
 

 

 

 

Heritage Interpretation: jak wykorzysta ć zasoby dziedzictwa 
 
Chcesz lepiej wykorzystać zasoby swojego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego? 
Poznaj więc możliwości oferowane przez jego profesjonalną interpretację. Właściwie 
zastosowana interpretacja pozwala odwiedzającym lepiej zrozumieć lokalne elementy 
dziedzictwa, a dzięki temu nawiązać emocjonalną i intelektualną więź z prezentowanym 
regionem, umożliwiając równocześnie podmiotom działającym w sferze obsługi ruchu 
turystycznego na lepsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Oferowane 30 lipca br. szkolenie jest wprowadzeniem w podstawy dziedziny “Heritage 
Interpretation” – interpretacji dziedzictwa. Jego celem jest przegląd metod i możliwości tej 
dziedziny, skierowany do osób odpowiedzialnych za lokalizacje lub zajmujących się 
zarządzaniem lokalizacjami należącymi do zasobów dziedzictwa albo podlegającymi 
ochronie, osób działających w branży turystycznej, zajmujących się rozwojem regionalnym 
oraz działających w organizacjach społecznych powiązanych z dziedzictwem przyrodniczym i 
kulturowym.  

Umożliwi on zrozumienie różnicy pomiędzy klasyczną informacją turystyczną a skierowaną 
na odwiedzających interpretacją i wyjaśni korzyści stosowania tej drugiej. Omówione zostaną 
szanse wynikające z zastosowania metody interpretacji – zarówno ogólnie, jak i w aspekcie 
Borów Tucholskich. Przybliżone zostaną kluczowe elementy niezbędne do odniesienia 
sukcesu jak i typowe błędy, których należy unikać. Wspólna dyskusja poruszy temat 
właściwej oceny kosztów i korzyści płynących z realizacji projektów z dziedziny 
interpretacji. 

Jednodniowe szkolenie stanowi bazę do czterodniowych warsztatów (31.07-3.08 br.), na 
których rozpoczniemy stosowanie zasad profesjonalnej interpretacji dziedzictwa Borów 
Tucholskich. Warsztaty zawierać będą praktyczne ćwiczenia oraz wspólną analizę wybranych 
lokalizacji w terenie. Druga część warsztatów (3-7 września br.) pozwoli przedstawić wyniki 
pracy uczestników dotyczące opracowywanych przez nich lokalizacji i poświęcona będzie 
wdrażaniu projektów z dziedziny interpretacji (pisanie tekstów i projektowanie tablic). 

Prowadzący: Patrick Lehnes 

Wybrane projekty : Schwarzwaldbahn-Erlebnisweg (Triberg, Südschwarzwald), Virtual 
themed trails (Naturpark Nordschwarzwald), Introducing Regional Interpretive 
Planning (Slovenia), Interpretive Plan Kapelle Bad Boll (Bad Boll, Wutchschlucht), 
Interpretive plan Erlebnisbauernhof Waldmössingen (Schramberg, Germany), 
Dorfgeschichten zum Entdecken Zwerenberg (Zwerenberg, Nordschwarzwald), 
Interpretive master plan Shirvan NP (Shirvan National Park Azerbaijan), Energy  
Experience for Tourism (Nordschwarzwald), Biodiversity in the South Caucasus 
(Tblissi, Gruzja; Salyan, Azerbejdżan; Tsaghkadzor, Armenia) 

Członek następujących organizacji: NAI - National Association for Interpretation (USA), 
AHI – Association for Heritage Interpretation (UK), Association of German 
Geographers,  EPOCH Network of Excellence (FP6), Interpret Europe 


