Mot något nytt?

Kulturarv med visioner
Nu tar vi nästa steg mot en ny vision för arbetet med kulturarv. Vid tre nationella seminarer sparkar vi igång
det ideologiska visionsarbete som ska ligga till grund för kulturmiljövårdens gemensamma framtidsprogram
– en Agenda för kulturarvet.
Vilken roll har kulturarvsfrågorna i samhället?
De två dagarna kommer att sätta igång, inspirera till och erbjuda verktyg för en fortsatt diskussion runt om
i landet. Det handlar om kulturarvsideologi och samhällsutveckling, förhållningssätt och värderingar.
Inspiration.
Du kommer att kunna lyssna till föreläsare med erfarenheter från kommunalt, ideellt och regionalt arbete,
men också från högskola och forskning. Här kommer kommentarer på hittills utförda omvärldsanalyser och
opinionsundersökningar ges av externa experter blandat med reflektioner kring en ny kulturarvsideologi.
En inspirationsskrift som kritiskt behandlar bruket av historia kommer att skickas ut till alla deltagare för att
starta upp tankearbetet redan före seminarierna.
Hemlig gäst.
Dessutom kommer en hemlig gäst att ge sin högst personliga bild av kulturarvsfrågorna.
Miniseminarier.

Inbjudan

Agenda kulturarv – 3 nationella seminarier

4–5 november 2002 i Malmö, Skåne
7–8 november 2002 i Nyköping, Södermanland
11–12 november 2002 i Sundsvall, Västernorrland

Tre miniseminarier kommer att erbjuda annorlunda infallsvinklar och framför allt ge möjlighet till utbyte av
erfarenheter mellan deltagarna. Läs mer på nästa sida.
Vad är din vision för kulturarvsarbetet?
Seminarierna vänder sig till personer som arbetar med eller har synpunkter på kulturarvsfrågor på
institutioner, i organisationer, kommuner eller föreningar och enskilt. Hur tycker du att arbetet med kulturarv
bör fungera? Ta chansen och berätta hur din drömbild ser ut!
Alla tre seminarierna kommer att ha samma innehåll och utformning. De är kostnadsfria och vi har förlagt
dem på tre orter i landet för att ge möjlighet för så många som möjligt att deltaga. Resor och boende bekostas
av deltagaren. Tips på olika boendealternativ återfinns på anmälningsblanketten.
Sista anmälningsdag är 4 oktober.
Varmt välkommen!

Anmälan

Agenda kulturarvs 3 nationella seminarier, november 2002

Miniseminarierna är tänkta att ge utrymme för seminariedeltagarna att dela med sig, diskutera och

Titel/funktion ……………………………………………………………….

problematisera kring de erfarenheter som hittills har gjorts inom Agenda kulturarv. Både positiva och mindre

Organisation ……………………………………………………………....

positiva frågor kan tas upp till diskussion. På vilket sätt kan vår nya kunskap leda oss vidare?

Adress ……………………………………………….. Länsbokstav....….
Postadress ......…………………………………………………………....

Rubrikerna kommer att vara detsamma vid samtliga tre nationella seminarier, men fyllas med olika exempel

Telefon …………………………………. Fax ……………………...........

från respektive region. På anmälningsblanketten fyller du i vid vilket miniseminarium du önskar medverka.

E-post ………………………………………………………………….......

Tema 1: Från omvärldsanalys till handling

Jag anmäler mig till följande nationella seminarier
samt miniseminarier (lokal meddelas senare):

De län som har arbetat med olika typer av undersökningar och enkäter presenterar sina resultat och hur
man planerar att använda resultatet. Kommer resultaten att leda till förändrade arbetsformer eller bekräftade
det något som redan var känt? På vilket sätt kan erfarenheterna användas i det fortsatta arbetet?
Tema 2: Hur skapar vi en ideologisk diskussion?
Många län har uttryckt svårigheter med att få igång en ideologisk diskussion kring vårt uppdrag och våra
värderingar inom kulturarvsarbetet. Några län har emellertid satsat på just detta genom seminarieserier och
möten. Hur kan man starta diskussionen och få så många som möjligt engagerade i ett ideologiskt
tankearbete? Hur involveras nya grupper i en ideologisk diskussion med kulturarvet i fokus?
Tema 3: Kommunernas roll i kulturarvsarbetet – önskemål och vilja
Flera län har fokuserat sitt Agenda k-arbete kring diskussionen om hur kommunerna kan engageras mer i
arbetet med kulturmiljön och kulturarvet. Ett antal län presenterar hur man har gått tillväga i arbetet med att nå
kommunerna. Vilket gensvar har man fått? Vilka önskemål har kommunerna? Vad krävs för att utveckla
samarbetet kring kulturarv och historia? Vilka konsekvenser får ett större kommunalt ansvar för vårt arbete?

4–5 november 2002 i Skåne
Jag anmäler mig till följande miniseminarium, välj ett alternativ:
__ Tema 1. Från omvärldsanalys till handling
__ Tema 2. Hur skapar vi en ideologisk diskussion?
__ Tema 3. Kommunernas roll i kulturarvsarbetet – önskemål
och vilja

7–8 november 2002 i Södermanland
Jag anmäler mig till följande miniseminarium, välj ett alternativ:
__ Tema 1. Från omvärldsanalys till handling
__ Tema 2. Hur skapar vi en ideologisk diskussion?
__ Tema 3. Kommunernas roll i kulturarvsarbetet – önskemål
och vilja

11–12 november 2002 i Västernorrland
Jag anmäler mig till följande miniseminarium, välj ett alternativ:
__ Tema 1. Från omvärldsanalys till handling
__ Tema 2. Hur skapar vi en ideologisk diskussion?
__ Tema 3. Kommunernas roll i kulturarvsarbetet – önskemål
och vilja
Jag önskar att följande frågeställningar tas upp till
diskussion vid seminariet:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

agenda

kulturarv

Namn ……………………………………………………………………....

www.raa.se/agendak

Miniseminariernas teman

Speciella önskemål/specialkost/avvikande ankomst eller
avresetider:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Datum och underskrift
……………………………………………………………..................
Hotell
Här är några förslag på hotell som du kan boka.
Malmö: First Hotel Garden, 1393 kr (040-665 62 00) eller Ibis
Hotel Malmö, 730 kr (040-664 62 50)
Nyköping: Sunlight House, 795 kr (0155-20 50 00) eller Ibis
Hotel Nyköping, 645 kr (0155-28 90 00)
Sundsvall: Hotel Baltic, 1025 kr (060-14 04 40) eller Ibis Hotel
Sundsvall, 650 kr (060-64 17 50)
Samtliga prisangivelser avser enkelrum inkl. frukost och moms.
Sista anmälningsdag: 4 oktober 2002
Seminariet är kostnadsfritt. Bekräftelse, detaljerat program och
ytterligare information skickas när vi har fått din anmälan. En
avgift om 1000 kronor utgår om avbokning sker efter det att
bekräftelse har skickats till dig.
Observera att platsantalet är begränsat.
Faxa anmälan på 08-664 58 10 eller skicka den till:
Camilla Wengrud, EB Konferens AB, Box 10018, 100 55 Sthlm
camilla@ebkonferens.se

