
    MESTNA OBČINA PLIBERK 
BGA EUROPAAUSSTELLUNG 2009 

10. Oktober Platz 1 | 9150 BLEIBURG | KÄRNTEN | AUSTRIA 

 

 
 
 
call for papers „Bleiburger Dialogtage 2020“ Seite 1 von 4 

 
 
 
 

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV 
 

(CALL FOR PAPERS) 
za “Pliberške dneve dialoga 2020“ 

od 7. do 9. maja 2020 
 
 
 

 
 

Prireditelj: 

MESTNA OBČINA PLIBERK 
BGA EUROPAAUSSTELLUNG 2009 

 
 

Rok oddaje do 15. 12. 2019 
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Opis projekta 
 

Vsako leto je Pliberk zaradi tako imenovanega “srečanja Hrvatov” na Libuškem polju v središču 
medijske pozornosti. Nasprotovanja med udeleženci in nasprotniki te prireditve so v preteklih 
letih narasla in v teh okoliščinah je stvarna razprava le težko mogoča. Mestna občina Pliberk vidi 
svojo odgovornost v tem, da se temi aktivno posveti ter v temeljnem razumevanju svoje vloge kot 
vsepristranska, mediativna gostiteljica Dnevov dialoga 2020 želi pospešiti konstruktivni dialog. 

Prireditev je zasnovana participativno, v njenem središču je kultura spominjanja v Pliberku ob 
ustrezni osvetlitvi dogodkov pred in med drugo svetovno vojno, pa tudi po njej. Svoje mesto naj 
imajo različne pripovedi o zgodovinskih dogodkih ter zamisli o oblikah spominjanja v Pliberku. V 
središču aktivnosti bo dialog med vsemi udeleženkami in udeleženci, preseganje razmišljanja o 
temi le kot žrtev ali storilec, osvetlitev različnih zornih kotov ter vključitev lokalnega prebivalstva. 
Pliberški dnevi dialoga lahko položijo temelj za poznejši (virtualni) muzej o kulturi spominjanja v 
Pliberku in naj se tudi po letu 2020 zasidrajo kot oblika srečanja in konsenza, pospešujejo 
nacionalni in mednarodni transfer znanja ter postanejo platforma za ustvarjanje in gojenje 
kooperacij. 

 
Mestna občina Pliberk v participativnem procesu vabi k sodelovanju pri Pliberških dnevih 
dialoga. 

 

Okvirni pogoji 
 

Dnevi dialoga se razumejo kot oblika srečanja, dialoga vseh udeleženih in prizadetih. V središču 
aktivnosti sta osvetlitev različnih zornih kotov ter vključitev lokalnega prebivalstva. V ta namen 
načrtujemo tridnevni niz prireditev z delavnicami, ekskurzijami in predavanji o navedenih vsebinah 
ter s primernimi didaktičnimi, interaktivnimi in znanstvenimi pristopi. 

 
Veselimo se Vaših prispevkov k tem tematskim področjem: 
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Tematska področja 
 

• Opis (novih) kompetenc za obdelavo zgodovinskih tem 
o oblike, možnosti in kreativni pristopi (npr. vsestranskost) 

▪ kot npr. komisije za resnico v Južni Afriki, 1996 do 1998 
o znanstveni forumi 
o rituali – na novo razmišljati o kulturi spominjanja 

• Oblike pospeševanja kooperacije v kontekstu živete kulture spominjanja 
• Priporočila za dodatne prilagoditve in razvoj na področju obdelovanja in predstavljanja 

zgodovinskih tem (z ozirom na srečanje Hrvatov in/ali druge konfliktne teme) 
• Pridobitev spoznanj o učinkih odnosov, pripadnosti in navezanostih v zvezi z žalitvami, 

izvirajočih iz nasilnih sporov 
o Kaj je potrebno, da v medsebojnem dialogu lahko ustvarimo čustven prostor za 

zgodovinske teme, v katerem je mogoč konstruktiven razvoj? 
• Opis različnih pripovedi o zgodovinskih dogodkih na Libuškem polju in v Pliberku leta 

1945, v okviru katerega lahko premagamo razmišljanje o temi le kot žrtev ali storilec ter 
najdemo skupne vrednote ali tudi vizije za prihodnost. 

 
Prispevki: zahteve glede oblike in vsebine 

 

Vabimo Vas torej, da vložite prispevke v zvezi z (s) 
• obstoječimi in načrtovanimi znanstvenimi deli, 
• primeri dobre prakse (good practice), 
• predlogi za izobraževalne koncepte in 
• predlogi za možnosti posredovanja zgodovinskih tem 

ki se nanašajo na zgoraj navedene teme in omogočajo povezavo k vsakoletnemu srečanju 
Hrvatov na Libuškem polju in njegovemu zgodovinskemu ozadju. 
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Iščemo vloge za posamična predavanja za največ 20 minut, razprave v panelih (največ 3 
predavanja, en/a vodja panela; največ 120 minut) ali druge oblike diskusije ali predavanja (po 
največ 120 minut) iz posebnih strokovnih področij in/ali s posebnimi medpodročnimi pristopi. 
Naslovniki poziva so posamezniki iz znanosti, culture, umetnosti, civilne družbe, … ustanove in 
organizacije. 

Prispevke nameravamo dokumentirati v posebnem zborniku. 

Prosimo, da svoji vlogi priložite kratek opis prispevka (ena do dve strani, največ 4000 znakov). 

Konferenčni jezik je nemški. Za predstavitev v drugem jeziku je potrebna vnaprejšnja uskladitev s 
prirediteljem. 

Honorar: Potne stroške ter stroške nočitve in prehrane prevzame prireditelj. 

Prispevke lahko vložite do 15. 12. 2019 elektronsko na naslov bleiburg.dialogtage@ktn.gde.at. 
Povratno informacijo boste prejeli do 10. 01. 2020. 

 
Kontaktni osebi: 

 

Formalne zadeve: 

Prof. Arthur Ottowitz 
Vodja BGA Europaausstellung 2009 

Tel: +43 (0) 4235 2110 – 13 
Mobil: +43 (0) 664 995 885 8 
E-Mail: arthur.ottowitz@ktn.gde.at 

Strokovne zadeve: 

Oliver Jeschonek, MSc 
Projektno svetovanje, koncepcija in moderacija 

Mobil:  +43 (0) 676 6601147 
E-Mail:  oliver@jeschonek.at 

 
 
 

Projektna skupina se veseli Vaših prispevkov. 
 

Prisrčne pozdrave, 
 
 
 
 

župan Stefan Visotschnig 
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