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ZADEVA: Prošnja za včlanitev v Skupnost muzejev Slovenije

Spoštovani.

Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CUDHg Idrija) je bil ustanovljen z namenom
zagotavljanja celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in
naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem v Idriji. V upravljanju ima pomemben del
svetovne dediščine živega srebra - Antonijev rov, Topilnico Hg, Jašek Frančiške, Rudniško
geološko zbirko, Kompresorsko postajo ter klavže na Idrijci in Belci. Center deluje predvsem
na področju predstavljanja, osveščanja in promocije dediščine živega srebra vpisane na
Unesco Seznam svetovne dediščine. Dediščino živega srebra predstavljamo skozi doživetja v
najstarejšem delu rudnika in interaktivno razstavo v Topilnici Hg, dogodke (Rudnik oživi,
Odsevi srebrnega časa, izobraževalne programe za otroke in delavnice, promocijske materiale
ter pestro turistično ponudbo za obiskovalce. Aktivnosti na tem področju se izvajajo v okviru
Oddelka za upravljanje in koordinacijo UNESCO Svetovne dediščine.
Velik del delovanja centra predstavlja tudi vodenje in izvajanje razvojnih projektov pri čemer
se povezuje s pristojnimi muzeji in zavodi s področja varstva kulturne dediščine.
Včlanitev v Skupnost muzejev Slovenije bo za nas pomenila lažje povezovanje in sodelovanje
z drugimi inštitucijami na različnih področjih, tako sodelovanje in udeležbo na izobraževanjih
in strokovnih izpopolnjevanjih na področju tehniške dediščine, muzejske pedagogike,
interpretacije, komuniciranja in marketinga.
CUDHg Idrija v skladu s Statutom Skupnosti muzejev Slovenije izpolnjuje sledeče pogoje:
- v 6. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda CUDHg Idrija (UL RS, št. 6/2014) je
registrirana dejavnost v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 91.020 – dejavnost
muzejev,
- priloženo soglasje ustanovitelja Ministrstva za kulturo.
Vnaprej najlepša hvala za vaš pozitiven odziv.
S spoštovanjem,
Tatjana Dizdarević, direktorica
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