und die im Rahmen der UNESCO geforderte Bildungs- und Vermittlungsarbeit ließen 
sich nicht nebenher und allein durch das Ehrenamt umsetzen. 

Diskussionsrunde, Workshop 2 ©
 IW

TG
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Spolky, které jsou aktivní v hornickém regionu Krušnohoří, mají jako všichni dobrovol-
níci zájem na realizaci nepřetržitých programů pro dorost. Migrace mládeže z oblasti 
hornického regionu, která zpochybňuje stálost projektů pro mládež, však byla diskuto-
vána kriticky. Žáci jsou například školeni jako průvodci hostů, opouštějí však po ukon-
čení školy region za účelem jiného studia nebo se začnou vzdělávat, Spolky tím ztrácejí 
know-how i dorost.

Dobrovolnické spolky by na základě velkého množství požadavků uvítaly placené struk-
tury pro zvyšování informovanosti témat hornictví, ochrana krajiny, kulturních památek 
a přírody i historie hornictví, přičemž v rámci těchto struktur mohou přispět svými spe-
ciálními vědomostmi, které by tak byly v regionu trvale zakotveny. Rovněž by pomohla 
budoucí spolupráce s celostátními aktéry památkové ochrany, jako je Německá nadace 
památkové ochrany a její projekty pro mládež. Kontinuita, vzdělávací práce a práce při 
zvyšování informovanosti, požadovaná v rámci UNESCO, nemůže být realizována navíc 
a pouze prostřednictvím dobrovolnictví.

Diskusní kroužek, Workshop 2©
 IW

TG
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(Grenz)Übergreifend vermitteln
(Workshop 3)

Eine einheitliche und kooperative Vermittlungsarbeit in der Region beiderseits der erz-
gebirgischen Grenze kann maßgeblich dazu beitragen, dass die montane Kulturland-
scha� ganzheitlich wahrgenommen wird. Im dritten Workshop wurden die Möglichkei-
ten der Vernetzung der Region diskutiert hinsichtlich der Fragestellungen: 

 • Wie kann das gemeinsame Erbe grenzübergreifend an die eigene Bevölkerung, aber 
auch an internationale Gäste vermittelt werden? 

 • Welche grenzübergreifenden Netzwerke gibt es bereits? 
 • Welche grenzübergreifenden Kooperationen sind in Zukun� erforderlich?

Die Impulsreferate wurden von Nadya König-Lehrmann, Geschä	sführerin am 
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, und Anja Domnick, Referentin für 
nachhaltige Tourismusstrategie am Gemeinsamen Wattenmeersekretariat, gehalten. 

Der Vortrag zum Thema „Lebendiges Welterbe: Gemeinsame Identität, Vernetzung 
und Wir-Gefühl im UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal“ zeigte, welche Maßnah-
men und Organisationsformen notwendig waren, um die komplexe und historisch nicht 
gemeinsam gewachsene Region des Oberen Mittelrheintales als Einheit zu etablieren 
und zu verstehen. Die Welterbe-Region umfasst 2 Bundesländer (Hessen & Rhein-
land-Pfalz), 5 Landkreise, 4 Verbandsgemeinden, 6 Städte und 42 Kommunen.  

Der Weg zum Welterbetitel war die Reaktion der Region auf den Strukturwandel des 
20. Jahrhunderts mit dem Rückgang traditioneller Erwerbszweige (Schi¾fahrtslotsen, 
Fischer, Schieferabbau) und den damit einhergehenden negativen E¾ekten wie Bevölke-
rungsrückgang und Leerstand. Erste Bemühungen um den Welterbetitel gab es bereits 
1977, aber bis 2003 zur Titelvergabe war es ein langer Prozess, in den die kommunalen 
Gebietskörperscha�en, die Bevölkerung und engagierte Verbände eng eingebunden 
waren. Um alle Akteure auch in die Umsetzung des Welterbes nach Erreichung des Titels 
zu involvieren, wurde 2005 der Zweckverband Oberes Mittelrheintal als freiwilliger Zu-
sammenschluss der beteiligten Gebietskörperscha�en gegründet mit dem Au�rag, erst-
mals gemeinsame Ziele für die Region zu definieren. Das Welterbe in all seinen Facetten 
zu sichern und weiterzuentwickeln sowie ein lebendiges Welterbe zu etablieren, war 
und ist das Hauptziel des Verbandes, der sowohl als Berater der Kommunen als auch als 
Netzwerker zwischen allen Akteuren, Mittler zwischen Kommunen, Behörden und Minis-
terien sowie als Initiator von Leuchtturmprojekten agiert, wie das Organigramm zeigt. 

Nadya König-Lehrmann
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Zvyšování informovanosti s přesahem 
(hranic) (workshop 3)

Jednotná a kooperativní práce při zvyšování informovanosti v regionu po obou stranách 
krušnohorské hranice může rozhodujícím způsobem přispět k tomu, aby byla hornická 
kulturní krajina vnímána komplexně. Ve třetím workshopu byly diskutovány možnosti 
propojení regionu s těmito otázkami:

 • Jak lze přeshraničně zvýšit informovanost o společném dědictví vlastnímu obyvatel-
stvu, ale i mezinárodním hostům?

 • Jaké přeshraniční sítě již existují?
 • Jaké přeshraniční kooperace jsou v budoucnu potřebné?

Referáty přednesly Nadya König-Lehrmann, jednatelka účelového sdružení Světové 
dědictví Horní údolí středního toku Rýna, a Anja Domnick, referentka pro trvalou 
strategii turistiky Společného sekretariátu pro wattové moře.

Přednáška na téma „Živé světové dědictví: Společná identita, propojení a pocit sou-
držnosti ve světovém dědictví UNESCO Horní údolí středního toku Rýna“ ukázala, 
jaká opatření a organizační formy byly nutné pro etablování a pochopení komplexního 
regionu Horního údolí středního toku Rýna, který neměl společný historický růst, jako 
celku. Region světového dědictví zahrnuje 2 spolkové země (Hesensko a Porýní-Falcko), 
5 okresů, 4 sdružené obce, 6 měst a 42 obcí.

Cesta k titulu světového dědictví byla reakcí regionu na strukturální změnu 20. století s 
ústupem tradičních zdrojů příjmů (lodivodové, rybáři, těžba břidlice) a s ním spojenými 
negativními efekty, jako úbytek obyvatelstva a vyprázdnění budov. První snahy o titul 
světového dědictví byly již v roce 1977, ale do udělení titulu v roce 2003 proběhl dlouhý 
proces, v němž se úzce zapojily oblastní komunální korporace, obyvatelstvo a angažo-
vané svazy. Aby byli aktéři také integrováni do realizace světového dědictví po dosažení 
titulu, byl roku 2005 založen účelový svaz Horní údolí středního toku Rýna jako dobro-
volné sjednocení zúčastněných oblastních korporací s úkolem definovat poprvé společ-
né cíle regionu. Zabezpečení a další rozvoj světového dědictví ve všech jeho aspektech 
a etablování živého světového dědictví bylo a je hlavním cílem sdružení, které působí 
jako poradce obcí i spojovací článek mezi všemi aktéry, prostředník mezi obcemi, úřady 
a ministerstvy i jako iniciátor vlajkových projektů, jak ukazuje organizační diagram.
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Organigramm des Zweckverbandes

Oberes Mittelrheintal. 

Quelle: Vortragsmanuskript 

Nadya König-Lehrmann

Organizační diagram účelového svazu 

Horní údolí středního toku Rýna. 

Zdroj: Rukopis přednášky

Nadya König-Lehrmann

Zur Stärkung der regionalen Identität wurden zusammen mit einer Werbeagentur ein 
Corporate Design, ein gemeinsames Logo, ein Slogan und ein Maskottchen für die Wel-
terberegion Oberes Mittelrheintal entwickelt. Über die Etablierung starker und stabiler 
Netzwerke innerhalb und außerhalb der Region wurde Know-how zwischen den Arbeits-
kreisen und Best Practice-Modelle aus anderen Kulturlandscha�en mit Welterbestatus 
transferiert und an Weiterbildungseinrichtungen gegeben. Zusätzlich gibt es jährliche 
internationale Jugendcamps, zu denen 15 Jugendliche aus aller Welt für zwei Wochen in 
die Region kommen und in der Kulturlandscha� arbeiten als Form des von der UNESCO 
geförderten Wissensaustausches und der Völkerverständigung. Die Vermittlungsarbeit 
in Bildungseinrichtungen erfolgt über Lehrerhandreichungen zum Welterbe und des-
sen Besonderheiten, die zusammen mit Lehrern und Schülern und dem Pädagogischen 
Landesamt erarbeitet wurden. Derzeit wird an der Idee der Schüler-Welterbe-Experten 
gearbeitet, also Botscha�ern innerhalb der Schülerscha�, die eine besondere Vermitt-
lerrolle nach innen und außen einnehmen sollen.  

Neben dem Schützen und Bewahren der Region besteht natürlich auch der Wunsch 
nach Weiterentwicklung. Die angestrebte wirtscha�liche regionale Entwicklung mach-
te ein Konfliktmanagement in Form von umfassenden Diskussionen und konstruktiven 
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Za účelem posílení regionální identity byly pro region světového dědictví Horní údolí 
středního toku Rýna společně s reklamní agenturou vypracovány korporátní design, 
společné logo, slogan a maskot. Zřízením silných a stabilních sítí uvnitř regionu a mimo 
něj bylo transferováno know-how mezi pracovními skupinami a modely best practice z 
jiných kulturních krajin se statutem světového dědictví a poskytnuto organizacím pro 
další vzdělávání. Kromě toho se jako forma výměny vědomostí, podporované UNESCO, 
a porozumění mezi národy každoročně pořádají mezinárodní tábory mládeže, na které 
do regionu přijede na dva týdny 15 mladých lidí z celého světa, kteří pracují v kulturní 
krajině. Práce při zvyšování informovanosti ve vzdělávacích organizacích se realizuje po-
mocí učebních materiálů o kulturním dědictví a jeho zvláštnostech, které jsou vytvářeny 
společně s učiteli a žáky a Zemským pedagogickým ústavem. V současné době se pracuje 
na myšlence žákovských expertů na světové dědictví, tedy vyslanců mezi žactvem, kteří 
mají převzít roli zvláštního prostředníka směrem dovnitř i ven.

Vedle ochrany a uchování regionu samozřejmě trvá i přání dalšího rozvoje. Vytčený 
ekonomický regionální rozvoj si vyžádal řešení konfliktů v podobě rozsáhlých diskusí a 
konstruktivních návrhů řešení, když např. musel být porovnán užitek větrných elektrá-
ren se zachováním chráněných vizuálních os. Ukázalo se, že jednat je lepší než reago-
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Lösungsvorschlägen notwendig, wenn z. B. der Nutzen von Windkra�anlagen mit dem 
Erhalt von geschützten Sichtachsen abgeglichen werden musste. Es zeigte sich, dass 
agieren dabei besser als reagieren ist und so wurde eine interaktive Karte der UNES-
CO-Region gescha¾en, die die geschützten Objekte und ihre Pu¾erzonen ausweist, um 
zukün�ig die frei beplanbare Flächen in der Region deutlich herauszustellen. Dadurch 
kann auch an die Bevölkerung klar kommuniziert werden, dass durch eine UNESCO-
Welterbe-Ernennung keine zusätzlichen Beschränkungen zum bestehenden Denkmal-
schutz bei der Entwicklungsplanung entstehen. Abstimmungsprozesse und umfangrei-
che Kommunikation auf allen involvierten Ebenen, auch mit der UNESCO und ICOMOS, 
sind essentiell zur reibungslosen Umsetzung geplanter Projekte. Imagekampagnen 
nach innen und außen („Ich bin Welterbe“) und Fachtagungen („Lebendiges Welter-
be“) können begleitend zum Diskussionsprozess die Sinnha�igkeit des Welterbetitels 
kommunizieren und den Stolz der Bevölkerung auf ihr regionales Welterbe und den 
regionalen Zusammenhalt dauerha� festigen. 

Der Vortrag zum trilateral grenzübergreifenden UNESCO-Welterbeprojekt Watten-
meer (Deutschland, Niederlande, Dänemark) hob die Vorteile einer UNESCO Ernen-
nung hervor. 2009 wurde der niederländisch-deutsche Teil zum UNESCO Weltnaturer-
be ernannt, welches 2011 um das Hamburger Wattenmeer und 2014 um das dänische 
Wattenmeer und den niedersächsischen Nationalpark erweitert wurde. Die Titelvergabe 
stärkte, bestätigte und steigerte die über 30 Jahre währende trilaterale Zusammenarbeit 
der beteiligten Akteure, erzeugte enormen Stolz in der Bevölkerung, hob das interna-
tionale Ansehen und die Bekanntheit der Region und schuf damit neue Perspektiven. 
Bestehende Partnerscha�en und Synergien wurden gemeinsam in neuen Entwicklungs-
strategien vertie�. Die Mehrsprachigkeit – deutsch/dänisch/niederländisch – stellte da-
bei eine große Herausforderung dar, der man mit der gemeinsamen Arbeitssprache Eng-
lisch begegnete. Dadurch entfielen Dolmetscherkosten und die erarbeiteten Unterlagen 
waren und sind direkt für den internationalen Tourismus nutzbar. Die Multikulturalität 
und die Einbindung unterschiedlicher Sektoren (administrativ, gewerblich, räumlich) 
erforderten einen andauernden und zeitintensiven Diskussionsprozess. 

Das gemeinsame Weltnaturerbe wurde von Anfang an als gemeinsame Marke „Weltna-
turerbe Wattenmeer“ etabliert mit dem Ziel, die Bekanntheit der gesamten Wattenmeer-
region unabhängig von Staat oder Region zu steigern. In einem Gemeinscha�sprojekt 
der Mitarbeiter der Nationalparkverwaltungen wurde länderübergreifend im gesamten 
Weltnaturerbe Wattenmeer mit einem einheitlichen Au�ritt über die Einzigartigkeit des 
Wattenmeers z. B. mittels gleicher Autobahnschildern in allen drei Ländern informiert. 
Das Projekt wurde mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
des Landes Niedersachsen im Rahmen des Projektes Natur Erleben und nachhaltige 
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vat, a tak byla vytvořena interaktivní mapa regionu UNESCO, která obsahuje chráněné 
objekty a jejich nárazníková pásma, aby napříště jasně upozornila na plochy v regionu, 
na kterých lze volně plánovat. Díky tomu je možné i obyvatelstvu jasně sdělit, že vy-
hlášením světového dědictví UNESCO nevzniknou při plánování rozvoje kromě stávající 
památkové ochrany žádná další omezení. Proces odsouhlasení a obsáhlá komunikace 
na všech zahrnutých úrovních, také s UNESCO a ICOMOS, jsou podstatné pro plynulou 
realizaci plánovaných projektů. Image kampaně směrem dovnitř i navenek („Jsem svě-
tové dědictví“) a odborné konference („Živé světové dědictví“) mohou jako doprovod 
diskusního procesu komunikovat přínos titulu světového dědictví a hrdost obyvatel na 
jejich regionální světové dědictví a trvale upevnit regionální soudržnost.

Přednáška o trilaterálně přeshraničním projektu světového dědictví UNESCO Wattové 
moře (Německo, Nizozemí, Dánsko) vyzdvihla výhody vyhlášení UNESCO. V roce 2009 
byla nizozemsko-německá část vyhlášena světovým přírodním dědictvím UNESCO. To 
bylo roku 2011 rozšířeno o hamburské wattové moře a v roce 2014 o dánské wattové 
moře a národní park v dolním Sasku. Udělení titulu posílilo, potvrdilo a umocnilo více 
než 30 let trvající trilaterální spolupráci zúčastněných aktérů, vyvolává velikou hrdost u 
obyvatel, zvýšilo mezinárodní reputaci a známost regionu, a tím vytvořilo nové perspek-
tivy. Stávající partnerství a synergie byly společně prohloubeny v nových vývojových 
strategiích. Vícejazyčnost – němčina/dánština/nizozemština – představovala velkou vý-
zvu, které aktéři čelili společným pracovním jazykem angličtinou. Tím odpadly náklady 
na tlumočníka a vypracované podklady byly a jsou přímo využitelné pro mezinárod-
ní turistický ruch. Multikulturnost a zapojení různých sfér (administrativní, komerční, 
územní) si vyžádaly trvalý a časově náročný diskusní proces.

Společné světové přírodní dědictví si od počátku získalo pozici jako společná značka 
„Světové přírodní dědictví Wattové moře“ s cílem zvýšit známost celého regionu wat-
tového moře nezávisle na státu nebo regionu. Společný projekt zaměstnanců správ ná-
rodního parku informoval v zemích celé oblasti světového přírodního dědictví Wattové 
moře s jednotnou prezentací o jedinečnosti wattového moře, např. pomocí stejných dál-
ničních tabulí ve všech 3 zemích. Projekt byl financován z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a země Dolní Sasko v Rámci projektu „Zažijte přírodu“ a „Trvale 
udržitelný rozvoj“ v modelových regionech. Všichni angažování aktéři byli vzájemně 
propojeni v podobě regionálních pracovních skupin a došlo k rozšíření stávající spolu-
práce. Díky tomu byly výsledky regionálních srovnávacích studií přeneseny relativně bez 
problémů. Za účelem zprostředkování světového dědictví různým cílovým skupinám i 
pro zvýšení jeho vážnosti a pochopení byly vyvinuty různé pomocné prostředky, napří-
klad sada nástrojů světového dědictví pro podnikatele se všemi důležitými informacemi 
o projektu, World Heritage Roadshow (výstava) a lokální letáky s jednotnou strukturou 
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Entwicklung in Modellregionen finanziert. Alle engagierten Akteure wurden unterein-
ander in Form von regionalen Arbeitsgruppen vernetzt und bestehende Kooperationen 
ausgeweitet. So konnten die Ergebnisse regionaler Vergleichsstudien relativ unproble-
matisch übertragen werden. Zur Vermittlung des Welterbes an unterschiedliche Ziel-
gruppen sowie zur Verbesserung von dessen Wertschätzung und Verständnis wurden 
diverse Hilfsmittel entwickelt, so z. B. ein Welterbe-Toolkit für Unternehmer mit allen 
wesentlichen Informationen zum Projekt, eine World Heritage Roadshow (Ausstellung) 
sowie einheitlich aufgebaute lokale Faltblätter (G-lokal). An einem einheitlichen Inter-
netau�ritt wird weiterhin gearbeitet. Herausforderungen bestehen hierbei hinsichtlich 
der unterschiedlichen zu bedienenden Zielgruppen und der Anforderung, komplexe 
Sachverhalte möglichst verständlich und vereinfacht darzustellen. Schwerpunkte müs-
sen dabei priorisiert und durch konsequente und konsistente Kommunikations- und 
Marketingarbeit vermittelt werden. 

Ergebnisse der Diskussion und Erwartungen der regionalen Akteure

Entsprechend des Vorbildes UNESCO Weltnaturerbes Wattenmeer kann auch innerhalb 
des UNESCO Welterbeprojektes Montanregion Erzgebirge auf Englisch als grenzüber-
greifende Arbeitssprache zurückgegri¾en werden bzw. ist dieser Vorschlag zumindest 
weiter zu diskutieren. 

Es wurde deutlich, dass generell trotz inhaltlicher Nähe eine klare Di£erenzierung zwi-
schen Ö£entlichkeitsarbeit, touristischen Angeboten und Vermittlungsarbeit und 
einer jeweils zielgruppenspezifische Aufbereitung der Inhalte des Welterbegedankens 
erfolgen muss. Vermittlung kann nicht die Aufgabe einer Geschä�sstelle sein, sondern 
die Zusammenarbeit mit professionellen Partnern ist dafür notwendig. 

Das Welterbe muss als Dachorganisation dienen, die konkrete Arbeit sollte aber auf 
lokaler Ebene erfolgen. Die beteiligten Akteure können von einer koordinierenden 
Geschä�sstelle zusammengefasst und in Arbeitsgruppen für Kultur, Natur, Tourismus, 
Vermittlung etc. gebündelt werden nach Vorbild des UNESCO Weltkulturerbes Oberes 
Mittelrheintal. Dort initiiert, moderieren, organisiert und dokumentiert der Zweckver-
band die lokale Zusammenarbeit. Die Erfahrungen vom UNESCO Weltnaturerbe Wat-
tenmeer zeigen, dass bei stabilen und fest etablierten Strukturen wie den Nationalparks 
mit ihren Netzwerken zentrale Aufgaben aber auch an die Akteure ausgelagert werden 
könnten. Hier ist für die Montanregion weiterhin ein Abstimmungsbedarf hinsichtlich 
der Organisationsform vorhanden. Grundsätzlich sollten bereits bestehende gren-
zübergreifende Strukturen erkannt und genutzt werden. So bestehen bereits Koopera-
tionen zwischen Museen, Vereinen und Schulen, die im Rahmen des Projektes „Unser 



| 57 57

(G-lokal). Na jednotné internetové prezentaci se dále pracuje. Jsou zde výzvy, týkající se 
různých obsluhovaných cílových skupin a požadavku co nejsrozumitelnějšího a nejjed-
noduššího popsání komplexních skutečností. Přitom musejí být priorizována těžiště a 
zpřístupněna konzistentní komunikační a marketingová práce.

Výsledky diskuse a očekávání regionálních aktérů

Podle vzoru světového přírodního dědictví UNESCO Wattové moře je možné i v rámci 
projektu světového dědictví UNESCO Hornický region Krušnohoří použít angličtinu jako 
přeshraniční pracovní jazyk, resp. je možné tento návrh alespoň dále diskutovat.

Bylo zjevné, že obecně musí navzdory obsahové blízkosti proběhnout jasná diferenciace 
mezi prací s veřejností, turistickými nabídkami a prací při zvyšování informovanosti

a aktuální úpravou obsahů myšlenky světového dědictví, specifickou podle cílových sku-
pin. Zvyšování informovanosti nemůže být úkolem pobočky. K tomu je nutná spolupráce 
s profesionálními partnery.

Světové dědictví musí sloužit jako zastřešující organizace, konkrétní práce by ale měla 
proběhnout na lokální úrovni. Zúčastnění aktéři mohou být koordinační pobočkou shr-
nuti a podle vzoru světového kulturního dědictví UNESCO Horní údolí středního toku 
Rýna sdruženi do pracovních skupin pro kulturu, přírodu, turistiku, zvyšování infor-
movanosti atd. Tam účelový svaz iniciuje, moderuje a dokumentuje lokální spolupráci. 
Zkušenosti ze světového přírodního dědictví UNESCO Wattové moře ukazují, že v pří-
padě stabilních a pevně etablovaných struktur, jako jsou národní parky s jejich sítěmi, 
však mohou být centrální úkoly také outsourcovány na aktéry. Zde pro hornický region 
dále existuje potřeba odsouhlasení organizační formy. Principiálně by měly být identi-
fikovány a použity již existující přeshraniční struktury. Již například existují kooperace 
mezi muzei, spolky a školami, které mohou být v rámci projektu světového dědictví dále 
upevňovány. Překážky vznikají na základě různých administrativních struktur a různých 
jazyků v obou zemích.

Na německé a české straně jsou z historických důvodů rozdílné struktury obyvatelstva. 
V Česku se velká část obyvatel hornického regionu usadila až po druhé světové válce, 
proto je podstatnou součástí práce při zvyšování informovanosti zpracování společné 
historie a vyzdvihnutí společných rysů. Projekt světového dědictví Hornický region Erz-
gebirge/Krušnohoří může přitom fungovat jako spojovací prvek.
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WeltErbe“ weiter gefestigt werden können. Hindernisse entstehen dabei auf Grund 
unterschiedlicher administrativer Strukturen und verschiedener Sprachen in beiden 
Ländern. 

Auf deutscher und tschechischer Seite gibt es historisch bedingt unterschiedliche Bevöl-
kerungsstrukturen. In Tschechien hat sich ein Großteil der Anwohner der Montanregion 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt, daher ist die Aufarbeitung der gemein-
samen Geschichte und die Herausstellung von Gemeinsamkeiten ein wesentlicher 
Bestandteil der Vermittlungsarbeit. Das Welterbeprojekt Montanregion Erzgebirge/
Krušnohoří kann dabei als verbindendes Element fungieren. 

Die Vermittlung des Welterbegedankens auf universitärer Ebene ist auf deutscher 
Seite durch das IWTG der Bergakademie Freiberg gegeben. Innerhalb der studentischen 
Ausbildung der Universität Ùstí nad Labem werden derzeit Wahlpflichmodule inner-
halb des Architekturstudiums entwickelt, die sich der Thematik nähern. Im Curriculum 
der Karlsuniversität Prag spielt der Kulturaustausch bisher keine Rolle. Im Rahmen des 
Projektes „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandscha� Erzgebirge/Krušnohoři“ 
werden grenzübergreifend Module entwickelt, die auch nach 2020 z. B. in Form eines 
deutsch-tschechischen Graduiertenkollegs nach Harmonisierung der jeweiligen admi-
nistrativen Regelungen zum Studienablauf dauerha� genutzt werden können. 
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Zvyšování informovanosti o myšlence světového dědictví na univerzitní úrovni provádí 
na německé straně IWTG Báňské akademie Freiberg. V rámci vzdělávání studentů uni-
verzity v Ústí nad Labem jsou nyní během studia architektury vypracovávány moduly 
volební povinnosti, které se této tématice blíží. Ve studijním plánu Karlovy univerzity 
v Praze nehraje kulturní výměna dosud žádnou roli. V rámci projektu „Naše světové 
dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ jsou na přeshraniční úrovni 
vypracovávány moduly, které budou moci být trvale využívány i po roce 2020, např. v 
podobě německé-českého doktorandského studia, po harmonizaci příslušných adminis-
trativních ustanovení o průběhu studia.

Diskussionsrunde, Workshop 3

Diskusní kroužek, Workshop 3©
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Abschluss/Reflexion

In der abschließenden Diskussion wurde deutlich herausgestellt, dass grundsätzlich alle 
in einer Welterberegion angesiedelten Akteure von der Titelvergabe profitieren, selbst 
wenn sie selber nicht mit einem konkreten Objekt beteiligt sind. Das Welterbe ist für 
alle da, denn von der Erarbeitung des Antrages bis hin zur Titelvergabe und danach 
kann die gesamte Region profitieren, sei es in Form von Imagegewinnen, Arbeitsplätzen 
oder der Aufwertung des Lebensumfeldes. Generell soll dabei das Engagement von 
Bürgern und Vereinen hinsichtlich von Klein- und Kleinstprojekten sowie deren Umset-
zung und Finanzierung kün�ig verstärkt gefördert und unterstützt werden.

Grundsätzlich ist innerhalb der kommenden drei Jahre Projektlaufzeit von „Unser 
WeltErbe – die montane Kulturlandscha� Erzgebirge/Krušnohoři“ zu analysieren, wie 
die Motivation von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Welterbes gesteigert 
werden kann. Wortmeldungen während der Diskussion verdeutlichten, dass speziell jun-
ge Familien mit kleinen Kindern montanhistorische Angebote gern und häufig nutzten, 
das kindliche Interesse aber mit zunehmendem Alter schwindet. Daher sei es essentiell, 
mit Schulen und Lehrern noch enger als bisher zusammenzuarbeiten und montanhis-
torische Inhalte fest in den Lehrplänen der unterschiedlichen Schulformen zu ver-
ankern. Erfahrungen aus den Reihen der Teilnehmer zeigten deutlich, dass Lehrer sehr 
gern auf Arbeitsmaterialien zu lokalen und regionalen Themen zurückgreifen. Die Ver-
bindung materieller und immaterieller Werte der Objekte und der Region ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen ein umfassendes Verständnis der sie umgebenden Umwelt. 

Mit dem Thema „Unser WeltErbe“ sollten kün�ig und einhergehend mit der Titelver-
gabe an die Montanregion thematische Lehrerfortbildungen in Zusammenarbeit oder 
in Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus bzw. dessen tsche-
chischer Entsprechung organisiert und umgesetzt werden. Potentielle Partner könnten 
auch die Industrie- und Handelskammern oder die Architektenkammern sein. 

Analog zum Programm der European Heritage Volunteers, bei dem internationale 
Gruppen von Jugendlichen an der baulichen Instandhaltung von Welterbestätten mit-
arbeiten, können auch in der deutsch-tschechischen Montanregion vergleichbare gren-
zübergreifende Projektwochen zur praktischen Arbeit an denkmalgeschützten mon-
tanhistorischen Objekten stattfinden. 

Um von den Erfahrungen anderer und thematisch ähnlicher Projekte und Welterbe-
stätten zu profitieren, bietet sich die Scha¾ung eines Projekte-Netzwerkes an, das den 
Austausch zwischen unterschiedlichen Projektpartner ermöglichen soll. Es fördert die 
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Závěr/reflexe

V závěrečné diskusi bylo jasně vypíchnuto, že principiálně všichni aktéři, sídlící v regio-
nu světového dědictví, mají prospěch z udělení titulu, i když se na něm sami nepodílejí 
konkrétním objektem. Světové dědictví je tu pro všechny, neboť z vypracování návrhu 
až po udělení titulu a poté může profitovat celý region, ať již v podobě vylepšení image, 
pracovních míst nebo zvýšení hodnoty životního prostoru. Obecně by měla být anga-
žovanost občanů a spolků, týkající se malých a nejmenších projektů i jejich realizace a 
financování, napříště propagována a podporována zvýšenou měrou.

Během následujících tří let doby trvání projektu „Naše světové dědictví – Hornická kul-
turní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ je principiálně třeba provést analýzu, jak zvýšit v 
rámci světového dědictví motivaci dětí a mládeže. Přihlášky do diskuse objasňují, že 
nabídky hornické historie rády a často využily speciálně mladé rodiny s malými dět-
mi, zájem dětí však se zvyšujícím se věkem mizí. Proto je důležité ještě více než dosud 
spolupracovat se školami a učiteli a obsahové body, týkající se hornické historie, pevně 
ukotvit v učebních plánech různých forem škol. Zkušenosti z řad účastníků jasně ukáza-
ly, že učitelé velmi rádi používají pracovní materiály k lokálním a regionálním tématům. 
Spojení materiálních a nemateriálních hodnot objektů a regionu umožňuje dětem a 
mládeži obsáhlé pochopení prostředí, které je obklopuje.

Pomocí tématu „Naše světové dědictví“ by mělo být napříště společně s udělením ti-
tulu hornickému regionu organizováno a prováděno tematické doškolování učitelů ve 
spolupráci nebo po dohodě se Saským státním ministerstvem kultu, resp. jeho českým 
ekvivalentem. Potenciálními partnery by mohly být i průmyslové a obchodní komory 
nebo komory architektů,

Analogicky k programu European Heritage Volunteers, při němž mezinárodní skupiny 
mladých pomáhají při stavební údržbě míst světového dědictví, se mohou i v německo-
-českém hornickém regionu konat srovnatelné přeshraniční projektové týdny za účelem 
praktické práce na památkově chráněných objektech hornické historie.

Aby bylo možné využít zkušenosti z jiných a tematicky podobných projektů a míst světo-
vého dědictví, nabízí se vytvoření sítě projektů, která má umožnit výměnu mezi různými 
partnery projektu. To podporuje otevřenost vůči principiálně novým přístupům právě v 
práci při zvyšování informovanosti, kdy mohou být přebírány a přizpůsobovány pozitivní 
vypůjčené prvky z realizace jiných projektů.
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O¾enheit gegenüber grundsätzlich neuen Ansätzen gerade in der Vermittlungsarbeit, 
wenn positive Anleihen aus anderen Projektumsetzungen übernommen und angepasst 
werden können. 

Das Weitertragen und Weiterentwickeln der deutsch-tschechischen Geschichte auf Basis 
der gemeinsamen bergbaulichen Geschichte erfordert Vermittlung. Erklärtes Ziel des 
Projektes „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandscha� Erzgebirge/Krušnohoři“ ist 
es, während der drei Jahre bis zum Projektabschluss und darüber hinaus gemeinsam mit 
den deutschen und tschechischen Akteuren vor Ort die Vermittlungsarbeit mit Bezug 
zum UNESCO Welterbe weiter auszubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
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Prohlubování a další rozvoj německé historie na bázi společných hornických projektů 
vyžaduje zvyšování informovanosti Deklarovaným cílem projektu „Naše světové dědic-
tví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ je během tří let do ukončení 
projektu a poté společně s německými a českými aktéry na místě dále rozšiřovat a ply-
nule rozvíjet práci v oblasti zvyšování informovanosti vzhledem ke světovému dědictví 
UNESCO.

Dojmy z konference „Naše světové dědictví“

Impressionen Tagung „Unser WeltErbe“©
 IW

TG
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