Nyhetsbrev, november 2012

Høstbilder fra bandt annet markeringen av Kulturminnedagene på Kypros og fra Riksantikvarens kulturminneprisutdeling.

Kulturminnedagen 2013
Kulturminnedagene vil i 2013 for andre år gå over flere dager, fra søndag 8. til søndag 15. september.
Tema for kulturminnedagene er:
Historiens kvinner og menn
– deltagelse, fellesskap og handling
I 2013 er det hundre år siden kvinnene fikk allmen stemmerett. Stemmerettsjubileet har fokus på
likestilling, og kulturvernorganisasjonene vil benytte anledningen til å se på hvilke roller kvinner og
menn har hatt i sivilsamfunnet.
I 2013 er det hundre år siden kvinnene fikk allmen stemmerett. Stemmerettsjubileet har fokus på
likestilling, og interesserte vil få anledningen til å se på hvilke roller kvinner og menn har hatt i
sivilsamfunnet.

Minneinnsamlingen “Mange stemmer fra levde liv”
For fjerde gang er det satt i gang innsamling av minner, opplevelser og erfaringer. De som er født før
1950 er invitert til å fortelle om livet sitt i aksjonen «Mange stemmer fra levde liv».
Landslaget for lokalhistorie starten snart den fjerde minneinnsamlingen, det er over 15 år siden sist
innsamling. I prosjektet samarbeider Landslaget for lokalhistorie med: DIS-Norge, Institutt for historie
og klassiske fag (NTNU), Institutt for kulturstudium og orientalske språk (UiO), Norsk Etnologisk
Gransking, Norsk folkeminnelag og Norsk lokalhistorisk institutt. Minneinnsamlingene har hatt og vil
ha stor betydning for vår felles kulturarv. Minneinnsamlingen “Mange stemmer fra levde liv” er
støttet fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord og en rekke fylkeskommuner.
Laste ned brosjyren til Minneinnsamlingen: http://www.ntnu.no/documents/142434/be8be743b390-49e7-aba0-dea4210c93cb

Europeiske kulturminnedags konferanse

Den andre uken i oktober ble den femte europeiske kulturminnedagskonferansen arrangert på
Kypros. Hvert år markeres Kulturminnedagene, European Heritage Days, over hele Europa.
Kulturminnedagen startet med et initiativ fra Europarådet i 1985. De fleste europeiske land har en
eller flere kulturminnedagskoordinatorer, mange av dem var samlet i Nikosia på Kypros. Temaet for
konferansen var «Kommunikasjon av kulturarv». Norge ved Kulturvernforbundet var representert på
konferansen. Konferansen er et viktig møtepunkt innen kulturarvsformidling, og er blitt en viktig
plass for utveksling av erfaringer og kunnskap.

Riksantikvaren 100 år
Riksantikvaren har markert sitt 100-årsjubileum gjennom hele 2012, men det var torsdag 15.
november som var selve 100-årsdagen. Da er det 100 år siden Herman M. Schirmer ble utnevnt til
Norges første riksantikvar. 100-årsdagen ble markert med mottagelse i Oslo Rådhus og Operaen i
Oslo, Operaen er en av de siste bygningene som Riksantikvaren har fredet. Påfølgende dag var det
jubileumsarrangement i Klingenberg kino og middag på Akershus festning. Kulturvernforbundet var
representer på markeringene. Under mottagelsen i Oslo Rådhus ble for første gang Riksantikvarens
kulturminnepris delt ut for første gang. Prisen gikk til «husdoktoren» og ildsjelen Geirr Vetti fra
Luster i Sogn, for sin store innsats for bevaring og istandsetting av fjellgården Skåri.

Redaktørseminar
Vi planlegger et redaktørseminar på Kulturvernets hus 21. januar hvor tema for seminaret er kronikk.
Dette blir et arrangement først og fremst for ansatte eller tillitsvalgte i kulturvernorganisasjonene. Et
mer detaljert program og informasjon om påmelding kommer senere, men meld gjerne i fra om
seminaret er av interesse for deg/dere!

Kulturvernkonferansen 2013
Kulturvernforbundet ønsker å invitere til ”Kulturvernkonferansen 2013”, Osloområdet, 16. mars
2013. Tema for konferansen er som for kulturminnedagene: «Historiens kvinner og menn –
deltagelse, fellesskap og handling». Kulturvernkonferansen 2013 skal være en endagskonferanse.
Den vil være åpen for alle, men er spesielt rettet mot alle medlemmer av kulturvernorganisasjonene,
og de tidligere kulturminnedagsarrangørene vil bli spesielt invitert. Konferansen skal være et
møtepunkt for alle kulturvernere. Hold av lørdag 16. mars 2013. Mer informasjon kommer.

Husk at tidligere nyhetsbrev ligger på våre hjemmesider: http://kulturvern.no/nyhetsbre/

