TEDEN GEOPARKA KARAVANKE OD 24. MAJA DO 2. JUNIJA
Sporočilo za medije
Geopark Karavanke, 23. maj 2013 – Potem, ko je Geopark Karavanke vstopil v družbo evropske
mreže geoparkov pod okriljem UNESC-a, tudi tukaj pripravljamo Teden Geoparka Karavanke.
Teden geoparkov vsako leto v enakem obdobju praznujejo v vseh evropskih geoparkih, kjer
potekajo različne aktivnosti, ki geologijo v širšem smislu približujejo prebivalcem in vsem
ljubiteljem geo dogodivščin. Teden Geoparka Karavanke pripravljamo že tretjič, a letos prvič v
družbi geoparkov pod okriljem UNESCO-a.
Geopark Karavanke, ki obsega občine Črna na Koroškem, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd,
Mežica, Pliberk, Suha, Bistrica nad Pliberkom, Globasnica, Galicija, Žitara vas, Železna Kapla in
Sele, v tednu od 24. maja do 2. junija pripravlja številne zanimive aktivnosti na različnih krajih.
Tako smo pripravili arheološki pohod za otroke v Globasnici. Izvedli bomo več delavnic z naslovom
»Zabavno, poučno, nič mučno« ter delavnico »Spoznaj, varuj, ohrani«. V tednu Geoparka
Karavanke bomo tudi uradno otvorili Geološki in Planinski center v Selah, pripravili sprehod po
ornitološki učni poti in poti vodnih doživetij v Suhi, vse na avstrijski strani geoparka. Na slovenski
strani pripravljamo pohod do geo-točke Topla ter pohod od Pudgarskega pa do Smrekovca, kjer
bomo pripravili otvoritev info točke Smrekovec. Skozi cel teden Geoparka Karavanke bo v TIC-u
Topla na ogled razstava »Dinozavri – izumrlo življenje na Zemlji«, v Podzemlju Pece ter Narodnem
domu Mežica pa smo pripravili tudi zaključek likovnega natečaja z enakim naslovom.
Dogajanje je pestro, namenjeno prav vsem starostnim in interesnim skupinam, od otrok iz vrtcev
pa do naših seniorjev, ki lahko najdejo nekaj zanimivega in poučnega zase. Naš moto je, da je
geologija zabavna, poučna, nič mučna.
Geopark Karavanke je zaživel v polni meri. Zavedamo se, da to ni projekt tistih, ki ga izvajamo,
ampak projekt vseh tistih, ki tam živijo. Imamo Geopark Karavanke, pripravili smo številne
vsebine, različne materiale, info centre, različne poti, … projektne aktivnosti bodo potekale še do
konca letošnjega leta, potem pa bo Geopark Karavanke živel svoje življenje. Verjamemo, da z
dobro in pestro popotnico, prav tako pestro, kot je pestra geologija.
Vljudno vabljeni na vse prireditve.
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