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Uvod in namen projekta
Keramika je globoko zakoreninjena v naš vsakdan, kakovost izdelkov pa je
odvisna predvsem od kreativnosti oblikovalcev, ki dobro poznajo različne
keramične materiale in razumejo njihove funkcionalnosti. V
srednjeevropskih regijah, kjer je prisotna dolgoletna tradicija in zbrano
najnovejše znanje o oblikovanju keramike, se ponujajo podjetniške
priložnosti za številna majhna in srednje velika podjetja (MSP). Kljub temu
ekonomski potencial keramike v posameznih regijah še ni v celoti izkoriščen,
dodatno pa sektor keramike močno ogroža tudi svetovna konkurenca. Zato v
okviru projekta CerDee vzpostavljamo mrežo institucij, ki delujejo v
kulturno-kreativnem sektorju (KKS), muzejev, malih in srednjih podjetij ter
vključujemo celotne regije s tradicijo oblikovanja keramike.
Cilj projekta CerDee je ohraniti in razširiti evropski potencial v svetu
keramike z ustvarjanjem skupnega bazena znanja. V ta namen zbiramo in
ocenjujemo obstoječe znanje, pristope in ekonomski potenciali malih in
srednjih podjetij ter razvijamo nove oblike sodelovanj in izobraževanj za
krepitev podjetniških spretnosti kreativnih MSP na evropski ravni. Vse
projektne aktivnosti podpirajo in omogočajo sodobna informacijska orodja
za povečanje dostopnosti, razvoj veščin in trženje. Ključni rezultat bo
prosto dostopno spletno mesto Ceramics in Europe – središče sodelovanja za
srednjeevropski KKS, ki bo namenjeno pridobivanju in izmenjavi znanja na
področju oblikovanja keramike. V partnerski mreži, ki jo sestavljajo
strokovnjaki s področja izobraževanja, raziskovanja in podjetništva,
sodeluje osem muzejev in univerz iz šestih evropskih držav, z namenom, da
bi skupaj dosegli zastavljene cilje.
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Sl. 1:
Projektni partnerji
AT: New Design University Privatuniversität St. Pölten (NDU)
CZ: Západočeská Univerzita v Plzni - University of West Bohemia (UWB)
DE: Technische Universität Ilmenau (TU Ilmenau)
DE: Porzellanikon - Staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a. d. Eger / Selb (Porzellanikon)
IT: Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - International Museum of Ceramics in Faenza (MIC Faenza)
PL: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - Museum of Ceramics in Bolesławiec (MCB)
SI: Narodni muzej Slovenije – National Museum of Slovenia, Ljubljana (NMS)
SI: Zavod za turizem in kulturo Kranj - Institute of Tourism and Culture Kranj (ZTKK)
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Položaj deležnikov v svetu keramike

Za doseganje dobrih rezultatov pri raziskavah so pomembne
enotna struktura, ažurnost, primerljivost in uporabnost
podatkov. Raziskovalne dejavnosti in analize izvajata partnerja
iz Češke in Nemčije, v sodelovanju z vsemi ostalimi
projektnimi partnerji. Rezultate raziskav, ki trenutno
omogočajo analizo in primerjavo med sodelujočimi
srednjeevropskimi regijami s tradicijo oblikovanja keramike,
bo mogoče razširiti tudi na druge evropske regije.

Osnovna naloga projekta CerDee je zbrati aktivne keramike in oceniti
njihove zmogljivosti ter razpoložljiva tržišča. V ta namen partnerska
mednarodna ekipa analizira trenutne razmere v KKS, še posebej na področju
oblikovanja keramike in sorodnih področjih.
Naši raziskovalci zato kartirajo situacijo v omenjenem sektorju in na podlagi
zbranih podatkov identificirajo potrebe deležnikov v industriji. Posebna skrb
je namenjena podjetnikom in njihovemu uspešnemu poslovnemu razvoju. V
okviru projekta zato velik delež raziskav in aktivnosti usmerjamo na
izobraževanje, trženje, razvoj prodajnih in podjetniških veščin ter
tehničnega znanja v vseh sodelujočih državah in regijah.

Sl. 2:
Primer rezultatov
ankete

V okviru projekta prav tako raziskujemo najboljše prakse v
oblikovanju keramike, da bi lahko sledili mednarodnim
trendom in našli najboljše rešitve za prihodnost.
V trenutni fazi projekta sporočamo rezultate raziskav
posameznim poslovnim subjektom, analiziramo primere dobre
prakse in povečujemo podatkovno bazo keramikov.

Vodja:
Západočeská Univerzita v Plzni - University of West Bohemia
Projektna ekipa:
Ing. Petr Štumpf Ph.D., Ing. Jan Tlučhoř Ph.D.,
Ing. Olga Šlechtová Sojková, Ing. Michael Satýnek, Petra Karešová
V sodelovanju z:
Giada Garavini, MIC Faenza
Jaosław Sawicki, MCB
Mojca Mikolič, NMS
Petra Wieser, NDU
dr. Jana Göbel, Melanie Steinel, Porzellanikon
Simona Mohorič, ZTKK
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S pomočjo vseh projektnih partnerjev smo zbrali različne
izkušnje z delavnic in tečajev oblikovanja keramike v vseh
sodelujočih regijah. V okviru nekaterih, ki so se odvijale v
Italiji, Avstriji, Sloveniji in Nemčiji, smo pripravili tudi več
videoposnetkov z izobraževalno vsebino o različnih
keramičnih tehnikah z namenom poglobitve znanja in
poudarjanjem lokalnih tradicij oblikovanja keramike.
Pripravili smo tudi videoposnetke za različna poklicna
usposabljanja, povezana s keramiko, in sicer v muzejskem
okolju, kulturnih domovih, šolah ali na univerzah. Prikazujejo
upravljanje arhivov, promocijo umetnikov, ki se ukvarjajo s
sodobno keramiko ali delo kustosov na razstavi sodobne
keramike.

Izobraževanje
Za izobraževanje bodočih podjetnikov v sektorju keramike smo
razvili pestre izobraževalne vsebine. V pomoč pri ustanavljanju
podjetja smo za keramike oblikovali video priročnik »How to
set up a ceramic enterprise. The Italian case«. Priročnik
vsebuje operativna navodila, kot so pravni in poslovodni
nasveti, pravila v povezavi z varstvom pri delu, nasveti glede
ureditve delovnega prostora in študije izvedljivosti. Priročnik
bo prilagojen za vse partnerske regije, glede na lokalne
posebnosti in veljavna pravila.

Sl. 3:
Utrinek iz video
priročnika »How to
set up a ceramic
enterprise. The
Italian case«.

Sl. 4 – 8: Interaktivni
katalog keramike iz
Faenze, Italija.
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Interaktivna e-knjiga »Oblike in okrasi italijanske keramične
tradicije« predstavlja pomembno raziskovalno orodje za
keramike. Oblikoval ga je partner MIC Faenza v sodelovanju s
pridruženim partnerjem ISIA.
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Tekmovanje Future Lights v keramiki, ki ga organizira muzej
Porzellanikon v sodelovanju z MIC Faenza, NDU in UWB,
nagovarja umetnike in oblikovalce, ki delujejo na področju
keramike. Zasnovano je zlasti za mlade oblikovalce, ki so na
začetku svoje kariere. Glavni cilj tekmovanja je pomoč
bodočim keramikom pri vzpostavitvi mednarodnih stikov in
mreženju ter oblikovanje platforme za njihovo rast, razvoj, in
dialog. V letih 2020 in 2021 je bilo nagrajenih dvanajst mladih
umetnikov in oblikovalcev. Zanje smo organizirali različne
delavnice in poletne šole. Med njimi je bila tudi delavnica o
razvoju podjetniških spretnosti v okviru Tabora poslovnega
razmišljanja (Business Thinking Camp), ki jo je vodil Jiří Hanek
(UWB).

Nagrajencem tekmovanja Future Lights je partner MIC Faenza
v letih 2020 in 2021 dal priložnost, da se predstavijo skupaj z
nagrajenci enega najstarejših in najpomembnejših tekmovanj
oblikovanja sodobne keramike – 61. prireditve Premio Faenza.
Ob dogodku je bila izdana tudi spremna publikacija in
organiziran spletni pogovor, ki sta omogočila predstavitev
mladih keramikov in njihovih del. Pogovor, ki ga je
koordinirala direktorica MIC Faenza dr. Claudia Casali, je
potekal marca 2021 in je na voljo na YouTube kanalu MIC
Faenza.

Sl. 9:
Jiří Hanek (UWB)
med delavnico za
nagrajence Future
Lights v keramiki
2020, foto ©
Porzellanikon

FUTURE LIGHTS

IN CERAMICS 2020-2021

Karolina Gardzilewicz
Maruša Mazej
Petra Wieser
Dawid Żynda
Edina Andrási
Lotte Schlör
Hanna Miadzvedzeva
Chloe Monks
Helena Patelisová
Anja Radovićz
Viktória Maróti

progetto realizzato da / realized by
Porzellanikon - Staatliches Museum für
Porzellan, Selb

in collaborazione con / in cooperation with
Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza

Sl. 10:
Naslovnica
kataloga Future
Lights v keramiki
2020 in 2021,
© MIC Faenza

14

15

Prvi dosežki

KREATIVNO PODJETNIŠTVO – RAZVIJANJE, IZOBRAŽEVANJE, VZPODBUJANJE

Na družbenih medijih MIC Faenza sta dostopna dva spletna
seminarja o inovacijah na področju keramične obrti in
oblikovanja, ki vsebujeta prakse, vrednote in vizije za
izgradnjo odprtega omrežja ter za analizo inovacij, modelov,
primerov in orodij za temeljno usposabljanje za podjetnike s
področja keramike.

Delavnice
V okviru semestrskega projekta so se študentje
dodiplomskega študija »Manual & Material Culture« na New
Design University v St. Pöltnu ukvarjali s keramiko z vidika
njenega oblikovanja, raziskovanja in izdelave. O sodobni
keramični proizvodnji sta ves semester razpravljali docentka
Andrea Moya Hoke in njena sodelavka Petra Wieser, pri
čemer je kot teoretično in praktično preizkusno polje služila
nekdanja tovarna namizne posode v Wilhelmsburgu.
Študentski projekti in nadaljnji teoretični pogledi na
proizvodnjo keramike danes so povzeti v publikaciji »Beyond
Daisy – Future Prospects for the former Wilhelmsburg
Dishware«, ki je prosto dostopna na spletu.

Sl. 11:
Nino Lerchner in
modeler keramike
Hermann Seiser na
zaključni predstavitvi,
foto: © Petra Wieser

Sl. 12:
Alina Miklau in
Lisa Berger med
semestrom o
keramiki na NDU,
foto: © Petra Wieser
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(DE: https://issuu.com/newdesignuniversity/docs/ndu_beyond-daisy_de;
EN: https://issuu.com/newdesignuniversity/docs/ndu_beyond-daisy_en).

Na NDU v St. Pöltnu je potekala tudi panelna razprava, na
kateri so bili prisotni pomembni gostje sektorja oblikovanja
keramike iz Avstrije, ki so razpravljali o prihodnosti
proizvodnje keramike v Srednji Evropi. Dogodek je bil
predvajan v živo in je na voljo tudi na strani YouTube.
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Za deležnike v kulturno-kreativni industriji, posebej v panogi
oblikovanja keramike in porcelana, je partner UWB ustvaril
enotedenske intenzivne »tabore«. Na različnih delavnicah so
preverjali prilagajanje tehnik in orodij za kreativno
razmišljanje ter projektno in poslovno razmišljanje v kulturnokreativni industriji, usmerjeno v potrebe posameznikov.
Ker oblikovalci navadno razmišljajo in delujejo izven ustaljenih
okvirjev jih ni vedno smiselno učiti standardiziranih tehnik in
orodij za upravljanja in poslovodenje, ki se v praksi pogosto
izkažejo kot nepomembni. Le primerna kombinacija
ustvarjalnih, vodstvenih in poslovnih spretnosti omogoči
oblikovalcem doseči poslovni uspeh. Zato je naš cilj podpreti
mlade keramike in oblikovalce na začetku njihove poslovne
poti.
Koncept »taborov« udeležencem ponuja dva tematska in
vsebinsko dopolnjujoča sklopa. V »Design Thinking Camp«
udeleženci razvijajo kompetence za razvoj in upravljanje s
pomočjo oblikovalskega načina razmišljanja. Drugi, »Business
Thinking Camp«, pa je osredotočen na razvoj projektnega
razmišljanja in podjetniških veščin. Delavnice so namenjene
posameznikom, ki so na začetku poklicne poti. Njihova vsebina
je povezana s pripravo zglednega oblikovalskega projekta,
pripravo urnika in ocene časa, ocenjevanjem projekta in
pripravo ponudb za stranke. Omenjene teme so ključne za
mlade oblikovalce. Pri obravnavi poslovnih praks se vsebine
delavnic, dotikajo tem kot so oblikovanje poslovnega modela,
postavljanje cen za izdelke in priprava poslovnega načrta. Vse
omenjene veščine, brez katerih oblikovalci v prihodnosti ne
morejo uspešno delovati in se razvijati, razumemo pod
izrazom »nevidna stran oblikovanja«.
Cilj delavnic oblikovanja keramike »Od tradicije do danes«, ki
so potekale pod vodstvom Gabriela Vacha, je bil predstaviti
keramiko in porcelan kot materiala z velikim potencialom za
oblikovanje skupaj z njunimi prednostmi in izzivi. Vodja
delavnic je navdih zanje črpal v zgodovinskih/tradicionalnih
predmetih iz porcelana.
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Sl. 13:
Rezultati delavnic
na UWB - navdihi v
obliki pladnjev

Vodja:
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - International Museum of
Ceramics in Faenza
Projektna ekipa:
dr. Claudia Casali, Monica Gori
dr. Federica Fanti, Matilde Mercatali
V sodelovanju z:
MgA. Jiří Hanek, doc. MgA. Gabriel Vach, Ing. Michael Satýnek, UWB
Mojca Mikolič, dr. Zora Žbontar, NMS
Prof. Hans Stefan Moritsch, Ass.-Prof. Andrea Moya Hoke,
Petra Wieser, NDU
dr. Jana Göbel, Porzellanikon
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Dostop do kulturne dediščine virtualna knjižnica
V projektu CerDee želimo oblikovati mednarodno virtualno
knjižnico keramičnih predmetov in z njimi povezanih delavnic,
tehnik in veščin oblikovanja keramike. Vsi zbrani podatki in
vsebine bodo objavljene na spletnem mestu Ceramics in
Europe. Spletno bazo znanja bo mogoče uporabiti za navdih in
nadaljnji razvoj keramikov, oblikovalcev, umetnikov in
podjetnikov s področja keramičnega ustvarjanja. Omogočila bo
dostop do podatkov o dediščini s področja keramike v
najširšem pomenu in tako zagotovila trajnost in omogočila
ohranjanje regionalnih tradicij oblikovanja keramike.
V ta namen smo vzpostavili sodelovanje s pomembnimi
ustanovami, ki se ukvarjajo s področjem keramike: Muzej
dekorativne umetnosti v Pragi (Uměleckoprůmyslové museum v
Praze), Muzej Zahodne Češke v Plznu (Západočeské muzeum v
Plzni), Muzej Karlovy Vary in Moravska galerija v Brnu
(Moravská galerie v Brně), Muzej uporabne umetnosti na
Dunaju (Museums für angewandte Kunst, Wien), fundacija
Meissen Porzellan-Stiftung GmbH in Gorenjski muzej v Kranju.
Iz njihovih zbirk in arhivov ter zbirk nekaterih projektnih
partnerjev smo zbrali reprezentativni izbor keramičnih
predmetov. Opremili smo jih z obširnimi opisi, bogatim
fotografskim gradivom in povezali še z drugim gradivom, kot so
videoposnetki, arhivsko gradivo in publikacije. Bazo podatkov
bodo sestavljali najbolj reprezentativni keramični predmeti iz
sodelujočih regij od baroka do danes, kakor tudi pomembni
arhivski viri, dokumenti, recenzije in katalogi s področja
keramike. Z zbirko pomembnih videoposnetkov bomo ustvarili
tudi koncept interaktivnega učenja, ki bo namenjen
ozaveščanju o kulturni dediščini in širjenju slogovnega ter
tehnološkega znanja iz preteklosti in sodobnosti.

Baza znanja je namenjena predvsem umetnikom in
oblikovalcem keramike, ki iščejo navdih za svoje delo v
zgodovinskih in sodobnih keramičnih oblikah in motivih. Z njo
želimo prav tako preprečiti izgubo preteklega znanja in veščin
pri oblikovanju keramike ter doseči preplet preteklih in
sodobnih vidikov oblikovanja, ki bo podlaga za zanimive nove
keramične izdelke.
Bazo podatkov bodo sestavljali trije glavni deli: v Galeriji bodo
predstavljeni skrbno zbrani keramični predmeti muzejev in
galerij iz partnerskih držav od baroka do danes. Vsak vnos bo
opremljen s podrobnostmi o predmetu (način izdelave, avtor,
obdobje, material, tehnika oblikovanja in krašenja, mere itd.)
in bogato galerijo slik. Kjer bo mogoče, bodo predmeti
predstavljeni tudi s pomočjo 3D modelov in 360° fotografije.
Predmeti s skupnimi značilnostmi bodo povezani med seboj in z
relevantnimi dokumenti ter videoposnetki, da bi omogočili
njihovo čim bolj smiselno in podrobno raziskovanje. Za
povečanje prepoznavnosti regionalnih tradicij oblikovanja
keramike pa bodo podane tudi informacije o ustanovi, kjer je
predmet shranjen. Naše delo trenutno zajema predvsem
natančno dokumentiranje keramičnih predmetov in pripravo
vseh spremnih informacij o njih. Postopek vključuje tudi
njihovo fotografiranje v visoki ločljivosti za pripravo
tridimenzionalnih modelov z uporabo fotogrametrične metode.

Sl. 14:
Keramika na stalni
razstavi v Narodnem
muzeju Slovenije Metelkova,
© NMS
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Vsi vnosi bodo za lažje iskanje kategorizirani in organizirani
glede na njihove glavne značilnosti. Za ta del baze podatkov
trenutno skeniramo in popisujemo velike količine pomembnih
dokumentov.
V tretjem delu virtualne baze podatkov – razdelku Video – bodo
predstavljeni videoposnetki, ki pokrivajo različne teme s
področja oblikovanja keramike. Nekateri med njimi so že na
voljo za ogled na YouTube kanalu Ceramics in Europe. Večina
posnetkov izvira iz arhivov projektnih partnerjev oz. drugih
povezanih spletnih strani, nekaj pa jih bo posnetih na novo. Ti
bodo prikazovali predvsem skoraj pozabljene tehnike
oblikovanja in krašenja keramike, kot so lokalne lončarske
tehnike oblikovanja, izdelava in uporaba posebnih vrst glazur,
posebne tehnike krašenja in žganja keramike idr. Novi
videoposnetki, oblikovani v okviru projekta CerDee, bodo
omogočili tako ohranjanje tradicionalnih veščin kot prenos in
širitev najsodobnejšega znanja o oblikovanju in krašenju
keramike. Za dodatno širjenje prepoznavnosti pomembne
dediščine s področja keramike in ozaveščanja o njenem
pomenu, raziskujemo tudi številne mednarodne in nacionalne
podatkovne zbirke, kjer so zgodovinsko pomembni keramični
predmeti in sorodna vsebina že objavljeni. Povezave do
najpomembnejših bodo objavljeni tudi na spletnem mestu
Ceramics in Europe.

Vodja:
Narodni muzej Slovenije – National Museum of Slovenia, Ljubljana
Projektna ekipa:
Prof. dr. Mateja Kos
Barbara Jerin, Jure Kusetič, Mojca Mikolič, Saša Rudolf,
Vesna Svetličič Turk, dr. Zora Žbontar

V razdelku Knjižnica bo uporabnik dostopal do skrbno
izbranih katalogov, člankov, knjig, brošur in arhivskih
dokumentov s področja keramike. Večina dokumentov bo
prvič digitiziranih. Verjamemo, da bo ta ogromna zbirka
znanja v veliko korist in navdih keramikom.
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Sl. 15 - 16:
Oblikovanje 3D
modela in pogled na
primer iz spletne
galerije

V sodelovanju z:
Jarosław Sawicki, Jacek Chlastawa, Tadeus Orawiec, MCB
Valentina Mazzotti, dr. Federica Fanti, Marcela Kubova, MIC Faenza
Julia Pintsuk-Christof, Petra Wieser, NDU
dr. Jana Göbel, Wolfgang Schilling, Porzellanikon
Mgr. MgA. Zdeňka Kučerová,Mgr. Lenka Merglová Pánková, UWB
Simona Mohorič, ZTKK
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Trženje je (skoraj) vse

Za izboljšanje prepoznavnosti keramikov, tudi na
mednarodnem trgu, smo načrtovali njihovo sodelovanje na
številnih priznanih sejmih keramike. Žal je bilo treba zaradi
pandemije ugleden sejem keramike Argillà v Faenzi
popolnoma odpovedati. V manjšem obsegu pa bo od 31. julija
do 1. avgusta 2021 v okviru »Tednov belega zlata« v muzeju
Porzellanikon v Hohenbergu v Nemčiji potekal sejem
porcelana.

Kdor razmišlja o podpori malim podjetjem v sektorju keramike
v Evropi, se bo neizogibno soočil s problematiko trženja, ki je
osnova za gospodarski uspeh podjetja. Zato želimo
posameznikom ponuditi predvsem izvirne in njim prilagojene
rešitve. Pri oblikovanju rešitev se naslanjamo tudi na rezultate
raziskave, opisane v prvem delu te brošure, ki so nam dali
pomembe informacije o potrebah keramikov, na podlagi analize
njihovih trenutnih situacij in različnih načinov trženja, ki jih
uporabljajo.
Prvi korak pri vzpostavitvi podpore za keramike je bil razvoj
priročnika s praktičnimi primeri. V njem so opisane
raznovrstne situacije in priporočeni različni pristopi k trženju.
Uporabimo jih lahko na področju odnosov z javnostmi, še
posebej v okviru komuniciranja preko različnih družabnih
omrežjih, da bi povečali prepoznavnost svoje dejavnosti in
izdelkov. Priročnik bo na spletnem mestu
www.ceramicsineurope.eu na voljo v angleškem jeziku od
avgusta 2021.
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Filmski natečaj

Trženje ne pomeni le promocije lastnih izdelkov v namen
povečanja njihove prodaje. Pomeni lahko tudi intenzivno
promocijo dejavnosti in keramike na sploh. Ta bo potekala v
okviru filmskega natečaja, ki ga razpisuje in organizira partner
Museo Internazionale delle Ceramiche skupaj z vodilnim
partnerjem projekta, muzejem Porzellanikon. Mednarodni
natečaj je namenjen mladim filmskim ustvarjalcem, ki morajo
v dvominutnem filmu predstaviti svoj pogled na keramiko in
keramično ustvarjanje. S kreativnimi rešitvami morajo
poudariti pomen keramike, procese njenega nastajanja ali
prisotnost keramike v našem vsakdanu. Cilj natečaja je
spodbuditi razmislek o identiteti keramike. Prijave
sprejemamo do 1. oktobra 2021, natečaj pa je objavljen tudi
na spletnem mestu www.ceramicsineurope.eu. Zmagovalce, ki
jih čakajo privlačne nagrade, bo izbrala strokovna žirija.
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Prvi dosežki

KREATIVNO PODJETNIŠTVO – RAZVIJANJE, IZOBRAŽEVANJE, VZPODBUJANJE

Spletno mesto Ceramics in Europe
Med ključnimi rezultati projekta izstopa edinstveno spletno mesto Ceramics in
Europe (Keramika v Evropi). Zasnovano je z namenom zagotavljanja čim širše
dostopnosti do pestrega nabora informacij, povezanih s keramiko in njenim
oblikovanjem. Predstavljeni bodo izbrani keramični predmeti iz partnerskih
držav, opremljeni z zanimivimi informacijami in bogatim slikovnim gradivom,
ki bo vključevalo tudi tridimenzionalne modele predmetov. Na spletnem mestu
se bo nahajala virtualna knjižnica, z gradivom o zgodovinskih in sodobnih
keramičnih delih, ki bo keramikom omogočala brezmejno raziskovanje.
Pomemben prispevek predstavlja tudi razvit interaktivni zemljevid, v katerega
so vključeni številni deležniki s področja keramičnega oblikovanja v Srednji
Evropi. Na spletnem mestu bodo dostopni tudi spletni tečaji o podjetništvu,
posebej prilagojeni za oblikovalce keramike. Zasnovani so tako, da novincem v
podjetništva nudijo glavne informacije o odprtju podjetja in opozarjajo na
posebnosti, k jih je potrebno upoštevati. Koncept in izvedbo spletnega mesta
je vodil oddelek za medije in upravljanje komunikacije TU Ilmenau.
Spletno mesto bo v popolnosti zaživelo v zadnji fazi projekta. Delovalo bo kot
središče znanja, mreženja in nabora virov za keramike v Evropi.
Informacije o projektu so dostopne na:

Sl. 20:
Baza keramikov na
spletnem mestu
CIE

https://www.ceramicsineurope.eu
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CerDee.html
https://www.facebook.com/cerdeeICE
https://www.instagram.com/cerdee_interreg
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