Okrúhly stôl v Múzeu v obci Lišov
13.7.2018 o 16:00 hod.
Aktivita okrúhly stôl z projektu Vidiecka mládež v regióne, organizoval
OZ Vidiecky parlament na Slovensku
Prítomní pracovníci projektu: Bc. M. Melich, Ing. M. Alakšová, Ing. J.
Mikušáková, J. Dvorský, Bc. M. Bórik, MBA, PhDr. A. Badínová, Mgr. M.
Kemková, Ing. M. Behanovská.
Okrúhly stôl – diskusia bola zorganizovaná po zasadnutí projektového
tímu na Obecnom úrade v obci Lišov. O ukončení sme sa presunuli do
neďalekého múzea, kde sme si prezreli výstavu a následne sme od 16:00
hod. začali diskusiu so zahraničnými účastníkmi projektu Zapájanie
európskej mládeže na objavovaní európskeho kultúrneho dedičstva.
Na začiatok sme sa predstavili, pričom účastníci diskusie - okrúhleho
stola boli oboznámení s ich právami a povinnosťami prevádzkovateľa podľa
zákona č. 18/2018 Z. z., pre zahraničných účastníkov známy ako GDPR.
Žiadny z účastníkov nevyjadril nesúhlas s použitím osobných údajov a
fotografií pre účely projektu.
Preklad vykonával administratívny pracovník - J. Dvorský. Pričom sme
sa pýtali anglických návštevníkov aké majú názory na Slovenský vidiek, čo
sa im tu páči, čo nepáči a čo by vylepšili.
Dozvedeli sme sa, že sa im páči kľud na vidieku, mohli si vyskúšať
vyšívanie, staré techniky omietania stien v rámci projektu, taktiež sa im páči
náš folklór a história a najmä to, že sa to ešte udržuje v súčasnej dobe.
Nedostupnosť signálu sa im páči, pretože ľudia z väčších miest najmä
to vyhľadávajú, aby neboli len na mobiloch a internete, takže si mohli od
modernej technológie oddýchnuť.
Páčila sa im aj história okolitých obcí na vidieku, keďže v rámci
projektu aj cestovali po historických a kultúrnych pamiatkach okolia.
Na záver sme im poďakovali za účasť na diskusii – okrúhlom stole
a ukončili sme danú aktivitu.

V Lišove 13.7.2018 zapísal Jakub Dvorský
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