Інформаційний бюлетень Оствінду. Березень 2020

Ostwind e. V.
Vorsitzende Dr. Dagmar Everding
Rheinlandstr. 21 87437 Kempten
Telefon: 0831/5707144
Mobil:
0177-4597867

Співпраця спілки Оствінд з HTL Перг у Верхній Австрії
У відділі інформаційних технологій в HTL Перг з лютого 2020 року учні працюють над
розробкою програми Арр для туристів, які мандрують Європейським шляхом в праліси.
Цю програму подорожуючі можуть використовувати, щоб побачити та почути
інформацію в пунктах пропуску з одного боку, а з іншого - продемонструвати свої
туристичні показники, які будуть вміщені в фотокнигу. Цей шкільний проект виник за
ініціативи Герда Саймона (ÖAV Freistadt).
Стипендіат ДБУ здійснює проект щодо ночівлі в екологічних спорудах / готелях
Починаючи з 1 березня 2020 року пані Міхаела Щебітцова зі Словаччини в рамках
стипендії DBU (6 місяців) займається в організації Ostwind в Кемптені. Пані Щебітцова
вивчала геотуризм та досліджує і аналізує можлисості перебування та ночівлі (готелі,
пансіонати, бази відпочинку, гуртожитки) у Німеччині. Мета - передача таких
можливостей ночівлі та перебування до Словаччини. Ostwind сподівається на
інформацю про перебування та ночівлю на всьому Європейському маршруті в праліси..
Кераміка з Косова стала об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з кінця 2019 року
Кераміка міста Косова в Українських Карпатах є традиційним гуцульським ремеслом.
Перші горщики та чашки були виготовлені ще в 15 столітті. Завдяки спеціальним
покладам глини виробництво кераміки було основним заняттям для населення регіону.
Пізніше місцеві майстри вдосконалили технологію та розробили нові мотиви. Орнаменти
здійснюються зеленим, жовтим, коричневим, дуже рідко синім кольорами і покриваються
прозорою глазур‘ю та випалюються. Орнаменти містять мотиви флори та фауни, звичаїв
та традицій, а також сцени з міфології, релігії та історії.
Коронавірусна епідемія ставить під сумнів цьогорічну програму походів
Європейське «відключення» соціальних контактів через нинішню вірусну епідемію,
ймовірно, призведе до того, що ми не зможемо здійснити заплановані на це літо походи
цього року. Зараз ми чекаємо, чи зміниться ситуація в найближчі місяці і чи будуть
можливі спільні походи. Ми маємо намір запропонувати перенести походи, які повинні
були відбутися в цьому році, на 2021 рік.. Екскурсія в Горгани в Україні була перенесена
на 11 - 21 липня 2021 року.
Нова інтернетсторінка Оствінд. www.ostwind-ev.de !
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