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Dejavnost Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Najpomembnejša dejavnost Odbora, ustanovljenega v letu 2017, je osnovana na učinkovitih in
vsestranskih predstavitvah nadvse bogate in častitljive kulturne dediščine Novega mesta in
jugovzhodne Slovenije.
Ustanovitev najstarejše terezijanske gimnazije v takratni habsburški monarhiji prav v našem
Novem mestu pa predstavlja posebej žlahten fenomen naše kulturne dediščine. Gimnazijo je v
Novem mestu ustanovila cesarica Marija Terezija 8. avgusta 1746 in tako ugodila gorečim
željam takratnih uglednih Novomeščanov in predvsem novomeških frančiškanov.
V naši gimnaziji so študirali številni slavni slovenski pisatelji, pesniki, znanstveniki, inženirji,
umetniki, slikarji in drugi ustvarjalni ljudje.
Naš Odbor želi z učinkovito promocijo kulturne dediščine tudi vsestransko širiti pomen
trajnostnega razvoja modernega turizma v teh krajih Slovenije in tako prispevati svoj delež k
promociji evropske kulturne dediščine.
Odbor bo letos uresničil že peto akademijo. Progami podrobnosti vseh petih akademij so
podrobno prikazane na naših spletnih straneh. V letu 2017 smo izvedli našo prvo akademijo kar
v prostorih Frančiškanskega samostana, drugo akademijo uresničili v Knjižnici Mirana Jarca
in tretjo v prostorih Kulturnega centra v Nove mestu. Na vseh teh javnih prireditvah je
sodelovalo zavidljivo število poslušalcev. V našo sredino smo povabili veliko število uglednih
slovenskih razumnikov in strokovnjakov iz raznih področij kulturnih in strokovnih dejavnosti.
Naše smele načrte in programe pa je na našo veliko žalost ustavilo obsedeno in žalostno stanje
vsepovsod po svetu zaradi pojava nesrečnega virusa Covid 19. Zato smo izvedli četrto
akademijo v digitalni tehnologiji. Nasploh lahko trdimo, da smo v Odboru stalno posvečali
posebno pozornost digitalizaciji naše dejavnosti. Na tem mestu velja posebna zahvala našemu
namestniku predsednika Odbora zasl. prof. dr. Jožetu Gričarju, ki ima posebne zasluge za
digitalizacijo vse naše dejavnosti. V imenu našega Odbora pa se še posebej zahvaljujem
našemu županu Novega mesta gospodu mag. Gregorji Macedoniju, ki z nami zgledno sodeluje
in tudi vsepovsod spodbuja sodobno digitalizacijo na številnih drugih področjih. Z nami tudi
zgledno sodelujejo vsi župani iz naše širše regije. Takšno sodelovanje vseh občin gotovo
prinaša k nam novo energijo in novo upanje za naš nadaljnji razvoj, ki je prav pri nas pozitivno
usmerjen, v nasprotju z stanjem duha drugje. Posebej pa moramo biti ponosni, da smo 4.
oktobra, 2018 na pobudo našega Odbora za promocijo kulturne dediščine in v sklopu

evropskega leta kulturne dediščine, v Novem mestu slavnosno odrili spominsko ploščo, ki
obeležuje ustanovitev novomeške gimnazije s strani vladarice Marije Terezije. Postavitev
plošče in obnovo zapisa na portalu je omogočila KRKA, tovarna zdravil v Novem mestu in
njen predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič.
Naše velika želja je tudi, da čimmpreje postavimo pred naša Frančiškansko cerkvijo spomenik
FRANČIŠKAN Z RASROČO KNJIGO. S tem spomenikom se želimo, naš Odbor, »oče«
Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič in vsi občani Novega mesta, oddolžiti novomeškim patrom
frančiškanom za vse njihove velike zasluge, ki so jih naredili za naše Novo mesto in vse naše
ljudi vse od 552 let njihovega prihoda v Novo mesto. Z njihovo zaslugo je Novo mesto je Novo
mesto v vsej nadaljnji zgodovini postajalo posebna kulturna vrednota v vsej naši Sloveniji.
Srčno si želimo, da bo naša že 5. Akademija 2021 v Novem mestu: Izraba digitalizirane
kulturne dediščine za e-promocijo uspešno končana.
Pet Akademij v Novem mestu 2017-2021
9.11.2021 Akademija 2021 v Novem mestu: Izraba digitalizirane kulturne dediščine za epromocijo
Virtualna Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta
22.5.2019 Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe
25.5.2018 Akademija v Novem mestu ob Evropskem letu kulturne dediščine
08.9.2017 Od gimnazije Marije Terezije v letu 1746 do akademske pobude v letu 2017

