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Predlog za “Evropski kulturni distrikt”  
na pobudo Znanstvenega odbora  

 »Umetnost in kultura za gospodarstvo – gospodarstvo za umetnost in kulturo» 
pod pokroviteljstvom UNESCO CNI. 
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EVROPSKI KULTURNI DISTRIKT 
 

“GO.MOZAIK” 
 
 
 
 
 

Inštitut za srednjeevropska kulturna srečanja (ICM) iz Gorice se je odzval povabilu 
Odbora za »Umetnost in kultura za gospodarstvo – gospodarstvo za umetnost in 
kulturo» za oblikovanje Evropskega kulturnega distrikta, osredotočenega na plodno 
stikanje treh civilizacij, grško-rimske, nemško-germanske ter slovanske. Gre za temeljni, 
konstitutiven element območja, za specifično »enotnost v različnosti«, ki se izraža v sintezi 
treh velikih civilizacij, ki so del srednjeevropskega kulturnega miljeja. Že dolgo časa se 
omenjena sinteza najbolj izraža na obmejnem prostoru historične Goriške.  
 
 
ICM je k omenjeni pobudi pristopil na podlagi: 
 

• spoštovanja in sprejemanja pomena in strateškega cilja ''Evropskega kulturnega 
distrikta'', kot ga je predlagal omenjeni Odbor »Umetnost in kultura za gospodarstvo 
– gospodarstvo za umetnost in kulturo», ki temelji na sinergiji klasične kulture (zlasti 
grške in latinsko-rimske) in najpomembnejših kulturnih, zgodovinski, družbenih, 
umetniških, arheoloških, krajinskih resursov, kar se izraža v harmonični sintezi, 
usmerjeni v prihodnost; 

• svojega poslanstva in izkušenj, ki že več kot 50 let zaznamujejo evropsko in 
mednarodno delovanje ICM-ja in 

• v skladu s skupno kandidaturo Nove Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture 
za leto 2025. 

 

 

ICM je za omenjeno pobudo oblikoval naslov in vsebino ter predlagal osrednje območje 
kulturnega distrikta, natančneje območje Gorice in Nove Gorice kot središče tega prostora, 
ter širše območje vzdolž slovensko-italijanskega obmejnega pasu v Posočju vključno z 
območjem Ogleja, Čedada, Trbiža, spodnje Koroške, Julijskih Alp in Posočja vse do 
Nabrežine in Gradeža.  

Ime Go.Mozaik in logotip poudarjata miljé, ki je v preteklosti in še vedno zaznamuje to 
območje: avtentičen mozaik, barvit, a urejen, harmoničen in – kljub tragičnim dogodkom – 
sposoben ponovnega oblikovanja. Tako se izraža odprtost k dialogu in solidarnosti, stikanje  
treh civilizacij, tesno povezanih z razširjeno uporabo štirih jezikov (italijanščine, 
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slovenščine, nemščine in furlanščine), ki sestavljajo skupno, enotno kulturo.  

 
 
 
 

OBMOČJE: končna sinteza več mej, ki so potekale v bližini tisočletne goriške 
zgodovine  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Legenda:  
rožnata – goriška grofija;  
zelena – Avstrijsko Primorje;  
oranžna – Benetke in Primorje;  
modra – kneževina oglejskega patriarha 
(Furlanija);  
rdeča – predlagani kulturni distrikt;  
rumena – središče distrikta;  
črtasto – današnje državne meje. 
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OBMOČJE DISTRIKTA IN  NJEGOVO ''SREDIŠČE'', OSREDOTOČENO NA GORICO – 
NOVO GORICO 

 
 
 

 
 
 
 
 

OSREDNJE VSEBINE EVROPSKEGA KULTURNEGA DISTRIKTA 
 
 

»Evropski kulturni distrikt« se navezuje na zamejeno, a odprto in razvejeno območje, ki ga 
zaznamuje mreža ustanov, društev in podjetij, ki posredujejo integrirano ponudbo kulturne 
dediščine, in sicer specifične narave in vezane na to območje. Dobro povezani zgodovinski, 
arheološki, kulturni, umetniški, krajinski, naravni, enogastronomski viri tega območja so 
lahko pomemben dejavnik kulturnega in družbenogospodarskega razvoja, zlasti v 
mednarodni in evropski perspektivi. 

 

Strateški cilji so sledeči: 

1 – celovito povezati različne stvarnosti, ki pa imajo podobne osnove in skupno željo, da 
postane kultura ne le nujen resurs za usklajevanje preteklosti in sedanjosti, ampak tudi za 
valorizacijo obstoječih virov z vključevanjem inovacij in kreativnosti, zlasti mladih.   

2 – spodbujanje dejanskih politik marketinga območja, ki bi razširil prednostno povezavo 
kulture in turizma na druge oblike in dejavnike družbenogospodarskega razvoja: na 
infrastrukturo (veliko oblik dostopnosti), naravo, šport (od gora do morja preko rečnih tokov) 
ter na poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo v povezavi s krajevno tradicijo. 

3 – prebuditi zanimanje in strast mladih za spoznavanje zgodovine ter kulturnih in naravnih  
značilnosti območja za poudariti identitete in lokalne posebnosti z različnimi in podobnimi 



 

5 

 

dediščinami, ki so že prisotne in se lahko širijo v evropsko in mednarodno perspektivo. Pri 
tem se poudarja pomen in uporabnost zgodovinskih jezikov tega prostora za komunikacijo, 
tudi za kulturno delovanje (pesništvo, gledališče, književnost). 

4 – prednostno preizkusiti tovrstne potenciale z vključevanjem vzgojno-izobraževalnih 
ustanov na različnih stopnjah izobraževanja, tudi univerz, ki so prisotne in delujejo na 
območju, ter raziskovalnih ustanov, knjižnic, kulturnih ustanov ter kreativnih zasebnikov.   

 

ICM in njegovi partnerji, zlasti Študijsko središče “sen. A. Rizzatti” in revija “Iniziativa 
Isontina” (ustanovljena leta 1958 z začetkom delovanja leta 1959), ki sta prispevala k 
začetku Srednjeevropskih kulturnih srečanj v Gorici leta 1966 in ustanovitvi Inštituta za 
srednjeevropska kulturna srečanja – ICM-ja (1970),  predlagajo sledeče vsebine: 

a – oglejski ''duh'' z vsem svojim zgodovinskim pomenom in aktualnostjo za evropsko 
prihodnost, zasidrano na območjih, ki so na nek način ''temeljni''. V tem smislu so bili v 
zadnjih treh letih organizirani eno študijsko srečanje in dva simpozija na območju Ogleja, 
Gorice in Nove Gorice.  

b – arheološka, spomeniška in zgodovinska dediščina z vključitvijo krajev z UNESCO-vim 
priznanjem v vseh treh sosednjih državah (Italija, Slovenija, Avstrija) in njihovih zgodovinskih 
komunikacijskih poti, pa čeprav izven ožjega območja kulturnega distrikta. 

c – vključitev knjižnic in arhiv, ki hranijo in dokumentirajo skupne zgodovinske dogodke, 
družbene, kulturne in jezikovne procese ter ljudske tradicije, ter muzej, in sicer od večjih in 
priznanih do manjših in ''nišnih'', ki so prav tako pomembni.  

d – valorizacijo krajev ter naravnih, krajinskih, poljedelskih, gozdnih, enogastronomskih 
posebnosti, ki so po svoji naravi ''brez meja'' in predstavljajo identitetno dediščino, ki je 
pogosto skupna različnim stvarnostim in presega državne okvirje.   

e – veliko teh dejavnikov, pa tudi drugih po svojem bistvu kulturnih faktorjev je mogoče 
prepoznati v delovanju in objavljanju revije “Iniziativa Isontina” in ICM-ja. Vse od leta 1966 
ICM vsako leto organizira srednjeevropska srečanja, ki so posvečena različnim temam, na 
primer pesništvu, gledališču, urbanistiki, filozofiji, glasbi, arhitekturi itd. Udeležilo se jih je že 
vsaj 1500 raziskovalcev iz vseh držav, ki so del srednjeevropskega kulturnega miljeja. Prav 
to je enoten element pri oblikovanju evropskega kulturnega distrikta. 

  

K omenjenim ciljem so prispevali že zborniki s prispevki s študijskega srečanja in konferenc, 
ki sta jih v zadnjih letih organizirala ICM in Študijsko središče Rizzati (objavljeni v reviji 
''Iniziativa isontina''), ter dva projekta, ki sta bila nedavno pridobljena na razpisu Dežele 
Furlanije Julijske krajine, in sicer  

- GO (GOrizia, Nova GOrica, Goerz): plodno stičišče treh evropskih civilizacij; 

- Aquileia Mater: križišče za Evropo, svetilnik za Sredozemlje. 

 

V prvi fazi se namerava identificirati območje, ki ima z geografskega in kulturnega vidika vse 
potrebne elemente, ki jih zahteva zgoraj predstavljena pobuda. Ti elementi so lahko oprti na 
(vsaj deloma) skupno preteklost v rimskem cesarstvu, v langobardskem kraljestvu, 
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nemškem cesarstvu, oglejskem patriarhatu, goriški grofiji, tirolski grofiji, goriško-gradiški 
grofiji, Avstro-Ogrski ter Evropski uniji. 

 

Predlagani distrikt ima torej dva gravitacijska centra: prvi je osredotočen na mesti-simbol 
Gorica-Nova Gorica, drugi pa na Oglej kot zgodovinski temelj območja in pomembno 
zgodovinsko-arheološko mesto svetovnega pomena. Obe območji sta povezani vzdolž 
Soče in preko cestnih povezav.  

 

Zaključek 

11. in 12. aprila 2019 so obiskali Goriško predstavniki Nacionalnega (italijanskega) odbora 
za kulturne distrikte. 3. in 4. maja 2019 so pobudniki ''goriškega'' distrikta predstavili pobudo 
“GO Mozaik” na nacionalnem (italijanskem) posvetovanju, ki je potekalo v Neaplju pod 
pokroviteljstvom UNESCO CNI.  

Namen posvetovanja je bil med drugim identificirati in poskusiti pridobiti podporo za prve 
poskusne kulturne distrikte s strani Evropske unije. Na posvetovanju je bilo enoglasno 
sprejeto, da se podpre distrikt, ki ga je predstavil ICM.  

Zaradi tega je dobrodošlo sodelovanje ustanov, delujočih na definiranem območju, v želji po 
učinkoviti in skupni sinergiji ustanov, ki bi se pridružile pobudi za priznanje evropskega 
kulturnega distrikta.    

Gorica, september 2019 


