Za takojšnjo objavo.

SPOROČILO ZA JAVNOST
Zaživela je informativna spletna stran o projektu MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture
Maribor, 6. februar 2014 – S februarjem je začela delovati informativna spletna stran o projektu
Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Zaradi vrste aktivnosti, ki sledijo zaključevanju projekta,
opredeljevanju nasledstva EPK 2012 in nadaljnjemu razvoju, se je pokazala potreba za vzpostavitev
informativnega spletnega mesta www.maribor2012.info.
Trajnostna naravnanost projekta EPK 2012 zahteva odgovorno upravljanje z vsemi učinki, rezultati in
pobudami z namenom nadaljnjega razvoja tega edinstvenega kulturnega projekta. Spletno mesto je
zato pomembno stičišče, ki povzema preteklo, sedanje in prihodnje dogajanje v kulturnem razvoju
Maribora in partnerskih mest.
Vizija projekta EPK 2012 se ob njegovi programski in materialni zapuščini uresničuje in gradi naprej po
izbranih naslednikih in vseh deležnikih, ki bodo vključeni v nadaljnji razvoj. Ob tem je pomembno, da
obstaja informacijska točka in da je javnost o aktivnostih, ki sledijo po projektu EPK 2012, ustrezno
obveščena.
Cilj www.maribor2012.info je, da postane vozlišče ključnih informacij o nadaljnjem kulturnem razvoju
Maribora in partnerskih mest, ki temelji na dediščini EPK 2012. „Spletno mesto je vir informacij o vsem,
kar delamo v zadnjem letu, in upamo, da se bo projekt nadaljeval tudi s pomočjo naslednikov po
končanem postopku za prenehanje zavoda Maribor 2012. Delovati želimo transparentno in razvojno
tako do vseh deležnikov v postopku prenehanja zavoda Maribor 2012 kot tudi do javnosti, ki ji moramo
zagotoviti vpogled v nasledstvo in prenos dediščine doslej največjega kulturnega projekta,“ je svoje
mnenje ob vzpostavitvi spletnega mesta izrazil Sašo Drobnak, upravitelj zavoda Maribor 2012 – v
likvidaciji.
Vsebinska zasnova spletnega mesta združuje dogajanje v času pred letom 2012, čas kulturne
prestolnice 2012 in današnji čas z nakazovanjem prihodnosti projekta v treh vsebinskih sklopih. Strnjen
dokumentarni sklop »Evropska prestolnica kulture 2012« vsebuje relevantne informacije in
dokumente od kandidature do evalvacije projekta in bo v prihodnje še izčrpnejši, predvsem zaradi
arhivskih virov Pokrajinskega arhiva Maribor. Aktualni sklop »Vrtimo naprej« sporoča, da projekt kljub
uradnemu prenehanju živi dalje: podaja novice, predstavlja izzive, priložnosti in odmeve, ki se na
različne načine dotikajo projekta EPK 2012. Sklop »Nasledniki projekta« predstavlja vlogo,
odgovornosti in področja dela pravnih naslednikov, ki bodo nadaljevali začrtano pot projekta Evropska
prestolnica kulture.
“Nova stran uporabniku ponuja osredotočen, dokumentaren pogled na pretekle dosežke in bodoče
razvojne priložnosti projekta EPK 2012. Je pregleden vodnik po dediščini »Evropske prestolnice kulture«,
hkrati pa smerokaz k odgovornim naslednikom tega projekta,” je svojo uporabniško izkušnjo opisal
upravitelj.
Vabimo vas, da obiščete spletno stran, se spomnite utrinkov leta prestolovanja in prepoznate
priložnosti, ki izhajajo iz projekta EPK 2012.
Za dodatne informacije o novi spletni strani se lahko obrnete na:
Maribor 2012 – v likvidaciji
Sašo Drobnak, upravitelj
saso.drobnak@maribor2012.eu

