Partnerska mesta projekta NewPilgrimAge se nahajajo vzdolž evropske
kulturne poti Via Sancti Martini. Zdaj združujejo moči, da oživijo kulturno
dediščino

in

spodbujajo

skupne

evropske

vrednote

solidarnosti

gostoljubnosti, povezane s Svetim Martinom.

Partnersko srečanje v Budimpešti

Zadnje druženje projekta NewPilgrimAge je potekalo na drugem srečanju
Transnational Exchange Meeting-u, ki ga je 18. in 19. aprila organiziral
Mindspace v Budimpešti na Madžarskem. Zbrali smo se, da bi osvežili svoje

in

ideje in partnerstvo. Z na novo pridobljenimi veščinami in znanjem smo se
spopadli z nalogami, s katerimi nameravamo na novo tolmačiti skupne
vrednote, povezane s Svetim Martinom, in to uskladiti z idejami lokalnih
skupnosti. Več

# Szombathely, Madžarska
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Flash mob, imenovan "Zlata dražba",

nematerialne dediščine Sv. Martina

je želel opozoriti prebivalstvo na

iz vidika 21. stoletja. Read

aktivno vključevanje skupnosti. Stare
gramofonske plošče, pobarvane z
zlato

barvo,

so

spominjale

na

relikvije in so bile razdeljene med

domačine. Več
Po

stopinjah

Sv.

Martina

–

legenda in resničnost – je naslov
serije predavanj, ki jih je začel Muzej
Savaria

v

Szombathelyu.

Raziskujejo legende in jih primerjajo
z ohranjenimi verodostojnimi pisnimi
viri ter razpoložljivimi arheološkimi
najdbami. Poleg prenosa znanja je
bil

osnovni

cilj

tečaja,

ki

ga

organizira Inštitut Sv. Martina, tudi
zbiranje podatkov za izdelavo čim
bolj pristne podobe Sv. Martina. Več

#Maribor, Slovenija
Intervju: mag. Uroš Vidovič, Change Driver

“ Moram reči, da sem že več kot 25 let pohodniški in planinski vodnik, sicer

sem se pa konkretno s kulturno dediščino in Sv. Martinom srečal pred 10 leti,
ko smo začeli izvajati skupni projekt z Madžarsko, in sicer nastajati je pričela
pot Sv: Martina - Via Sancti Martini, ki poteka od Szombathelya na
Madžarskem preko Slovenije, tudi preko Maribora, in Italije do Francije."
Celotni intervju

Oznake mariborskih romarskih poti - Skozi mesto Maribor nas popeljejo
različne romarske poti: Jakobova romarska pot, ki vodi iz Nemčije preko
Avstrije v Santiago de Compostela v Španiji, Martinova pot oz. pot Sv. Martina
- Via Sancti Martini, ki vodi iz Szombathelya na Madžarskem v Tours v Franciji,
in Emina romarska pot, ki vodi iz Maribora na Koroško.

#Dugo selo, Hrvaška

Dan Evrope – posebna letošnja

tema je bila: „Ponosni na svojo
kulturno dediščino“. Peko celega
dneva so potekali različni strokovni
in kulturni programi, prav tako pa so
bile predstavljene nove ideje, kot na
primer:
Kovanec Sv. Martina – virtualni
denar, ki ga pridobijo ljudje, ko delajo
dobra dela. Lokalna skupnost je
preko družabnega omrežja objavila,
kdo prejme kovanec.
3D animacija načrtovane obnove
stare cerkve Sv. Martina v Dugem
selu (na Martinovem hribu), ki jo je
izdelal mlad lokalni arhitekt in
omogoča udeležencem pogled v
prihodnost. Več.

#UNPLI Veneto, Italija

Sadje socialne podpore, oživitev vrednot Sv. Martina - Osrednja ideja tega
projekta, ki temelji na lokalnih običajih, povezanih s cerkvijo Sv. Martina, ter
zaključkom kmetijske sezone, odseva skupni socialni izziv staršev z invalidnimi
otroki. Namen projekta je dati uporabne odgovore na vprašanje: Kaj se bo
zgodilo s temi otroki, ko jih starši ne bodo mogli več podpirati ali biti prisotni v
njihovem življenju? Organizatorji načrtujejo aktiviranje mreže prostovoljnih
združenj za ureditev hiš, kjer se vzpostavi družinsko okolje, z dobro
opremljenimi, varnimi mesti, ki lahko ustrezajo potrebam otrok. Projekt se je
začel leta 2001 z le nekaj podporniki, danes pa vključuje 70 združenj in 800
vključenih prostovoljcev, ki v tednu Sv. Martina prodajajo zabojčke z jabolki
tistih pridelovalcev, ki podpirajo socialne projekte. V zadnjih 17-ih letih so zbrali
1,421,577.82 evrov za ureditev ducata hiš v provinci Trevizo. Več

#Albenga, Italija

Rojstvo lokalne vizije Albenga –
Deležniki projektnega partnerja iz
Albenge so se sestali dvakrat, da bi
razpravljali in zasnovali lokalno NPA
vizijo. To so bile prave priložnosti, da
so predstavniki skupnosti družno
razpravljali

razmišljali

ter

o

srednjeročnih in dolgoročnih ciljih, ki
jih želijo doseči na projektu NPA, in
tako

pripravili

skupno

strateško

lokalno vizijo.

V okviru delavnic je bil izdelan video,
v

katerem

so

najpomembnejši

deležniki izrazili in delili svoja mnenja
o NPA projektu. Več

Otok Gallinara in šport - Otok
Gallinara je ščitil Sv. Martina med leti
356 in 360, ko je pobegnil iz Milana,
da bi se izognili arijskim pregonom.
Otok je postal regionalni nacionalni
park, s samostanskimi ruševinami,
stolpom iz 16. stoletja in z majhno
neogotsko cerkvijo.
Maja letos je več kot 300 plavalcev iz
celotne Italije in tujine sodelovalo na
drugem plavalnem dogodku - ‘Dritti
all’Isola’ (Straight to the Island), to je
plavanju okoli otoka Gallinara. Več

NOVI VIDEI!
on NewPilgrimAge Interreg's Youtube channel
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