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Fact Sheet 
 
Internetna stran:  

www.interarch-steiermark.eu 
 
Projektni partnerji 

 Universalmuseum Joanneum GmbH/Univerzalni muzej Joanneum (vodilni partner) 
 Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Archäologie/Univerza Karla Franza v Gradcu, 

Inštitut za arheologijo 
 Verein Kulturpark Hengist/društvo Kulturni park Hengist 
 Denkmalamt der Republik Slowenien/Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije  
 Europäisches Kultur- und Technologiezentrum Maribor/Evropski kulturni in tehnološki 

center Maribor 
 Pomurje Landesmuseum Murska Sobota/Pomurski muzej Murska Sobota 

 
Vodja projekta 

Dr. Marko Mele, glavni kurator za prazgodovinsko zbirko, Oddelek arheologija in numizmatični 
kabinet Univerzalnega muzeja Joanneuma 
 
Trajanje projekta 

avgust 2011–december 2014 
 
Proračun projekta 

 € 812.850,00 (85 % ESRR-sredstva, 10 % lastna sredstva, 5 % sofinancerji [Dežela 
Štajerska, Oddelek 16 in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko]) 

 ESRR-sredstva prihajajo iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007–13 
(www.si-at.eu) 

  



Stran 2 

Glavni cilji 

 Zajem in digitalizacija predmetov iz ozemlja današnje Republike Slovenije in navezujočih 
se dokumentov, ki se nahajajo v depojih in arhivih Oddelka arheologija in numizmatični 
kabinet Univerzalnega muzeja Joanneuma ter v arhivih Umetnostnozgodovinskega 
muzeja na Dunaju in Urada za varstvo kulturne dediščine Avstrije. 

 Izdelava dvojezičnega digitalnega orodja, ki služi tako za upravljanje teh podatkov kot 
tudi za popis novih arheoloških najdb na terenu. 

 Izdelava dvojezične spletne strani za predstavitev teh podatkov. 
 

Dodatni cilji 

 izvedba potujoče razstave s postajami v Mariboru (Evropski prestolnici kulture 2012), 
Ljubljani, Celju, Ormožu in Murski Soboti z naslovom „V novi luči“ 

 mednarodna konferenca na temo kulturne dediščine (del programa Maribor 2012) 
 dvojezične publikacije 
 razvoj regionalne identitete avstrijske in slovenske Štajerske  
 spodbujanje kulturnega turizma 
 razvoj dolgotrajnega sodelovanja med ustanovami na obeh straneh meje 

 
Pregled 2011-2014 

 digitalni popis 8.919 arheoloških predmetov in okoli 20.000 strani arhivskih dokumentov 
iz Univerzalnega muzeja Joanneuma, Urada za varstvo kulturne dediščine Avstrije, arhiva 
Umetnostnozgodovinskega muzeja na Dunaju, Štajerskega deželnega arhiva in Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije  

 izdelava dvojezičnega digitalnega orodja 
 izdelava spletne strani www.interarch-steiermark.eu za predstavitev popisanih 

arheoloških predmetov in arhivskih dokumentov 
 3D-skeni arheoloških predmetov 
 meritve arheoloških najdišč na področju društva Kulturni park Hengist za izdelavo 

digitalne kulturne krajine 
 potujoča razstava „V novi luči“ z restitucijjo arheoloških predmetov iz časov nacizma  
 mednarodna konferenca na temo kulturne dediščine v Mariboru 
 razstava o arheološkem najdišču Betnava 
 

 


