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P relet kult urno- umet nost ne
ponud b e za v rt ce i n šole

Napotki za uporabo priročnika
in dodatna pojasnila

Vse b ina

Starostne skupine
Kulturno-umetnostne dejavnosti, predstavljene v knjigi, so označene z ustrezno
starostno skupino samo, kadar niso namenjene vsej vzgojno-izobraževalni
vertikali od vrtca do zaključka srednje šole. Če so namenjene vsem, oznake ni.
Dejavnost, namenjena predšolskim otrokom.
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Dejavnost, namenjena osnovnošolcem.

SŠ

Dejavnost, namenjena srednješolcem.
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Dejavnost, namenjena strokovnim delavcem

v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Kratice
Da bi bilo branje čim bolj tekoče, smo se poskušali izogibati kraticam.
Naleteli boste le na nekaj ustaljenih:

KUV: kulturno-umetnostna vzgoja
MK: Ministrstvo za kulturo
MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ZRSŠ: Zavod RS za šolstvo
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VIZ: vzgojno-izobraževalni zavodi – vrtci, osnovne in srednje šole, osnovne
šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, socialno-varstveni zavodi, glasbene šole,
dijaški domovi

Jezikovna opomba
V besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so na splošno uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Pri nazivanju konkretnih oseb se seveda ravnamo po spolu. Kadar spolno
občutljiva raba jezika izraža osebno prepričanje posamezne kulturne ustanove,
enakovredno uporabljamo oba spola.
V besedilu uporabljeni izraz kulturna ustanova vključuje vse kulturne ustanove
– od javnih zavodov do nevladnih organizacij.
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K a j j e k u l t u r n ou me t n o s t n a vzgoja?
Spoštovane, spoštovani!
Čas je, da se vkrcate na prav poseben kulturni
zrakoplov – kulturoplov! Kdor se vozi z njim, lahko
poleti čez vse ovire in raziskuje brezmejna obzorja
človeške ustvarjalnosti. V kulturoplovu, ki je pristal ta
hip v vaših rokah, so okna na stežaj odprta. Skoznje
lahko pokukate v svet kulture in umetnosti ter tudi vi
spustite v svoj prostor zrak, prepoln svežih zamisli!
Pripravili smo vam zanimiv prelet slovenske kulturnoumetnostne ponudbe za vrtce in šole. Poskrbeli smo
tudi za družbo: kulturoplov upravljata Kuža in Gos,
ki verjameta, da kultura ni nujno (vedno) smrtno
resna stvar. S svojimi pogledi in izkušnjami pa se
predstavljajo številni zagovorniki, ki so že stalni
sopotniki našega kulturoplova.

Kulturno-umetnostna vzgoja po vsebini in poslanstvu preči področja umetnosti in
kulture ter vzgoje in izobraževanja. V mednarodnih in nacionalnih dokumentih je
prepoznana kot pomembno področje vseživljenjskega učenja.
Kakovostno zastavljena kulturno-umetnostna vzgoja omogoča sprejemanje, doživljanje
in raziskovanje umetnosti. Pri otrocih in mladih spodbuja razvoj ustvarjalnosti ter
spretnosti na vseh področjih umetnosti in kulture. S kulturno-umetnostno vzgojo
razvijamo in krepimo ključno kompetenco kulturno zavest in izražanje.
4
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D o s t o p n o s t k u ltu r e
in um e t n os t i j e n a š a
te m e l j n a p r a v ica

Vzgojno-izobraževalni zavodi in kulturne ustanove se
zavedamo, kako pomembno je otrokom in mladim omogočiti
dostop do kakovostnih kulturno-umetnostnih vsebin
v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa, saj s tem
vsem zagotavljamo vključenost in enake možnosti.
S Kulturoplovom vam predstavljamo Kulturni bazar kot nacionalno
stičišče KUV, kjer se križajo in prepletajo vsa področja kulture

S i lah ko ž ivljenje za m i sl i m o
b r ez glas b e, liter a t ur e ,
f ilma, p les a ali g led a l i šč a ?

in umetnosti. Izpostavili smo le osrednje projekte, programe
in dejavnosti, celotno področje KUV z bogato in raznoliko
kulturnovzgojno ponudbo več kot tristo kulturnih ustanov pa
boste spoznali, če boste obiskali spletni portal Kulturni bazar.
Z različnimi projekti in programi, ki jih predstavljamo na
portalu Kulturni bazar, omogočamo otrokom in mladim
spoznavanje različnih področij kulture in umetnosti v vzgojnoizobraževalnem procesu in njihovem prostem času:
z vidika sprejemanja in spoznavanja kulture (mladi kot
aktivni, razmišljujoči in kritični bralci, gledalci, udeleženci,
obiskovalci kulturnih dogodkov), raziskovanja umetnosti
(tako sodobne umetnosti kot kulturne dediščine) ter z vidika
ustvarjalnosti – pri tem spodbujamo njihovo aktivnost,
ustvarjalnost in participacijo v različnih kulturnih dejavnosti.
Poudarjamo tudi dodatno strokovno usposabljanje strokovnih
delavcev iz KUV (poglobitev znanj in kompetenc na različnih
področjih), spodbujamo in krepimo partnerstva (od nacionalne do
lokalne ravni) med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi

Dostopnost umetnosti in kulture nas opolnomoči, spodbudi uživanje

ustanovami (od javnih zavodov do nevladnih organizacij),

v umetnosti in ustvarjanje, hkrati pa nas zavezuje k ohranitvi naše

skrbimo za prepoznavanje in spoznavanje vloge in pomena KUV

kulturne dediščine.

v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu in širši družbi.

Skladno s priporočili Unesca, Nacionalnimi smernicami za kulturno-

Vabimo vas, da se nam pridružite v nacionalni mreži za kulturno-

umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju ter drugimi EU in

umetnostjo vzgojo ter prispevate k njeni širitvi in razvoju.

mednarodnimi dokumenti Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju
s kulturnimi ustanovami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi
skupnostmi načrtno razvijamo kulturno-umetnostno vzgojo (KUV).
Skupaj gradimo nacionalno mrežo KUV, s katero želimo vsem, zlasti pa
otrokom in mladim, zagotoviti dostopnost profesionalne in kakovostne
kulturnovzgojne ponudbe po vsej Sloveniji tako v okviru formalnega
kot tudi neformalnega izobraževanja.
6

Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK • Nada Požar Matijašič,
nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ • Vladimir Pirc, nacionalni koordinator KUV
na ZRSŠ • Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar
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Br alna ku l tu r a
Sidro ži vl j en ja

EMPATIJA

OSREDOTOČENOST

MIŠLJENJE

Bralna kultura je področje, na katerem se prepleta uspešno
delovanje splošnih in šolskih knjižnic, javnih ustanov in društev,
založb, knjigarn, ustvarjalcev. Otrokom, mladim in odraslim povezani
med seboj sporočamo, da branje ni samoumevno in ni podarjeno.
Branje spodbuja koncentracijo, razvija empatijo, razpira krila
domišljije in pomaga reševati zapletene matematične probleme.
Programi in projekti, ki jih pripravljamo, so različni, izjemni,
povezovalni, saj je bralna kultura sidro življenja.

Pripravile: Tjaša Urankar, JAK RS, nacionalna koordinatorka KUV za bralno
kulturo • Petra Potočnik, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, nacionalna
koordinatorka za bralno kulturo • dr. Sabina Fras Popović, nacionalna
koordinatorka za bralno kulturo pri splošnih knjižnicah
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OŠ (RSK)

OŠ (Pot knjige)

SŠ (RSK)

Rastem s knjigo in Pot knjige

nacionalna projekta
za spodbujanje branja

Nacionalni mesec skupnega
branja in Beremo skupaj

Javna agencija za knjigo RS (JAK)

Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture

Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna

nacionalni projekt

Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev,

med mladimi Rastem s knjigo za učence 7. r. OŠ in

knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje

dijake 1. l. SŠ izvaja JAK v sodelovanju s splošnimi

splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev

knjižnicami ter vzgojno-izobraževalnimi zavodi v

Slovenije

Sloveniji in zamejstvu. Ob obisku splošne knjižnice
mladi v dar prejmejo knjigo slovenskega avtorja.

Pobudniki in partnerji NMSB se povezujejo, skupaj

Pot knjige, od avtorja do bralca je prikaz procesa

in bralne kulture ter spodbujajo celovitejšo

krepijo zavedanje o pomenu bralne pismenosti

nastanka knjige, zapisan v stripu, avtorja Žige

nacionalno skrb za področje. NMSB dopolnjuje

X. Gombača z ilustracijami Davida Krančana.

javna medijska in plakatna akcija Beremo

Pot knjige na dvanajstih plakatih potuje tudi kot

skupaj. Vizualno podobo prispevajo slovenski

razstava po šolah, knjižnicah in drugje. Drugi strip

ilustratorji z različnimi avtorskimi pogledi na

Pot knjige, Skrivnost izginulih črk nas popelje v svet

(skupno) branje. Pregled pestrega dogajanja

knjig in pomena branja.

omogoča spletni portal, kjer so zbrani izvajalci
in opisani dogodki, povezani z branjem in knjigo

jakrs.si/bralna-kultura

v vsem slovenskem kulturnem prostoru.
nmsb.pismen.si

Bralna značka ®
Bralna značka Slovenije - ZPMS

nacionalni program
za spodbujanje
prostočasnega branja

Priročnik, Knjigometer,
znak »zlata hruška«

ter podpira vseživljenjski razvoj bralne kulture

Pionirska – center za mladinsko književnost
in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana

in bralne pismenosti. Strokovno jo vodi Društvo

Pionirska – center za mladinsko književnost in

Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki skrbi za

knjižničarstvo je od leta 1948 osrednja strokovna

mreženje in razvoj sodobnih poti spodbujanja

ustanova mladinskega knjižničarstva. Danes

branja, pripravlja smernice izbora bralnih gradiv,

se ukvarja zlasti z vrednotenjem in promocijo

vzpostavlja pretok informacij ter povezuje področje.

kakovostne mladinske literature. V ta namen

Ob tem organizira strokovna izobraževanja,

vsako leto izda Priročnik za branje kakovostnih

koordinira obiske ustvarjalcev, pripravlja

mladinskih knjig, za sprotno vrednotenje knjig

knjižna darila in motivacijsko gradivo ter razvija

pa je razvila spletni ocenjevalnik knjigometer.

programe in projekte za različne ciljne skupine.

Od leta 2010 odličnim knjigam podeljuje znak za

bralnaznacka.si

kakovost zlata hruška (od 2021 skupaj z Zvezo

Bralna značka spodbuja prostočasno branje

vrednotenje in promocija
kakovostne mladinske
literature

bibliotekarskih društev Slovenije). Skupen glas
bralcev, založnikov in avtorjev za dobro knjigo pa
okrepi še s priznanjem zlata hruška.
mklj.si/pionirska-knjiznica
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SŠ

ODRASLI

literarni festival

Festival angažiranega
pisanja Itn.

ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

strokovni dogodek

ABC bralne pismenosti
Center za spodbujanje bralne pismenosti
Mariborske knjižnice

Vodnikova domačija Šiška/Divja misel,
Založba Mladinska knjiga, Zavod Udesin

Dogodek z vsakoletno izbiro teme posega na

Festival Itn. knjigo in njene avtorje jemlje kot

različna polja bralnospodbujevalnih aktivnosti

izhodišče za razpravo in navdih za ustvarjanje

in povezuje različne deležnike. Svoje izkušnje

novih vsebin ter z njimi vabi k branju. Prinaša

in razmišljanja lahko izmenjajo raziskovalci in

pogovore, predavanja, delavnice, menjalnico

raziskovalke, učitelji in učiteljice, knjižničarji

poezije, zajtrk z avtorji, avtorske postavitve knjig na

in knjižničarke iz različnih vrst knjižnic,

oder, koncert. Odpira prostor za nova spoznanja,

študenti in študentke različnih programov,

druženja, razpravljanja in pomembne trke pogledov.

vzgojiteljice in vzgojitelji, praktiki in teoretiki.

Izbira med avtorji in avtoricami, ki se ustvarjanja

mb.sik.si/center-za-spodbujanje-bralnepismenosti

lotevajo angažirano, opozarjajo na spregledano,
krivice, lažne samoumevnosti, rušijo predsodke,
se trudijo razumeti svet in ga pojasnjevati.
facebook.com/intakonaprej

Mladinski literarni festival
Bralnice pod slamnikom
Miš založba
Festival je praznični vrh procesnih prizadevanj za
spodbujanje prostočasnega branja na strokovnih
srečanjih, srečanjih z domačimi in tujimi avtorji,
ustvarjalnih dogodkih, delavnicah, razstavah itd.
Bralne spodbude prilagaja zmožnostim in potrebam
mladih bralcev, vključuje tudi ranljive skupine in si
prizadeva k večji pismenosti, ki je ključna za boljše
razumevanje sveta. Festival z okvirno devetdesetimi
dogodki poteka v zimsko-spomladanskem času
po vsej Sloveniji, organizirajo ga s splošnimi
knjižnicami: Domžale, Tolmin, Nova Gorica, Idrija,
Sežana, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota.
bralnice.si
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mladinski literarni festival

OŠ

SŠ

ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

nacionalni medresorski program

#športajmoinberimo
Center za spodbujanje bralne pismenosti
Mariborske knjižnice
#športajmoinberimo je nacionalni medresorski
program za spodbujanje branja med mladimi
športniki in športnicami. Želijo povezati mlade
in vrhunske športnike ob pogovoru o branju
in knjigi, vplivati na njihov odnos do branja ter
širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna
zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega
znanja. Program poteka v Evropskem tednu športa.
Izpeljan je v sodelovanju z OKS in petimi osrednjimi
splošnimi knjižnicami v petih mestih (Koper,
Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Maribor).
mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt
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Spet na splet

Živa beseda

knjiznice.si

Portal slovenskih
splošnih knjižnic

mag. Tilka Jamnik

mag. Urška Bajda

promotorka branja
Branje omogoča »potovanja«

šolska knjižničarka,
OŠ Tončke Čeč Trbovlje

na različne dele sveta, na vsa

Šolske knjižnice so oaze bralne

področja znanja, v vse čase, k

kulture. Kot praktik verjamem, da

drugim ljudem in … k samemu

je oaza lepa le, če je vključena v

skupnosti, lahko spoznate na portalu slovenskih

sebi. Spodbuja razumevanje,

sodelovalni prostor. Lepo je, ko

splošnih knjižnic.

sprejemanje, empatijo … očaranost

mlajši vežejo prve prebrane besede,

in začaranost. Mogoče je v vseh

ko tretješolcem uspeva tekoče

okoliščinah, delno nadomesti

branje in mladostniki dosežejo

tudi stike v živo. Zato neutrudno

kompetence argumentiranja

spodbujam veselje do branja.

s kritičnim razmišljanjem.

Marko Kravos

Miha Popović

pesnik, pisatelj in
predsednik Društva Bralna
značka Slovenije – ZPMS

učenec OŠ Prežihovega Voranca
Maribor, član HDK Maribor,
golman

Če smo zaradi epidemije ali

Zakaj berem? Ker imam takrat

kakšne podobne nesreče zvezanih

mir pred atijem in mamo. Nič ne

rok in nog, je treba ohranjati in

gnjavita. Za razliko od takrat, ko

pospeševati obtok krvi v ožilju.

sem na mobiju ali igram igrice. Ko

Takšna kri, nujna za pljuča in

igramo hokej, seveda ne berem,

možgane, je človeški dar govora:

berem pa na poti do tekme. Tako

z njim poimenujemo življenje.

nas sedaj bere že nekaj v ekipi,

Hranimo ga vezanega v knjigo.

knjige imamo kar v torbah. Mine

Branje, ki nas ogrne kot srajca, naj

čas, ko se vozimo. Dejstvo je, da

postane naša vsakdanja navada.

imam rad zgodbe, ki jih prinašajo

Splošne knjižnice izvajajo svojo dejavnost v več kot
tisoč krajih po državi. Na voljo so vsem obiskovalcem,
od najmlajših do najstarejših. Kaj vse ponujajo ter kako
posegajo v življenjski prostor posameznika in lokalne

druzina.pismen.si

Spletna stran
o družinski pismenosti
Spletna stran druzina.pismen.si je namenjena
staršem in strokovnim delavcem, ki iščejo
informacije in priporočila strokovnjakov v zvezi
z razvojem pismenosti in jezikovnih zmožnosti
otrok. Omogočata jo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo. Spletno
stran načrtno bogatijo različne ustanove, ki se
vključujejo v Mrežo za pismenost in bralno kulturo.

knjige. Drugače je kot kakšni
filmi ali dokumentarci. Saj tisto
tudi ni slabo, samo preprosto
knjige rad berem. Tiste o starih
Rimljanih so mi sedaj zakon.
14
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Gl e d a l iš č e
Na jlep ša i zna j dba
člove škega du ha

P OV E Z U J E

NAVDIHUJE

GRADI

Slovensko gledališče, ki ga je pisec prvega slovenskega
teatrološkega dela Josip Nolli imenoval »najlepša iznajdba
človeškega duha«, je radoživ in iskriv prostor odprtega,
temperamentnega, kreativnega dialoga ter umetniških presežkov.
Nagovarja prihodnost, odgovarja sedanjosti in ohranja preteklost.
Je inovativno učno okolje in prožna oblika učenja skupnosti in
posameznika. Je prostor svobode, izmenjave in povezovanja.
Mi smo gledališče – spoznajte in obiščite nas!

Besedilo uvoda: mag. Mojca Jan Zoran, direktorica SLOGI •
Pripravila: Brina Zoran, nacionalna koordinatorka KUV za gledališče
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ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

Tovariški abonma

abonma za
pedagoške delavce

OŠ

Šola v kulturi

Gledališče Glej, zavod Bunker in partnerji

Zavod Bunker

Tovariški abonma je abonma šestih neodvisnih

Šola v kulturi je kot šola v naravi, le da so

odrov (Mini teater, Plesni Teater Ljubljana,

mladi namesto v naravo in šport potopljeni v

Gledališče Glej, Stara mestna elektrarna,

urbano okolje in umetnost. Šola v kulturi je del

Vodnikova domačija Šiška, Španski borci) in

nacionalnega projekta kulturno-umetnostne

SLOGI – Gledališkega muzeja za pedagoške

vzgoje Igrišče za gledališče 2.0, ki preizkuša

delavce. Namenjen je spoznavanju sodobne

poskusne modele sodelovanja izobraževanja

scenske umetnosti za vse v vrtcih, šolah in

in sodobne uprizoritvene umetnosti.

drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki si želijo

sodelovalni projekt

bunker.si/kulturno-umetnostna-vzgoja

umetnost vključevati oziroma povezovati s svojim
pedagoškim delom ali pa jo samo podrobneje
spoznavati, se o njej pogovarjati in jo preizkušati.

Zlata paličica

Udeleženci abonmaja prejmejo potrdilo

spletna platforma

Slovenski gledališki inštitut

o strokovnem izobraževanju.

Spletna platforma Zlata paličica je referenčna

transferzala.si/Tovariski-abonma

baza za iskanje ter prvo spoznavanje kakovostnih
gledaliških predstav za otroke in mladino.
Namenjena je vsem, ki radi obiskujete gledališče

Od malih nog(u) _
regionalna platforma
za razvoj in afirmacijo
gledališča za otroke in mlade
Zavod Odprti predali (Slovenija), Festival
ekološkog pozorišta (Srbija), LOFT – Lutkarska
organizacija koju fakat trebamo (Hrvaška),
Dramski studio Prazan prostor (Črna gora)
Regionalna platforma Od malih nog(u) združuje
organizacije in umetnike, ki s svojim izobraževalnim,

občinstvo. Zlata paličica je okolje za povečanje
gledališke pismenosti in ustvarjalnosti otrok, mladih
in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih
kreativnih partnerstev ter razvoj splošnih
kompetenc v kulturi.
zlatapalicica.si

Umetnost –
način življenja

ustvarjalnosti za otroke in mlade. Povezuje

Konzorcij: Lutkovno gledališče FRU-FRU,
Hiša otrok in umetnosti, Gledališče Ane
Monro, Društvo IMPRO

umetnike, VIZ, ustanove, neodvisne organizacije in

Projekt kulturno-umetnostne vzgoje izvaja

festivale. Spletna platforma je edinstven prostor,

konzorcij štirih neodvisnih izvajalcev gledaliških

ki združuje bogat nabor produkcij, programov in

izobraževanj. Namen Umetnosti – načina

literature na področju gledališča za otroke in mlade

življenja je ustvariti proces, ki bo poenotil

v regiji. Angažirano opozarjajo na spregledano,

pedagogiko in opolnomočil mentorje, da bo

krivice, lažne samoumevnosti, rušijo predsodke,

mogoč lahek in bolj tekoč prehod udeležencev

se trudijo razumeti svet in ga pojasnjevati.

med posameznimi učno-vzgojnimi obdobji.

odmalihnogu.org

hisaotrok.si/umetnost-nacin-zivljenja

umetniškim in teoretičnim delom kontinuirano
delajo za izboljšanje kakovosti gledališke
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in želite v gledališki svet vpeljati tudi odraščajoče
spletna platforma

sodelovalni projekt
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strokovno usposabljanje

Mlado gledališče

Živa beseda

Slovensko narodno gledališče Maribor –
Festival Borštnikovo srečanje
Mlado gledališče oblikuje platformo za
križanje stališč, potreb in vprašanj na preseku
kakovostne uprizoritvene umetnosti ter sodobne
vzgoje in izobraževanja. V gledališče vključuje
mlade gledalce in njihove vzgojitelje ter jih
postavlja v središče ustvarjalnega dialoga.
Izbrane kakovostne predstave so jedro
strokovnega usposabljanja, mladim gledalcem
razkrivajo užitke sodobnih uprizoritvenih možnosti.
Pogovori, strokovni dogodki in ustvarjalne
delavnice so metode za razvoj občutljivih
tipalk, sporazumevalnih poti, ustvarjalnih
sporočil in gradnjo solidarne skupnosti.
borstnikovo.si/mlado-gledalisce

Urška Klajn

Brina Rednjak

učiteljica slovenščine,
Osnovna šola Miška
Kranjca Ljubljana

dijakinja Srednje vzgojiteljske šole,
gimnazije in umetniške gimnazije
Ljubljana

Kljub svojemu poklicu sem že vse

Že kot majhna sem se vanj zaljubila,

življenje z dušo in srcem predana

pri štirinajstih letih pa sem vedela,

gledališču. Na odru, pod, za ali pred

da je gledališče to, kar zares

njim že več kot dvajset let igram

potrebujem. Vsakič ko vstopim vanj,

najrazličnejše vloge, ki vplivajo tudi

se mi zdi, kot da pridem v nekakšen

na mojo poklicno pot, na poučevanje

novi svet. Pozabim na vse skrbi in se

slovenščine. Skrivnostna črnina

prepustim občutkom. Če sem kdaj

gledališke dvorane mi predstavlja

slabe volje, žalostna ali nesrečna,

prostor popolne svobode. Prostor,

se odpravim v gledališče. Na poti

kjer se lahko brez slabe vesti kregam,

domov sem že srečna, vesela in

kričim, sovražim, jočem, se zaljubljam,

polna ljubezni. Dokler ne stopim skozi

preprosto – živim do konca in naprej!

hišni prag, ostanem v tem novem,
nepoznanem svetu, polnem skrivnosti.
Gledališče je zame kot močan objem

Spet na splet

prijatelja, ki ga srečaš po desetih
letih in ga znova lahko objameš.
Počutim se sprejeto in ljubljeno.

zlatapalicica.si

Marjan Gorup

Platforma Zlata paličica

ravnatelj, OŠ Prežihovega
Voranca Ljubljana

Slovenija ima bogato kulturno krajino vladnih in nevladnih

Sodobna osnovna šola potrebuje

profesionalnih ustanov iz uprizoritvenih umetnosti, ki skrbijo

protiutež poudarjanju znanja. Dodano

za raznovrstno kakovostno gledališko, umetniško izkušnjo
otrok, mladih in odraslih. Obiščite spletno mesto Mi smo
gledališče, kjer so na enem prostoru zbrane vse gledališke

vrednost vidim v kulturno-umetnostni

Maja Šorli

vzgoji, ki smo jo na našo šolo uvedli

psihologinja in dramaturginja

v obliki projektnega sodelovanja z

Gledališče je miniatura življenja, včasih

rezidenčno umetnico. Njeno sodelo-

pa kar življenje samo. V njem je prostor

ustanove, spoznajte njihove dejavnosti in kulturnovzgojne

vanje s šolo prispeva k spreminjanju

za vse generacije in najlepše je, kadar

programe ter odkrijte možnosti za prihodnja sodelovanja.

odnosa do znanja v luči poglabljanja

se v njem srečajo lepota, ljubezen,

in širjenja pogledov na svet s pomočjo

ustvarjalnost, sprejetost, pripadnost

razumevanja umetnosti in njenega

ter najrazličnejše obilje vsega človeš-

odseva v prostor, kjer potekata vzgoja

kega. Tudi v (pred)šolskem okolju.

in izobraževanje.
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Ple s na u m etn o st
S ple s o m doži vl jamo i n
m i slimo seb e i n svet

DOMIŠLJIJA

T E LO

DOTIK

Ustvarjalni gib temelji na načelih sodobne plesne umetnosti.
Je umetnost, katere medij je telo v gibanju. Pri otrocih in mladih sprošča
domišljijo, vodi do doživljanja in izražanja, krepi samoiniciativnost,
inovativnost in občutek svobode.
Ustvarjalni gib razvija gibalne sposobnosti, bogati svet čustev,
razvija intelektualne sposobnosti in ustvarjalnost, oblikuje estetski
čut, pospešuje socializacijske procese. Je odličen medij za vzgojo
medsebojne strpnosti, spoštovanja drugačnosti in sodelovanja z drugimi.

Pripravili: Nina Meško in Tadeja Pungerčar,
nacionalni kordinatorki KUV za ples
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OŠ/3

SŠ

ODRASLI

učna ura

VRTEC

plesne urice za otroke

OŠ

Plesna učna ura

EN-KNAPovo gibališče

Zavod Emanat

Zavod EN-KNAP

Plesna učna ura je modularna, večmedijska,

EN-KNAPovo gibališče je plesno igrišče, ki je bilo

informativna, humorna, doživljajska in participativna

zasnovano kot plesne urice za najmlajše in se

dejavnost. Predstavlja orodje za spoznavanje z idejo,

neprekinjeno izvaja od leta 2014. Zaradi velikega

prakso in postopki sodobne plesne umetnosti, ki se

zanimanja se je povečalo število starostnih skupin,

lahko postopoma dejavno vključuje v poučevanje

ki danes zajema: Gibališče igrišče (3–5 let), Gibališče

drugih izobraževalnih vsebin.

razišče (6–8 let) in Gibališče plesišče (9–13 let).

Namen Plesne učne ure je doseči višjo raven

Program Gibališča je nastal, da bi otrokom približal

razumevanja in kritične refleksije ne zgolj plesa

ples ter jih seznanil z njegovo večplastnostjo, ki

kot medija, temveč splošno razširjenih družbenih

v osnovi presega zgolj družbeno, tekmovalno

norm in obrazcev, ki s plesom postanejo vidne in

in pa rekreativno dejavnost, in da bi ga začeli

otipljive. Prav tako je namen celostno ozaveščanje

prepoznavati kot področje ustvarjalnega giba in

telesa mladih ljudi, ki postajajo zaradi čedalje večje

umetniške zvrsti.

uporabe tehnologije zgolj »privesek« h glavi.

spanskiborci.si

emanat.si/si/izobrazevanje

Živa beseda
OŠ/3

SŠ

didaktična plesna predstava

Pozor hud ples 3
Zavod EN-KNAP
Didaktična predstava Pozor hud ples 3 (zadnja

dr. Vesna Geršak

Saša Lončar

v trilogiji) je edinstven tovrstni projekt kulturno-

docentka za plesno izražanje
na Pedagoški fakulteti UL

pedagoginja in
koreografinja v kulturi

je dosegla več kot deset tisoč gledalcev. Mlade

Ljubezen do plesa na odru sem

Obdobje odtegnitve ustvarjalnih

gledalce zabavno in humorno popelje v svet

združila s poučevanjem v šoli;

procesov v koronakrizi bi lahko

sodobnega plesa. Kot nadgradnja prvih dveh delov

v razredu smo odmaknili mize in

primerjala z nebom brez oblakov.

osrednjo pozornost nameni poklicu plesalca ter

stole ter odplesali matematične like,

Čista modrina je dobrodošla za dan

s pomočjo radovednega moderatorja predstavi

predloge, vremenske pojave …

ali dva. Kmalu sem začela pogrešati

njihov vsakdan, življenje na odru in svet koreografij.

Danes to ljubezen do plesa prenašam

oblake, spreminjajoče se oblike v

na mlade vzgojitelje in učitelje, da

različnih dinamikah, ki burijo domišljijo

bodo tudi oni odmikali ovire ter

in ustvarjajo nove zgodbe ter jih je

vzgajali s plesom – um, telo in srce.

treba deliti s soustvarjalci in gledalci.

umetnostne vzgoje v sodobnem plesu. Začela se
je že leta 2010 z uspešnico Pozor hud Ples!, ki

Predstava je na voljo tudi v virtualni obliki za
ogled z VR-očali v okviru projekta Oder360.
en-knap.com
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Gl a s b e n a u m etno st
Gla s ba j e p ov so d.
A č e jo sli ši mo,
je š e ne p o sl u šamo.
P O S LU Š A N J E

SOCIALIZACIJA

ZBRANOST

Muziciranje in poslušanje glasbe terjata pozornost, zbranost ter
uglašenost uma in telesa. Glasba tako predstavlja pomemben
dejavnik odraščanja, saj vpliva na razvoj intelektualnih, motoričnih in
čustvenih sposobnosti posameznika. Glasba je zvesta spremljevalka
mladostnikov ob prehajanju v obdobje zrelosti in samostojnosti.
Glasbeni okus, ki se ob tem razvija, jih nemalokrat spremlja vse
življenje in sooblikuje njihov odnos do sveta. Glasba deluje tudi
terapevtsko, vpliva na razpoloženje, povečuje zbranost in v številnih
pogledih izboljšuje kakovost življenja.

Pripravil: Peter Baroš,
nacionalni kordinator KUV za glasbo
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Programi Glasbene
mladine Slovenije

koncerti, delavnice
in ustvarjalnice

OŠ

SŠ

Mladi rapetek

Zveza glasbene mladine Slovenije

Društvo KAPA

Koncert, ki pride k vam mladim približa glasbo s

Mladi rapetek je projekt, ki mladostnike ob

kakovostno izvedbo izbranih slovenskih in tujih

izkušenih mentorjih spoznava s temelji hip hopa.

glasbenikov. Koncerti so izvedljivi v različnih

Zainteresirani se s posnetkom ali risbo prijavijo

krajih in prostorih. Simfonične matineje GMS so

na sodelovanje pri eni izmed razpisnih kategorij:

programsko zaokroženi koncerti v sodelovanju z

rapanje, beatbox, beatmaking, ples, grafitiranje ali

Orkestrom Slovenske filharmonije in Cankarjevim

DJ-janje. Sledijo izbor udeležencev, spoznavni dan,

domom v Ljubljani. Programi so prilagojeni starosti

dve delavnici in zaključni nastop. Cilj je spodbujanje

poslušalcev, komentirani ter dopolnjujejo pouk

jezikovne, glasbene, likovne in plesne ustvarjalnosti.

glasbene umetnosti v šoli. Glasbena olimpijada

S sodelovanjem mladi pridobijo nove spretnosti

spodbuja nadarjene mlade in njihove mentorje

izražanja, veščine nastopanja, soustvarjajo z

k aktivnemu delovanju v ustvarjanju, izvajanju,

vrstniki in v praksi spoznavajo hip hop kulturo.

poslušanju glasbe in drugih glasbenih znanj.

sklop delavnic z
zaključnim nastopom

galahala.com/mladi-rapetek

glasbenamladina.si

Programi Glasbene mladine
ljubljanske
Društvo Glasbena mladina ljubljanska
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koncerti, pevski zbor

Tolkalni krog

glasbena delavnica

Franci Krevh, akad. glas. tolkalec, prof. tolkal
Kako učencem približati pisano paleto tolkal in

Koncerti z orkestri in ansambli dopolnjujejo pouk

kreativno izkoristiti njihovo energijo? Tolkalni krog

glasbene vzgoje v šoli, usklajeni so z učnimi načrti in

je sproščujoča pedagoška glasbena aktivnost,

prilagojeni različnim starostnim skupinam. So vodeni

pri kateri udeleženci, zbrani v krogu, z različnimi

in komentirani, izvajajo jih profesionalni orkestri in

tolkali ustvarjajo ritmično izkušnjo. Skozi ritmične

solisti. Mladi mladim so koncerti, namenjeni mladim

igre spoznajo inštrumente in osnovne tehnike

umetnikom, ki pridobivajo prve izkušnje na poti k

igranja, sledi pa ustvarjanje skupnega ritma,

profesionalnemu glasbenemu uspehu. Programi

pri katerem spoznajo vlogo tolkal in njih samih v

na šolah obsegajo koncerte v sodelovanju s šolami

skupnem muziciranju. Tolkalni krog zagotavlja

v njihovih prostorih. Mešani mladinski PZ Veter

učenje brez »učenja«, praktično spoznavanje

združuje mlade z ljubljanskih srednjih šol in gimnazij,

tolkal in ritma, poudarja pomen različnosti in

ki jih druži ljubezen do glasbe in petja, četudi nimajo

kolegialnosti ter razvija občutek za poslušanje,

glasbenega predznanja.

sporazumevanje in skupinsko igro.

gml-drustvo.si

tolkalnikrog.si
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Ustvarjanje z izvirnimi
glasbenimi inštrumenti

Spet na splet

delavnice, strokovni
seminarji, koncerti, razstave

Zavod Kuskus
Glasbenik, režiser in pedagog Peter Kus na različne

momus.si

načine povezuje ustvarjanje na izvirnih glasbenih

Momus – Monumenta musica
Slovenica

inštrumentih s kulturno vzgojo otrok, mladostnikov
in odraslih. Otrokom ponuja oglede glasbeno-

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center

lutkovnih predstav (vrtec in prvo triletje OŠ) ali
koncertov Orkestra izvirnih inštrumentov (2. in 3.

Ste vedeli, da je bil planinec Jakob Aljaž tudi skladatelj? Da

triletje OŠ, SŠ) z delavnicami izdelovanja izvirnih

je melodije pisal tudi Primož Trubar? Da je v vasi Konjščica v

glasbil. Z njimi ustvarja tudi daljše projekte

Zasavju pokopan dirigent svetovnega slovesa Carlos Kleiber?

glasbenih pravljic, performansov in koncertov.

Z Momusom se lahko odpravite na virtualni potep po Sloveniji

Za pedagoge pripravlja seminarje o ustvarjanju z

in odkrivate glasbene spomenike. Portal s slikovnim gradivom

izvirnimi glasbili v vrtcu in šoli. Vsem so namenjene

ter opisi spomenikov in z njimi povezanimi osebami omogoča

interaktivne razstave Zvočni vrt.

spoznavanje slovenske glasbene zgodovine. S pomočjo
geolokacij se lahko odpravite tudi na avanturo in križarite

peterkus.net

med številnimi kipi, spominskimi sobami, hišami in parki ter
muzejskimi zbirkami, posvečenimi slovenski glasbi.

Alphawave – delavnice DJjanja in glasbene produkcije

Živa beseda

sklop delavnic

Kulturno izobraževalno društvo Alphawave
Alphawave obsega sklop glasbenih delavnic za
mlade DJ-je in glasbene producente. Mladi se v
njej spoznavajo s tehnikami DJ-janja in DJ-kulture,
pridobivajo osnovna znanja iz glasbene produkcije,
ki ob ustvarjanju vključuje tudi snemanje glasbe.
Znanje jim predajajo strokovno podkovani in
uveljavljeni mentorji, ki mladim predstavijo tudi
svet glasbene industrije ter njenih pisanih in
nenapisanih pravil.
Program delavnic je prilagojen različnim
starostnim skupinam. Projekt izvajajo v Mariboru,
po dogovoru pa tudi na šolah in v prostorih
mladinskih organizacij.
alphawave.si

Staša Guček

raper

zvočna in intermedijska
umetnica

prof. razrednega pouka,
OŠ Majde Vrhovnik

Glasbena improvizacija
ne pozna meja in pravil.
Razvija ustvarjalnost,
iznajdljivost in domišljijo,
sposobnost poslušanja
drugega, dajanja prostora
drugemu, prilagajanja
ter sprejemanja danega
in »napak«, ki so
začetek nečesa novega,
drugačnega, izvirnega.

Glasba otroka spremlja
od rojstva naprej, zato ji
moramo prostor nameniti
tudi v šoli. Bistveno je, da
je vključevanje načrtno,
ustvarjeno v dialogu z
ustvarjalci in učitelji ter
prilagojeno starostnim
skupinam. Učenci tako
pridobivajo glasbene
in umetniške okvire, s
katerimi se oblikujejo v
kritične poslušalce.

Z glasbo je učenje lažje
in zabavnejše. Z Repki
vidim predšolske otroke
in prvošolčke recitirati
celo Našo Abecedo
(in to nazaj) na pamet.
Filmčki otrok iz vse
Slovenije, kako se učijo,
so zame zelo navdihujoči.
Vedno me pripeljejo do
zaključka, da se je nečesa,
če je zabavno, lažje in
bolj radostno učiti.
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dr. Jože Lango

Trkaj
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Film
Nepog rešl j i v del
na š e ga ži vl j en ja

OZAVEŠČA

POTUJE

P OV E Z U J E

Film je umetnost, razvedrilo in zabava, medij, tehnična stvaritev
ter sredstvo za kritično refleksijo o družbi in posamezniku. Je
večplasten in vseprisoten pojav, ki mlade (in odrasle) lahko pelje na pot
razumevanja sveta in samega sebe. Otroci, rojeni v 21. stoletju, so že
od rojstva spremljevalci filmske oziroma avdiovizualne ustvarjalnosti,
zato je avdiovizualna pismenost danes enako nepogrešljiva kot
pismenost v klasičnem pomenu besede. Cilj filmske vzgoje je vzgojiti
kritičnega in ustvarjalnega gledalca, sposobnega razumeti film
v najširšem pomenu, ter zagotoviti raznovrstnost in dostopnost
kakovostnega filma, še posebej za otroke in mlade.

Pripravila: Ksenija Zubković,
nacionalna koordinatorka KUV za film
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Kinodvorov šolski program

filmskovzgojni program

Ostrenje pogleda

Javni zavod Kinodvor

Društvo za širjenje filmske kulture KINO!

Spoznajte referenčni in nagrajeni filmskovzgojni

Film pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti

program za vse starosti otrok in mladih: od

in krepi otrokovo oziroma mladostnikovo socialno

vrtca do fakultete. Oglede filmov v kinodvorani

medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da

ali prek spleta spremljajo pedagoška gradiva

se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in

ter spremljevalne dejavnosti za učence in dijake:

srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem

pogovori, delavnice, knjižice, spletno Kinoigrišče.

pa film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in

Vsako leto pripravijo Šolski katalog, ki vsebuje

znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično

izbor novih sodobnih filmov za otroke in mlade, ki

razmišljanje in vrednotenje. Plejada raznovrstnih

so na voljo za predvajanje v Sloveniji. Spletna stran

dejavnosti izobraževalnega programa Ostrenje

Za šole vsebuje vse relevantne informacije, ki jih

pogleda prepleta ustvarjanje in filmsko teorijo,

strokovni delavci potrebujejo za delo s filmom.

predstavljeno dostopno posamezni starostni

filmskovzgojni
ustvarjalni program

skupini.

kinodvor.org/za-sole

e-kino.si/ostrenje-pogleda

Distribucijska Kino-katedra

filmska gostovanja

Podmornica – Otok za mularijo

Slovenska kinoteka

Zavod Otok

Distribucijska kino-katedra je pedagoško-

Podmornica – Otok za mularijo je skupno ime

andragoški projekt, namenjen decentralizaciji

zavoda Otok za pester filmskovzgojni program s

kinotečnih filmskoizobraževalnih dejavnosti. V

številnimi aktivnostmi za otroke, mlade in družine,

sklopu ponudbe filmov v distribuciji Slovenske

ki imajo radi film in si želijo čarobni svet gibljivih slik

kinoteke bodo za izbrana dela pripravili

spoznati z več plati. Posebno skrb pri oblikovanju

izobraževalni program, ki ga bodo naši sodelavci

programa posveča šolam in pedagoškim delavcem.

na željo prikazovalca filma izvedli v dvorani

V okviru nacionalno podprtega programa se lahko

ali ustanovi, kjer bo film predvajan. Tako bodo

pridružite tudi več mednarodnim projektom, ki

aktivnosti, ki jih pretežno izvajajo v prostorih

potekajo v šolah in zunaj njih vse šolsko leto.

matične ustanove, na voljo zainteresiranemu
občinstvu po Sloveniji.

filmskovzgojni program

isolacinema.org/sl/filmska-vzgoja

kinoteka.si/o_kino_katedri
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ENIMATION school, šola
animiranega filma

Spet na splet

delavnice, kulturni dnevi,
usposabljanja za učitelje

Društvo za razvoj filmske kulture,
Zavod MARS Maribor

solafilma.si

madaboutfilm.si

filma ponuja celoletni program šole animiranega

Šola filma

Mad About Film

filma v obliki krožka na šolah, sklope izobraževanj

Art kino mreža Slovenije,

Zavod za uveljavljanje vizualne

za vzgojitelje in učitelje, kulturne dneve za šolske

Slovenska kinoteka

kulture Vizo

Privlačno in prijazno

Program je nastal z željo po vzpostaviti

interaktivno zastavljen

prostora, ki bi mladim ponudil priložnost

portal, na katerem najdete

neformalnega izobraževanja o filmu

bazo učnih gradiv, smernice,

tako na teoretski kot na praktični ravni.

priporočilne sezname in bazo

V naši spletni reviji so na voljo intervjuji,

filmskih del, ki so na voljo za

prispevki in mentorski priročniki,

predvajanje v izobraževalne

objavljamo pa tudi prispevke, nastale na

namene.

naših delavnicah.

ENIMATION SCHOOL, šola animiranega

skupine ter daljše in krajše delavnice za različne
starostne skupine. Z uporabo pametnih naprav in z
razponom IKT-tehnologije je postalo ustvarjanje na
tem področju precej dostopno. Z delom udeleženci
krepijo ročne spretnosti, spoznavajo uporabo
orodij za zajemanje slike in zvoka, naučijo se
pripovedovati zgodbe skozi gibljivo sliko.
enimation.si

Živa beseda
Vzgojno-izobraževalni
program animiranega
filma Slon
Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon
Vzgojno-izobraževalni program animiranega filma
Slon poteka neprekinjeno po vsej Sloveniji že več
kot petnajst let. Naši mentorji izvajajo celoletni
program delavnic animiranega filma, optičnih igrač
in filmskih projekcij s pedagoškimi pogovori po
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ter pripravljajo
izobraževanja za pedagoge. Animirani film je
čaroben medij brez omejitev, ki je primeren za
vsakogar, ne glede na predznanje in starost. Lahko
se uporablja kot orodje za inovativno utrjevanje
učne snovi ali preprosto kot igrivo umetniško
filmsko ustvarjanje.
drustvoslon.si
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sodelovalni projekt

Ana Cerar
programska
koordinatorica
Zavoda Otok
V temi kinodvorane se
potopim v intimo svojega
notranjega sveta, a se
obenem povezujem z
drugimi skozi univerzalna
človeška občutja. Brez te
organskosti je ozračje v
zadnjem letu postalo zelo
zatohlo, zato se mi jo zdi za
naše duhovno zdravje nujno
vrniti. Tu je naša zaveznica
prav filmska vzgoja.

Majna
Resinovič
študentka drame
in filozofije, Royal
Holloway, London
Med vsemi oblikami
umetnosti film zagotavlja
najbolj prefinjeno,
predirljivo in intimno
izkušnjo čustvenega
doživljanja. Slednje je zame
nepogrešljiva komponenta,
ki mi omogoča, da doživim
bistvo umetniškega dela
in s prizemljitvijo, ki sledi
začasnemu pobegu.

Mirjam Kalin
profesorica nemščine in
angleščine, ravnateljica
OŠ Dobravlje
Filmska umetnost nam
ponuja izkušnjo bližnjih
in oddaljenih svetov, kjer
je polno oblik ljubezni in
lepote, a tudi bridkosti in
trpljenja. In te je preprosto
nujno spoznavati, ne zgolj
kot posamezen gledalec,
ampak kot skupnost, da
bolje in globlje razumemo
vse, kar nas obdaja, ter da
kot družba in posamezniki
postajamo boljši.
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M u z e j i i n g a l e r ij e t e r
v i z ua ln a u m e tn ost
Na iz ku šn ja h p re teklo s ti
s e uč imo u st var ja lno s ti
za pri ho dno st
NAVDIH

ZNANJE

Slovenski muzeji in galerije so pomemben partner kulturnoumetnostne vzgoje, saj hranijo in predstavljajo kulturne in
umetniške zbirke z vseh področij človekovega delovanja. Sekcija
za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti muzejev Slovenije v
letu 2021 praznuje že petdeset let. Njihove pedagoške programe
dopolnjujejo dejavnosti ustanov, ki otroke in mladino navdušujejo
z vizualno umetnostjo (slike, kipi, grafika, ilustracija, video,
instalacija, performans …). Skupaj pomagajo mladim razumeti
preteklost, svet in sebe, oblikovati stališča, razvijati ustvarjalnost
in kritično distanco v poplavi informacij sodobnega sveta.

Pripravili: dr. Staša Tome in Lili Šturm,
nacionalni koordinatorki KUV za muzeje, galerije in vizualne umetnosti
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IZKUŠNJE

Z igro do dediščine
Sekcija za izobraževanje in komuniciranje
Skupnosti muzejev Slovenije

promocija otroških
programov

Dostopno za vse!
Slovenski muzeji in galerije si prizadevajo prav

programi in prilagoditve
slovenskih muzejev in galerij
za ranljive skupine

vsakomur zagotoviti fizično in intelektualno

V Tednu otroka©, ki v organizaciji Zveze prijateljev

dostopnost do kulturne dediščine. Na področju

mladine Slovenije vsako leto poteka drugi teden

kulturno-umetnostne vzgoje pripravljajo

oktobra, slovenski muzeji in galerije pripravijo

najrazličnejše programe za osebe z motnjami v

številne pedagoške programe za vrtce, šole in

duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in

družine, ki potekajo po vsej državi. Vse razstave,

naglušne, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami,

delavnice, vodenja, učne ure in drugi programi so

osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane,

brezplačni. Namen akcije je v kulturne ustanove

dolgotrajno bolne, osebe s primanjkljajem na

privabiti številne mlade obiskovalce, ki bi dediščino

posameznih področjih učenja, osebe s čustvenimi

odkrivali zabavno in igrivo.

in vedenjskimi motnjami ter druge ranljive
skupine. Programe vedno prilagodijo potrebam in

sms-muzeji.si

željam uporabnikov.
sms-muzeji.si

18. maj, mednarodni dan
muzejev

mednarodna muzejska
manifestacija

Naprej v preteklost

spletne vsebine za promocijo
kulturne dediščine

Skupnost muzejev Slovenije

Slovenski muzeji in galerije

Med pandemijo koronavirusa so morali slovenski

Slovenski muzeji in galerije mednarodni

muzeji in galerije večkrat zapreti svoja vrata.

muzejski dan, ki ga organizira mednarodno in
slovensko muzejsko združenje ICOM, vsako
leto pozdravijo s prostim vstopom ter obilico
izobraževalnih programov za šole in vrtce. Ta
tradicionalni dan muzejev vsakokrat opomni
na ključne aktualne spremembe v naši družbi, na
premislek o odnosu s skupnostmi, ki jim služimo,
ter na eksperimentiranje z novimi in hibridnimi
modeli kulturne kreativnosti. Teme so vsako leto

Rodila se je ideja o spletni akciji z naslovom Naprej
v preteklost. V več zaporednih ciklih pripravljajo
nagradne igre, javna spletna vodenja po razstavah
ter predstavitve novih postavitev, delavnice,
filmske premiere in druge dejavnosti, ki potekajo
na družbenih omrežjih in spletnih platformah.
Leta 2021 Slovenci praznujejo 200. obletnico
ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem,
okroglo obletnico pa praznuje tudi naša država,

drugačne, a vedno se opirajo na inovativne in

zato je bil prvi cikel naslovljen #Slovenija.

vključujoče pristope v doživljanju dediščine in

sms-muzeji.si
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umetnosti, empatijo, solidarnost in zavednost.
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icom-slovenia.si
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ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

nacionalni posvet

OŠ

Vizualna pismenost

Likovni natečaji

MK, MIZŠ, ZRSŠ, Cankarjev dom, Pedagoška
fakulteta v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v
Mariboru, Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, Društvo Bralna značka
Slovenije – ZPMS, Skupnost muzejev Slovenije/
MGLC ter kulturne ustanove in ustvarjalci
vizualnih umetnosti

Različni izvajalci
Likovni natečaji so priljubljen medij nagovarjanja,
ki se ga v prvi vrsti poslužujejo izvajalci vizualne
umetnosti, galerije, muzeji in šole, pa tudi široka
paleta družbenih organizacij od mladinskih in
humanističnih centrov do medijev in celo športnih,
gospodarskih ter državnih organov. Obdobje

Decembra 2020 se je vzpostavila nacionalna mreža,

epidemije je lepo pokazalo, kako lahko likovni

ki je začela z načrtnim razvojem vizualnih umetnosti

natečaji umetnostnih ustanov svetijo kot lučka v

in izobraževanja. Prvi dogodek – nacionalni

vsakršnih časih in opravljajo vlogo kolektivnega

medresorski strokovni posvet – je načrtovan ob

duha skupnosti.

14. Slovenskem bienalu ilustracije, 30. 11. 2021.

So oblika sodelovanja, ki z lahkoto preči različne

Predstavil bo pomen področja in razvojno pot v

discipline in področja, deluje povezovalno ter

prihodnjih letih.

Svetlobna gverila

skupnostna multidisciplinarna
oblika sodelovanja

SŠ

subtilno prodira v vse pore javne družbe.

festival vizualne umetnosti

Spet na splet

Forum Ljubljana
Uveljavljena mednarodna prireditev poteka vsako
leto konec pomladi in je posvečena predstavitvi
del sodobne vizualne umetnosti, svetlobnih
objektov, instalacij in projekcij. Festival pri
izvedbi sodeluje s številnimi javnimi in zasebnimi
institucijami, fakultetami in srednjimi šolami.
Del prireditve je Laboratorij Svetlobne gverile,
kjer potekajo številne delavnice in produkcije
novih del, ki mlade spodbujajo k raziskovanju
medija svetlobe, umetnosti in javnega prostora.
Festival je nadgradnja in praktična obogatitev
pedagoških procesov, ki umetnost predstavlja kot

pedagoskiprogrami.si
Številni in različni so izobraževalni programi, ki jih šolam in
vrtcem ponuja več kot sedemdeset slovenskih muzejev in galerij.
Programi so dostopni na strani www.pedagoskiprogrami.si
ter služijo kot vodnik v arheološko, zgodovinsko, umetnostno,
tehniško, naravno, etnološko, arhitekturno in drugo dediščino.
Kot stičišče preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter kot
varuh humanističnega duha so muzeji in galerije nepogrešljiv
partner v vzgoji in pridobivanju znanja. V bližnji prihodnosti je
načrtovan nacionalni portal, ki bo izobraževalne programe
približal uporabnikom še bolj prijazno, dostopno in uporabno.

živo tvorbo in mesto kot prostor kreativnosti.

svetlobnagverila.net
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Živa beseda

Gregor Deleja
prof., ravnatelj Gimnazije Celje –
Center in ustanovitelj Hiše
kulture Celje
V teh nenavadnih časih, ki zlovešče gradijo
visoke meje na kulturnih obzorjih duha,
si želim, da bi »domovanja muz«, naši
muzeji, galerije, spomeniki, z odprtimi vrati
vabili, razsvetljevali in navdihovali svet za
razum(evanje) in dobro v brezmejnem.

Mateja Lunar Jemec
oblikovalka, učiteljica in svetnica,
Zavod za gluhe in naglušne
v Ljubljani
Kaj je moje poslanstvo? Umetnost živeti.
Ne le za praznik kulture, vsak dan. Z enako
predanostjo kot prvič in drugič, večkrat,
vedno znova. Z navdušenjem.

veda ne bi obstajala, saj so viri edini dokazi
človekovega delovanja. Epidemija covida 19
je s povezovanjem šolnikov in muzealcev
prinesla nekaj izjemnih e-učnih gradiv in
virtualnih razstav za pouk na daljavo, ki so
pomembno prispevali k večji motivaciji za
učenje in usvajanje znanja.

Sonja Kogej Rus
univ. dipl. etnologinja,
muzejska svetnica, Slovenski
etnografski muzej
Muzeji združujejo ljudi, širijo obzorja,
učijo, hkrati pa ponujajo trenutke mirnega
razmišljanja. Po več letih dela z muzejskimi
obiskovalci me muzej še vedno navdušuje.
V nepričakovanih in nikoli prej doživetih
razmerah ob epidemiji smo muzeji
primorani spremeniti način dela, a nam
manjka živi stik z obiskovalci. Obiskovalci,
brez vas ni muzeja.

Jurij Kajfež
dr. Vilma Brodnik
pedagoška svetovalka za
zgodovino, Zavod RS za šolstvo
Muzeji hranijo različne zbirke, ki učencem
omogočajo nepogrešljivo učno-vzgojno
izkušnjo za lažje vživljanje v dogajanje,
nazornost, aktualizacijo. Zgodovinarji se
pomena muzejev dobro zavedamo, saj poleg
arhivov in knjižnic hranijo zgodovinske
vire, brez katerih zgodovina kot posebna
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učenec OŠ Prežihov Voranc,
Ljubljana
V muzeje in galerije rad hodim, ker se s
pomočjo predmetov in njihovih zgodb v
mislih preselim v neke druge čase: enkrat
med dinozavre, drugič v morje, srednji
vek, stari Egipt in med Rimljane. Veliko
tega pridobljenega znanja uporabim
tudi v šoli pri različnih predmetih. Če ne
bi bilo muzejev in galerij, se danes ne bi
mogli pogovarjati o tem, kaj vse so mi te
ustanove dale. Muzeji in galerije so zakon!
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K u lt ur n a d e d i š či n a
Zgo d be p ret eklo sti ,
t eme lj na še p r i hodno s ti

IDENTITETA

KOLEKTIVNI SPOMIN

Z G O D B E P R E T E K LO S T I

Kulturna dediščina niso le neme ostaline preteklosti. So veliko več. Če
namreč zmoremo podedovanemu odstreti tančice prahu in prisluhniti
zgodbam, ki jih dediščina pripoveduje, ta postane živa ter lahko
začutimo njeno materialno in duhovno sporočilo. Ostaline preteklosti
postanejo naš skupni, kolektivni spomin, ki ustvarja družbo, v kateri
živimo. Če pa na podedovano pozabimo, postane družba kot človek, ki
ne pozna svoje družine. Osamljen, tavajoč po brezpotju in brezbrežju
misli, kot človek brez spominov.
Prisluhnite torej zgodbam, ki jih pripoveduje preteklost, da boste
razumeli sedanjost in soustvarjali lepšo prihodnost. Prihodnost, ki bo
spoštovala vsak kamenček v mozaiku skupnega spomina kot pomemben
gradnik strpne, čuječe, do narave in kulture prijazne družbe.

Besedilo uvoda: dr. Simona Menoni Muršič, Zavod za varstvo kulturne dediščine,
OE Maribor • Pripravili: Milena Antonić, nacionalna koordinatorka KUV za kulturno
dediščino • Dunja Mušič, nacionalna koordinatorka KUV za arhivsko dejavnost
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Teden kulturne dediščine
in Dnevi evropske kulturne
dediščine

Spet na splet

nacionalni medresorski
projekt/vseevropska pobuda

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

gisportal.gov.si/rkd

(DEKD) in Tedna kulturne dediščine (TKD)

Interaktivna karta registra
kulturne dediščine

je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo

Interaktivna karta registra kulturne dediščine omogoča

kulturne in z njo povezane naravne dediščine.

poizvedovanje po podatkih o nepremični in nesnovni kulturni

Ozavestiti želijo idejo o skupni kulturni dediščini,

dediščini v prostoru. Omogoča tudi pregledovanje lidar

o bogastvu in kulturni različnosti Evrope. DEKD

posnetkov in geolociranih historičnih kart ter s tem neposredno

predstavljajo najprepoznavnejšo akcijo pod

primerjavo zgodovinskega stanja prostora s sedanjim.

Namen Dnevov evropske kulturne dediščine

vodstvom Sveta Evrope in Evropske komisije na

Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o

področju kulture. Dogodki in dejavnosti potekajo

nepremični kulturni dediščini v Sloveniji. Vanj je trenutno

septembra in oktobra, vsako leto izberejo in

vpisanih več kot trideset tisoč enot nepremične in okoli

obravnavajo novo, aktualno temo.

devetdeset enot nesnovne dediščine.

V ospredje postavljajo dostopnost vsebin
(dogodki so brezplačni), povezovanje v lokalnem
okolju, prostovoljstvo, medgeneracijsko
povezovanje, načela formalnega in
neformalnega izobraževanja, krepitev vloge
nevladnih organizacij. Skupaj iščejo znanje o
kulturni dediščini in vrednote v njej, prenašajo
strast in neustavljivo željo dediščino vključiti

Živa beseda

v šolski vsakdanjik ter v vseživljenjsko
izobraževanje, s čimer krešejo iskrice ljubezni
do dediščine v srcih številnih ljudi. Le tako bomo
zavarovali dediščino in jo ohranili za zanamce.
V okviru TKD si prizadevajo z različnimi
aktivnostmi spodbujati vključenost vsebin
o ohranjanju kulturne in naravne dediščine
v vzgojno-izobraževalne procese.
zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd
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European Heritage Days

Marjetka Berlič

Matjaž Koman

učiteljica zgodovine,
OŠ Draga Kobala Maribor

direktor Zavoda za turizem
in kulturo Žirovnica

Kulturna dediščina je živo tkivo, ki

Tako kot se ljudje potrebujemo med

odpira oči in srca ter je neprecenljivo

seboj, potrebujemo kulturo in kulturno

darilo za spoznavanje preteklosti

dediščino. Dogodke v življenju, sebe

in varovanje sedanjosti. Vse vrste

in druge namreč osmišljamo prek

dediščine so darilo naših prednikov,

kulture. Brez nje so naša življenja

ki jih bomo lažje predali našim

osiromašena in pusta. In Slovenci,

naslednikom, če jo bomo poznali.

ki kulturi dolgujemo velik del svoje

Zato moramo na teren, v kulturne

identitete, si moramo prizadevati, da jo

ustanove in se povezovati.

ohranjamo, negujemo in spoštujemo.
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Zbrali smo pogum
Arhiv Republike Slovenije, Park vojaške zgodovine
in Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Živa beseda

spletna razstava,
izobraževalni film

Ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije
smo se tri institucije – Arhiv Republike Slovenije,
Park vojaške zgodovine in Zavod Republike

Aksinja Kermauner

Matjaž Juhart

doc. dr., specialna in
rehabilitacijska pedagoginja
ter pisateljica

Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije

plebiscitu, osamosvajanju Slovenije in vojni, ki je

Joel Snyder, začetnik zvočnega

stal pred črno-belim televizorjem ter

tem dogodkom sledila. Spletno razstavo obogatijo

opisovanja za osebe z okvaro vida v

kretal gluhim staršem slovenske filme.

tudi trije krajši izobraževalni filmi in pripadajoče

ZDA, zanika, da je človek s kakršnokoli

Takrat ni bilo nobenih prilagoditev

e-učno gradivo. Naj bo spomin na te dogodke večen.

oviro nujno tudi kulturno omejen.

in gluha skupnost ni mogla gledati

Načelo inkluzivne družbe nalaga, kako

slovenskih filmov brez ustreznih

so ljudem s posebnimi potrebami

prilagoditev. Izredno počaščen in vesel

kulturne dobrine prosto dostopne. Ena

sem razvoja tehnologije in posluha

izmed prilagoditev je avdiodeskripcija,

vseh ljudi ter pristojnih ustanov, da so

s katero je opremljen film To so gadi.

slovenske filme opremili s podnapisi

Ta ponuja zvočne opise pomembnega

in nekatere tudi v znakovnem jeziku.

dogajanja, ki ga oseba s slepoto ne vidi.

Adaptacija filma To so gadi, ki so jo

Slovenije za šolstvo – povezale in pripravile
pedagoško-zgodovinski projekt, ki obeležuje
eno najpomembnejših prelomnic v slovenski
zgodovini. V okviru projekta Zbrali smo pogum
so pripravili spletno razstavo o dogajanju ob

zbralismopogum.si

Kot otrok se spomnim, kako ko sem

pripravili v Arhivu Republike Slovenije
v projektu e-ARH.si, s podnapisi
OŠ

medarhivski projekt

in tolmačem je velik korak naprej

Miška Mica

pri dostopnosti kulturnovzgojnih

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Andrej Črnič

vsebin tudi za gluhe in naglušne.

Miška Mica in duhec Ferdi v slovenskih arhivih

bibliotekarski specialist, Knjižnica
Črnomelj

vsem nadaljnjim prilagoditvam.

ne živita le v treh slikanicah, ki jih je izdal
Zgodovinski arhiv Ljubljana, ampak tudi v domiselni
dramski uprizoritvi, ki je dostopna na spletu.

V času epidemije je raziskovalno
delo tako za dijake, študente kot

A to še ni vse! Na voljo so tudi slikoviti

raziskovalce zastalo. Želim si, da bi

učni listi, ki vas popeljejo v skrivnostno

na področju digitalizacije arhivskega

preteklost z zgodbami iz arhiva. Spletne

gradiva, ki ga je po zakonu mogoče

vsebine za vse vedoželjne najdete na:

narediti dostopnega na spletu,

zal-lj.splet.arnes.si

Naj bo ta primer dobre prakse vzor

Vojko Kunaver

to čim prej realizirali. Menim,

prof., višji svetovalec za zgodovino
na Zavodu RS za šolstvo

da je digitalizacija prihodnost

Obisk mlade generacije v arhivih

arhivov in bodočih generacij.

predstavlja neprecenljivo obogatitev
za njihovo duhovno rast. Mladim
odpira poglabljanje v lokalno in osebno
zgodovino, saj se ob predstavitvah in
pri preučevanju arhivskega gradiva
poistovetijo z našo kulturno dediščino.
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Arhi t ek tu r a , pro st o r
in ob lik o v a n j e
Ker s i s vet deli mo vs i

LEPOTA

TRAJNOST

S P O Š T OV A N J E

Ob podnebnih spremembah in visoki rasti svetovne populacije postaja
jasno, da se moramo ljudje naučiti bolje skrbeti za prihodnost našega
skupnega okolja. Panoge, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora,
iščejo nove načine za sobivanje različnih kultur, pa tudi za trajnostno
sožitje človeka z naravo. Vlagajmo v vzgojo nove generacije, ki bo
prepoznavala vrednost skupnega prostora, se glede njega kritično
opredeljevala in sprejemala odgovorne odločitve. Ustvarimo svet,
v katerem vladajo lepota, trajnost in spoštovanje!

Pripravile: Tina Gradišer in Barbara Viki Šubic,
nacionalni koordinatorki KUV za arhitekturo, prostor in oblikovanje,
in Ajda Bračič, vse Center arhitekture Slovenije
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Igriva arhitektura

delavnice

Skupnostno
urejanje
prostora
Skupnostno
urejanje
prostoRož
prostora

Center arhitekture Slovenije

prostoRož
Skupaj
z mladimi načrtujejo šolske in javne

Igriva arhitektura je aktivni program vzgoje

prostore, ki jih spodbujajo, da več časa preživijo
Skupaj z mladimi načrtujejo šolske in javne prostore,
zunaj, da so poti, ki jih uporabljajo, varne za pešce
ki jih spodbujajo, da več časa preživijo zunaj, da so
in kolesarje, ter da so mladi vključeni v urejanje
poti, ki jih uporabljajo, varne za pešce in kolesarje
prostora.
ter da so mladi vključeni v urejanje prostora.

in izobraževanja otrok in mladine o prostoru,
arhitekturi in oblikovanju po vsej Sloveniji. Prostor
in arhitektura nas obdajata vse življenje, dajeta
okvir vsem našim dejavnostim. Zato ni nikoli
prezgodaj za ozaveščanje in izobraževanje o

Uporabljajo sodobne pedagoške metode
Uporabljajo sodobne pedagoške metode
skupnostnega urejanja prostora. Delujejo kot
skupnostnega urejanja prostora. Delujejo kot
vezni člen med mladimi in zaposlenimi na šoli ter
vezni člen med mladimi in zaposlenimi na šoli ter
z delavnicami, pogovori in drugimi interaktivnimi
z delavnicami, pogovori in drugimi interaktivnimi
metodami dela skrbijo, da je prostor urejen po meri
metodami dela skrbijo, da je prostor urejen po meri
vseh. Zavzemajo se za celovito izvedbo projekta, od
vseh. Zavzemajo se za celovito izvedbo projekta,
načrtovanja do vodenja delavnic z mladimi.
od načrtovanja do vodenja delavnic z mladimi.

pomenu kakovostno grajenega prostora.
Leta 2013 je bil projekt Igriva arhitektura nagrajen
s Plečnikovo medaljo, eno najpomembnejših
stanovskih nagrad v Sloveniji, za prispevek k
bogatitvi arhitekturne kulture.
igrivarhitektura.org

prostoroz.org
prostoroz.org

VRTEC

OŠ

dogodek

Ž I VA B E S E D A

Predmet in zbirka

Vseslovenski dan habitata

Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO

Center arhitekture Slovenije

Muzej za arhitekturo in oblikovanje hrani obsežne

Svetovni dan habitata vsako leto prvi ponedeljek
v oktobru opominja, kako ima vsakdo moč in
odgovornost za oblikovanje prihodnosti naših
mest in naselij. V želji, da bi Svetovni dan habitata
postal bolj prepoznaven, so se leta 2015 povezali
z Ministrstvom za okolje in prostor ter v okviru
Meseca prostora pripravili vseslovensko akcijo
Svetovni dan habitata 2015 in 2016. Od leta 2017
naprej organizirajo ustvarjalne natečaje, h katerim
povabijo vse slovenske osnovne šole in vrtce.

interaktivni projekt

spletno orodje

in dragocene zbirke iz arhitekture, oblikovanja in
fotografije 20. in 21. stoletja. Razstavo sestavlja
več kot dvesto predmetov, med katerimi so tako
ikone slovenske arhitekture in oblikovanja kot tudi
minljivi izdelki in predmeti iz različnih časovnih
obdobij, disciplin in tipologij. Izbor predmetov
odpira številne možnosti doživljanja in raziskovanja.
Vodeni ogledi in ustvarjalne delavnice vzpostavljajo
nov dialog z različnimi ciljnimi skupinami.
mao.si/mladi-obiskovalci

igrivarhitektura.org/vseslovenski-dan-habitata
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Živa beseda

Tibor Frančič
likovni pedagog na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
Na naši šoli smo že drugič organizirali celodnevne dejavnosti iz arhitekture.
Skupina mladih arhitektov iz Igrive arhitekture s svojim znanjem, izkušnjami
in predanostjo prenaša nepozabna doživetja na učence. Izkustveno učenje
je neprecenljivo. Na periferiji nimamo toliko priložnosti kot učenci osrednje
Slovenije in večjih mest, da vsakodnevno doživljamo nova znanja iz arhitekture,
zato so takšne ustvarjalno-kreativne delavnice več kot dobrodošle.

Tatjana Krapše
vodja projekta POGUM, Zavod RS za šolstvo
Center Arhitekture Slovenije v projektu POGUM osnovnošolski populaciji ponuja
priložnost čim hitrejšega razvoja ustvarjalnosti in inovativnosti. Prizadeva
si, da bi z dejavnostmi, ki temeljijo na izkustvenem in ustvarjalnem učenju,
učencem približal razumevanje pomena oblikovanja prostora in arhitekture.
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Int e rme d i j s ka ume t n o st
Hi bridn i p r i st o p i
h kreati v no st i

UMETNOST

ZNANOST

T E H N O LO G I J A

Intermedijsko umetnost najlažje označimo s pojmom hibridna, saj poleg
umetniške povezuje tudi prakse drugih strok (biotehnologija, robotika
...). Naslavlja sodobne teme, uporablja sodobna izrazna sredstva in
postopke ter se poslužuje sodobnih načinov prezentacije. Bolj kot
h končnemu umetniškemu predmetu je usmerjena v raziskovalni
proces in v koncepte, ki se skozi ta proces razvijejo. Za intermedijske
projekte na področju KUV je značilna predstavitev intermedijskega
projekta oz. dela skozi ustvarjalne delavnice, na katerih se otroci
in mladi spoznajo tako s koncepti teh del kot z novimi tehnologijami,
ki se jih naučijo tako uporabljati kot tudi kritično presojati.

Pripravila: Urška Spitzer,
nacionalna koordinatorka KUV za intermedijsko umetnost
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konS ≡ Platforma za sodobno
raziskovalno umetnost
OŠ

SŠ

Živa beseda

platforma

Zavod Kersnikova (vodja projekta), Zavod Projekt
Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod
Cona, Univerza v Novi Gorici – Akademija
umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot
Novo mesto in MKC Maribor
Projekt konS si prizadeva vzpostaviti povezave med
skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči
in gospodarstvom na sistemski ravni, pri čemer so
vse strani zainteresirane za soustvarjanje trajnostne,
varnejše in bolj etične prihodnosti v dinamičnem,
nenehno spreminjajočem se svetu. V okviru konSa so
po vsej Sloveniji vzpostavljena vozlišča, laboratoriji
ustvarjalnega učenja za krepitev zmogljivosti, v katerih
se na delavnicah različna občinstva opolnomočijo za
kritično uporabo novih tehnologij. V vozliščih ustvarjajo
prostor za raziskovalne in ustvarjalne posameznike
ter skupine. Z navdihujočim programom spodbujajo
uporabo visokih tehnologij in hkrati vzgajajo kritičnost,
spodbujajo kreativnost in negujejo inovativnost.
Področja delavnic: biotehnologija, programiranje,
mehatronika, kibernetika, 3D-animacije.

Sara Reinhardt

Leon Dolničar

učenka OŠ Savsko naselje,
Ljubljana, udeleženka delavnic

mentor delavnic v okviru
projekta konS

Delavnice, ki sem si jih udeležila v okvi-

Tehnološki napredek nas dandanes

ru konSa, mi veliko pomenijo, saj sem

vse prepogosto pelje na pot

pridobila različna znanja iz znanosti in

hiperspecializacije, kar pa ljudi deli

umetnosti, ki mi bodo v pomoč pri izbiri

na specializirane skupine. A največji

srednje šole in pozneje smeri študija.

preskoki v tehnološkem razvoju se ne

Prav tako sem na delavnicah spoznala

zgodijo, ko se sami osredotočamo na

kar nekaj novih prijateljev, s katerimi

eno samo majhno področje, temveč

sta učenje in delo še bolj zabavna.

ko sodelujemo z ljudmi z različnih
področij. Prav to je cilj projekta konS.

kons-platforma.org

Helena Dolanc
RUK – mreža raziskovalnih centrov
na presečišču umetnosti, znanosti
in tehnologije
Delavski dom Trbovlje (vodja projekta), PiNA
(Koper), KIBLA (Maribor)
RUK je mreža raziskovalnih centrov umetnosti in
kulture na presečišču sodobnih tehnologij, znanosti
in gospodarstva. Cilj RUK je integracija umetnosti in
kulture v znanstvene in tehnološke raziskave, razvoj
in inovacije, digitalizacijo, podjetništvo, usposabljanje
in izobraževanje s poudarkom na humanistiki in
družboslovju, ekologiji, krožnem gospodarstvu in
trajnostnem razvoju. V vseh treh centrih mreže RUK
potekajo izobraževalni programi iz sodobne umetnosti
in tehnologije (vmesniki med možgani in računalniki,
virtualni svetovi, robotika, animacija) za vse starostne
skupine, od predšolske vzgoje do izobraževanja
odraslih. S tem želijo sodobno tehnologijo in z njo
povezane umetniške prakse približati tudi mladim.

mreža

dipl. vzgojiteljica, Vrtec Trbovlje
Kljub mojemu pomanjkljivemu
poznavanju novomedijskih tehnologij
mi je sodelovanje v RUK prineslo veliko
novih spoznanj ter zavedanje, da je
pri izobraževanju treba iti v korak
s časom in znati svoje pedagoške
izkušnje povezovati z ljudmi drugih
strok, kar prinese napredek tako
pri vzgoji kot pri izobraževanju.

mcruk.si
60

61

RTV S l o v en i j a
Navdih u j o ča u či lni ca
za o t roke i n m la de

INFORMIRA

UČI

ZABAVA

Radiotelevizija Slovenija skrbi za slušno in vidno občutljivost ter
medijsko opismenjevanje otrok in mladih. Spodbuja njihovo abstraktno
mišljenje ter čustveno in socialno inteligenco. V svetu izrazite
konkretne predstavnosti z raznovrstnim tematskim spektrom –
od izobraževalnih in razvedrilnih oddaj do najkompleksnejših oblik
umetniške radiofonije – spodbuja otroke in mlade k pozornosti
do slišanega in videnega. Prepogosto prezrti, a nadvse občutljivi
družbeni skupini širi in bogati medijsko krajino, ji prisluhne, daje
glas, v spletnih arhivih na zahtevo pa odpira povsem nove svetove.

Pripravila: mag. Martina Peštaj in Klemen Markovčič,
nacionalna kordinatorja KUV za RTV Slovenija
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Za vrtičkarje

Za mlade

Televizija Slovenija

Televizija Slovenija

Televizija Slovenija je za vrtičkarje varno igrišče,

Mladi so najtežje ulovljivo ciljno občinstvo na

kjer so otroci lahko to, kar so. Skrbno jih popelje v

linearnih kanalih, zato se trudijo poiskati poti do

svet medijev s premišljeno izbranimi ter vrhunsko

njih z aktualnimi in privlačnimi vsebinami tudi prek

sinhroniziranimi risankami in tujimi serijami. V

povezovanja z digitalnimi platformami. Osvežilna

Studiu Kriškraš otroci predstavijo svoje domišljijske

fronta z ustvarjalno ekipo igralcev in voditeljev

svetove, sklepajo prijateljstva, pojejo pesmice in

duhovito, inovativno, temeljito in slikovito obravnava

delajo napake. Čebelice otroke in njihove odrasle

teme, ki zanimajo mlade in odsevajo njihov pogled

vabijo v čarobni svet knjig. Z kot Zofka pa vsako

na življenje. V oddaji debatirajo, raziskujejo,

soboto poskrbi za akcijo: trije navihani voditeljski

načenjajo stereotipe, s humorjem pa ovržejo tudi

pari se igrajo s črkami, poklici, ugankami, predmeti,

marsikateri v družbi zasidrani mit.

živalmi in pesmicami. In otroci so dobrodošli, da
pokličejo, ugibajo, rišejo in pišejo!

rtvslo.si/tv/mladi
rtvslo.si/tv/otroski/izodrom

rtvslo.si/tv/otroski

Živa beseda

Za šolarje
Televizija Slovenija
Ribič Pepe premaguje strahove, ki pestijo otroke: v
njegovi druščini jih čakajo poučna zabava, risanje,
petje in ples. Firbcologi, zeleni in oranžni, prinašajo
smeh in radovednost v vse domove otrok in iščejo
odgovore na njihova vprašanja. Zanimivih tem se
lotevata tudi Nik in Nika v Sobotnem krompirju,
še bolj napeti in zabavni pa so njuni izzivi – le
kdo bo dobil pokal? Infodrom mlade obvešča o
tem, kaj se dogaja doma in po svetu, pripoveduje
zanimive zgodbe, poudarja posebne dosežke,
svetuje ob tegobah. Male sive celice so ustvarjalna

Karla Hace
sovoditeljica oddaje
Z kot Zofka

Nik Škrlec in
Nika Rozman

Kot sovoditeljica oddaje sem spoznala

voditelja oddaje
Sobotni krompir

nove prijatelje in se veliko naučila:

Mladi gledalci vstopajo v medijski

kako nastaja oddaja, zanimivosti o

svet, poln različnih virov in vsebin,

živalih ... Sošolci in prijatelji so me radi

zato se nama zdi še toliko bolj

gledali, včasih smo si kakšno oddajo

pomembno, da je naše prvo vodilo

pogledali tudi skupaj z učiteljico in kaj

kakovost, ki jo potem poskušamo

pokomentirali. Upam, da bo oddaja v

približati gledalcem z več pristopi.

veselje še veliko slovenskim otrokom!

Njihovi odzivi nas vedno usmerijo na
pravo pot in osmišljajo to početje.

oddaja, posvečena iskanju znanja, razmišljanju in
predvsem sodelovanju.
rtvslo.si/tv/otroski
rtvslo.si/tv/otroski/izodrom
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Radijska igra za otroke –
didaktična uporaba

Spet na splet

predavanje/delavnica

1. program Radia Slovenija – Prvi
otroski.rtvslo.si

Radijska igra za otroke ostaja v učnih načrtih kot

Otroški portal RTV Slovenija

izbirna vsebina v vseh treh triadah. Gre za medijsko
in zvočno umetniško zvrst, ki je za otrokovo slušno

MMC RTV

občutljivost in opismenjevanje nadvse pomembna.
Krepi in uri namreč t. i. abstraktno mišljenje, s

Otroški portal (OP) je varen pristan za najmlajše

svojim značajem pa tudi širi in bogati polje rednih

uporabnike spleta z željo po izvedeti več o vseh otroških

učnih programov. Uporaba prek spletnih arhivov

junakih in ustvarjalcih vsebin za najmlajše, ki jih zagotovo

je prilagojena potrebam končnega uporabnika,

že poznajo s televizijskih zaslonov ali radijskih valov.

torej učitelja, staršev in posredno otroka. Posnetki

Otroci, stari od 5 do 12 let, lahko na OP pobrskajo po

iger in skrbno pripravljena didaktična gradiva

vtisih iz zakulisja in izsekih iz njim namenjenih oddaj

mu namreč omogočajo proaktivno raziskovanje

celotne produkcije RTV Slovenija. Glavni junak OP in

zvočnih svetov. V obdobju intenzivne in konkretne

vodnik skozi različne vsebine pa je slon Bansi.

predstavnosti je sposobnost slušnega razumevanja
otrok resnično na preizkušnji. Zato je radijska igra kot
ena najkompleksnejših zvočnih oblik resnično pravi
vademekum za vnovično spodbujanje k poslušanju.
radioprvi.rtvslo.si/radijska-igra-za-otroke
otroski.rtvslo.si/rio

OŠ

Živa beseda

delavnica

Novinarske delavnice
Radio Hudo!
1. program Radia Slovenija – Prvi
Na novinarskih delavnicah se udeleženci seznanijo
z radijskim novinarskim delom, snemanjem in

Saša Tabaković

montažo prispevkov ter tudi sami oblikujejo oziroma

dramski igralec

dejavno sodelujejo pri izvedbi oddaje Radio Hudo!

Za primeren mentalni razvoj otroka je najpomembnejše branje kakovostne literature.

V teoretičnem delu se učenci seznanijo z mediji

Vendar pa ne smemo pozabiti na kultiviranje slušnih in govornih podob, ki spodbujajo

oziroma novinarskimi žanri in razmišljajo o vsebini

človekovo abstraktno mišljenje. Ta proces pri otrocih razumem kot nadgradnjo

oddaje, ki jo bodo zasnovali. V praktičnem delu pa

pismenosti. Slovenska nacionalna radiofonija je eden redkih otokov, ki se tega procesa

se spopadejo s snemanjem intervjujev, reportaž in

zaveda in zanj z ohranjanjem visokega zvočnega standarda tudi prevzema odgovornost.

anket, ki jih ob pomoči radijskih tonskih mojstrov tudi

Bistra misel, čitljiva pisava in artikuliran govor so odlike razmišljujočega človeka. Starši

zmontirajo in pripravijo za predvajanje. V sklepnem

ter stroka vzgoje in izobraževanja bi temu morali nameniti veliko več pozornosti, kot ga

delu delavnice se mladi novinarji vživijo še v vlogo

daje trenutni družbeni vtis.

radijskih voditeljev in v največjem radijskem studiu
živo tudi »vodijo« oddajo Hudo!
radioprvi.rtvslo.si/hudo
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K U DU S
Združen j e ku l t u r ni h
do mov i n u st anov
Sloven i j e

DOSTOPNOST

RAZNOLIKOST

DOŽIVETJE

Kako bi lahko predstave, razstave, koncerti in drugi kulturni dogodki
dosegli predšolske otroke ter osnovnošolce in srednješolce po vsej
Sloveniji, če ne bi bilo kulturnih domov? Združeni so v KUDUS in kot
pajkova mreža razpršeni po mestnih občinah ter večjih in tudi manjših
krajih naše države.
Predstavljajo most med ustvarjalci umetniških produktov za otroke,
učence in dijake ter med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki z njihovimi
vsebinami bogatijo in nadgrajujejo vzgojno-izobraževalni program.
V ustanovah so zaposleni strokovnjaki in poznavalci, ki izbirajo vsebine
za različno stare otroke in mlade ter svetujejo in skrbijo, da umetnost
doseže te ciljne skupine. Zaradi dela na področju kulturno-umetnostne
vzgoje lahko brez zadrege rečemo – KULTURA JE POVSOD DOMA.

Pripravila: Saša Šepec,
nacionalna koordinatorka KUV za KUDUS
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35

Pavla Jarc

Lucija Kuntarič

predsednica KUDUS-a

učiteljica razrednega pouka,
OŠ Šentjernej

Kako navdušiti mlade in jih pritegniti
v vznemirljivi svet umetnosti?
V teh časih, ko vse poteka z
neverjetno naglico in mlade tako
usodno zaznamujejo družbena
omrežja ter različne aplikacije na
pametnih telefončkih, je oblikovanje
kakovostnih kulturno-umetnostnih
programov še toliko večji izziv
in pomembno poslanstvo.

Ana Čop
dipl. glasbenica,
soavtorica predstav za otroke

10
23
6
33

ne, so dejavnosti kulturno-umetnostne
vzgoje dragocene začimbe, ki dvignejo

30

40

24

v »šolske jedi«, so zlata vredni.

ker so zabavne, na njih se tudi

iskreni pri izkazovanju navdušenja

nekaj naučiš in vidiš stvari, ki jih

ali nezadovoljstva. Vsakič znova

ne vidiš vsak dan. Najraje imam

me preseneti pozitiven učinek

gledališke predstave z igralci, ker

glasbe na otroke, ki je najbolj

sem lutke že prerasla. Če bi vsi

opazen v njihovi sproščenosti in

otroci obiskovali kulturne prireditve,

visoki stopnji koncentracije.

bi imeli bolj žive in izrazite misli.
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Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Center za kulturo, šport in prireditve Izola
Festival Velenje
Javni zavod Bogenšperk
Javni zavod Kulturni center Semič
Javni zavod turizem in kultura Radovljica
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár
és Kulturális Központ
Knjižnica Šentjur OE Ipavčev kulturni center Šentjur
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Knjižnica Velenje
Kosovelov dom Sežana
Kulturni center – Delavski dom Zagorje ob Savi
Kulturni center Lojze Bratuž Gorica
Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej
Kulturni dom Cerknica, Notranjski regijski park
Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Kulturni dom Gorica
Kulturni dom Krško
Kulturni dom Nova Gorica

41 članov

5
31

2

Kultura je povsod doma.
70

21
37

18
8

pristope, nove ideje, nove začimbe

zelo odzivni, čustveni in popolnoma

4

14

kovni, drzni »kuharji«, ki vnašajo nove

Kulturne prireditve rada obiskujem,

7

29

1

učencev in učiteljev. Kreativni, stro-

obenem najzahtevnejša publika. So

11 12 9

15 32 26

16

osebnostno rast ter čarobna doživetja

Otroci so, meni osebno, najljubša in

19

28

34

41

22

20

Različnost okusov omogoča celovito

39
25

38

na nove ravni, obogatijo in izpopolnijo.

učenka OŠ Antona
Aškerca Velenje

13 3
27

Če so šolski predmeti osnovne sestavi-

Nuša Mesarec

36

več kot 1400 dogodkov
v okviru KUV na leto

23 Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij
24
Portorož – Portorose
25 Kulturno društvo Špas teater
Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem
26
Hrastnik
Smejmo se, zavod za kulturne dejavnosti, Cerklje na
27
Gorenjskem
28 Splošna knjižnica Slovenske Konjice
STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo
29
Laško
30 Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Ljubljana
31 Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
32 Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
33
(Kinogledališče Tolmin)
34 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
35 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
36 Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
37 Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
38 Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
39 Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
40 Zavod Znanje Postojna, javni zavod
41 Zveza kulturnih društev Grosuplje

več kot 250.000 obiskovalcev prireditev
v okviru KUV na leto

JSKD
Javn i skla d RS za
kult urne dejav no s ti

IZZIV

NAVDIH

IZKUŠNJA

JSKD s svojimi 59 območnimi izpostavami tvori največjo kulturno
mrežo, ki pokriva ves slovenski kulturni prostor. Otroci in mladi se
lahko vključijo v programe plesa, filma, gledališča in lutk, literature,
vokalne in inštrumentalne glasbe ter folklorne in likovne dejavnosti.
JSKD vsako leto prireja pregledna območna, regijska in državna
srečanja, festivale in tekmovanja na vseh umetnostnih področjih.
Na vsaki pregledni prireditvi skupina dobi strokovno oceno, ki
omogoča smernice za izboljšave in nadgradnjo njihovega dela.
Kulturne prireditve za otroke in strokovna usposabljanja za
mentorje so namenjeni krepitvi kakovostne kulturne vzgoje na
šolah, spodbujanju ustvarjalnosti mladih na različnih umetnostnih
področjih, podpiranju dosežkov mladih, spodbujanju izobraževanj
mentorjev in organizatorjev ter nenazadnje motiviranju šol, da
postanejo središča kulturnih programov v lokalnem okolju.

Pripravili: Nina Meško in Maja Papič,
nacionalni koordinatorki KUV za JSKD
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ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

Mednarodna konferenca
plesne pedagogike

sklop predavanj in
delavnic

sklop delavnic

ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

NIP umetnost
JSKD

JSKD, Pedagoška fakulteta Univerza
v Ljubljani

Za učitelje neobveznega izbirnega predmeta
umetnost JSKD neprekinjeno izvaja

Namen konference je spodbuditi povezave med

interdisciplinarna izobraževanja. Pod vodstvom

plesno umetnostjo in procesom vzgoje. Na konferenci

vrhunskih mentorjev udeleženci s pomočjo

se udeleženci aktivno seznanijo z vsebinami plesne

teorije in preverjene prakse dobijo nove ideje in

pedagogike in ustvarjalnega giba ter s tem, kako

uporabna znanja o umetnosti. Namen je predstaviti

lahko ples služi kot sredstvo poučevanja šolskega

raznovrstnost umetnosti, kjer so različne zvrsti

kurikula. V okviru konference poteka mini festival

povezane v umetniško celoto.

otroških plesnih skupin PIKA MIGA.

jskd.si/nip_umetnost

jskd.si/ples/uvod_ples.htm

ODRASLI/STROKOVNA JAVNOST

Mednarodna konferenca
gledališke pedagogike

Živa beseda

sklop predavanj in
delavnic

še bolj povezana s svetom. Tako kot
vdihujemo in izdihujemo zrak, tako tudi

JSKD, Društvo ustvarjalcev Taka Tuka

sprejemamo in dajemo v prostor svoje

Vsako drugo leto slovenski in tuji strokovnjaki s
področja skupaj z učitelji psihologi in svetovalnimi

Marijana Kolenko

delavci predstavljajo različne vsebinske vidike

ravnateljica OŠ Lava Celje

gledališke pedagogike ter svoje praktične izkušnje

čustveno doživljanje ob branju knjig,

takatuka.net/conference

poezije, petju, slikanju, animiranju lutk,
poslušanju klasične glasbe. Umetnost
me podpira v najtežjih trenutkih,

Osnovna šola, ki izkazuje razvejano in kakovostno

javni poziv

lahko materialnemu, živemu stiku
z umetnostjo in kulturo – nikoli!

Za mladega plesalca in umetnika

manjkala živa kultura. Odpovem se

je prav tako kot redna vadba

kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih

pomemben tudi pravi nastop. Stati

področjih ter vanj vključuje večje število učencev

na odru in se soočiti z občinstvom

in učiteljev, lahko pridobi naziv Kulturna šola.
S tem projektom šole spodbujajo učence, da

je bistven del procesa. Meni osebno

razvijajo svojo nadarjenost in se vključijo v številne

Alja Adam

interesne dejavnosti s področja kulture, ter

pesnica, mentorica delavnic

učitelje, da se strokovno izpopolnjujejo iz kulturnoumetnostne vzgoje.

Beno Novak
profesionalni sodobni plesalec
in soustanovitelj KUD Qulenium
Ljubljana

zato mi je ob zaprtju države najbolj

JSKD

biti del tega prejemanja in dajanja.

Moja največja sreča je popolno

pri uporabi gledaliških pristopov metod in tehnik.

Kulturna šola

ustvarjalne ideje. Neverjetno lepo je

Odkar delujem kot mentorica

so ravno regijske in državne plesne
revije ter tekmovanje OPUS1 dali
spodbudo, da več eksperimentiram
in izpopolnim svoj ples.

kreativnih delavnic pisanja, se čutim

jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola
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K u lt ur n i b a z a r
Na c io na lno st i č i š č e
kult urno -u met no s tne vz goje

P OV E Z U J E

IZOBRAŽUJE

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter Zavod RS za šolstvo si v sodelovanju s kulturnimi ustanovami,
vzgojno-izobraževalnimi zavodi, fakultetami, lokalnimi skupnostmi ter
tudi ustanovami iz drugih resorjev prizadevamo povečati dostopnost
kulture in umetnosti otrokom in mladim. Kulturni bazar izpostavlja
kakovostne kulturne projekte ter programe za otroke in mlade,
strokovna usposabljanja, gradi nacionalno mrežo ter ponuja možnosti
za kreativna partnerstva.

Pripravila: Ana Petrovčič,
nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar, s sodelavci
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GRADI

mreža

Nacionalna mreža koordinatorjev
kulturno-umetnostne vzgoje (KUV)

Spet na splet

Od leta 2014 v okviru Kulturnega bazarja gradimo mrežo v vzgojno-izobraževalnih

kulturnibazar.si

zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih. Koordinator KUV je

Spletni portal
Kulturni bazar

strokovni delavec, ki ga zanimata kultura in izobraževanje, pozna področje in
se želi na njem dodatno strokovno usposobiti. V svoji ustanovi je »ambasador«
KUV – spodbuja razvoj in navdušuje otroke, mlade in odrasle. Z razvojem mreže
želimo prispevati k povezovanju in načrtnemu, zlasti dostopnejšemu KUV.

Portal Kulturni bazar služi kot
nacionalno stičišče kulturnoumetnostne vzgoje in je informacijska
točka za projekt Kulturni bazar.
Informira o aktualnem dogajanju
v KUV, napoveduje strokovna
usposabljanja, nove projekte in
programe, festivale in akcije na vseh
področjih KUV, tudi medresorskih
(npr. Mesec prostora, Tradicionalni
slovenski zajtrk, Evropski teden
športa …). Vključuje e-Katalog
ponudbe KUV, rubriki Gradiva in KUV
na daljavo ter ponuja informacije
o sorodnih portalih in nacionalnih
projektih KUV.

kulturnibazar.si/
katalog-ponudbe-kuv

E-Katalog
ponudbe kulturnoumetnostne vzgoje
Kako se registrirati?
Registracija koordinatorjev KUV poteka z obrazcem na portalu Kulturni
bazar. Ob registraciji prejmejo izkaznico koordinatorja KUV in si izberejo
geslo, s katerim dostopajo do posebne ponudbe ter dodatnih vsebin v
zaprtem delu portala. Za koordinatorje pripravljamo mesečna obvestila o
aktualnem dogajanju v KUV. Vsako leto pa zanje organiziramo usposabljanji
Potenciali povezovanja in Tkemo mrežo ustvarjalnosti, namenjeni
predstavitvi dobrih praks in iskanju novih možnosti povezovanja.
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Vsako šolsko leto pripravimo nov
e-Katalog, ki deluje v obliki spletnega
imenika slovenskih kulturnih ustanov
na tem področju. Omogoča izbiranje
oziroma pridobivanje informacij po
posameznih področjih umetnosti
in kulture, po starostnih skupinah
otrok in mladih, po regijah, vključuje
neposredne kontakte in povezave s
koordinatorji kulturno-umetnostne
vzgoje v kulturnih ustanovah itd.
Obsega tudi ponudbo strokovnih
usposabljanj, namenjenih strokovnim
delavcem v vzgoji in izobraževanju
ter kulturi.

Živa beseda

Darja Štirn
pedagoginja in
zgodovinarka, Zavod Petida
»Umetnost, temelj kultiviranja
človečnosti« je misel, ki me vodi vsa
leta delovanja v kulturno-umetnostni
vzgoji. Če s tem zavedanjem in
poslanstvom umetnik in učitelj/
vzgojitelj, vzgojno-izobraževalna
in kulturna ustanova povabijo v
raziskovanje, doživetje in pristen
stik z umetniškim področjem otroke
in mladostnike, se rodi zgodba,
ki dela svet lep, ga izboljšuje,
daje vrednost in smisel.

Majda Petejan
Mestna občina Nova Gorica
Kot svetovalka za kulturne dejavnosti
dobro poznam kulturne ustanove
v naši regiji, vključitev v mrežo
KUV pa mi omogoča, da sem redno
obveščena o novostih kulturnih
ustanov po vsej Sloveniji. Dobre
prakse iz naše regije lahko v mreži
predstavljamo drugim, prav tako pa k
nam prinašamo dobre prakse drugih.
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usposabljanje

Osrednje nacionalno strokovno
usposabljanje Kulturni bazar

Spet na splet

Vsako leto v Cankarjevem domu v Ljubljani pripravimo usposabljanje, namenjeno

kulturnibazar.si/kuv-na-daljavo

strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, strokovnim delavcem širše

KUV na daljavo

strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine,
ter študentom. Vabljeni so tudi starši in drugi, ki želijo otrokom in mladim približati
kakovostne kulturne vsebine in jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa.
V enem dnevu se zvrstijo številna predavanja, predstavitve, delavnice, predstave, filmske
projekcije in vodenja, na razstavnih prostorih pa predstavlja svojo bogato ponudbo
skoraj tristo kulturnih ustanov in številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije.
V programu spoznavamo vsa področja umetnosti in kulture, odpiramo različne aktualne
teme, kot so enake možnosti, trajnostni razvoj, digitalno izobraževanje …

V rubriki KUV na daljavo
predstavljamo izbor kakovostnega
spletnega učnega gradiva, ki ga
pripravljajo kulturne ustanove iz
vse Slovenije, vključene v nacionalni
projekt Kulturni bazar. Izbor je
namenjen otrokom, učencem in
dijakom ter strokovnim delavcem
v vrtcih, šolah, pa tudi drugim
odraslim, ki skrbijo za otroke in
mlade. Uporabniki lahko do vsebin,
ki jih redno dopolnjujemo, dostopajo
s pomočjo različnih iskalnikov
(področje, tip gradiva, starostna
skupina, ključne besede).

Živa beseda

mag. Tea Hvala
vodja pedagoškega programa
Mesta žensk
V Društvu za promocijo žensk v kulturi
– Mesto žensk si prizadevamo za
enakost spolov v kulturi in umetnosti.
Kulturni bazar cenimo kot most, ki
nas povezuje z učiteljicami in učitelji,
saj se zavedamo, da učenkam in
učencem lahko le s skupnimi močmi
približamo sodobne umetniške
prakse, ki spodbujajo ustvarjalnost,
širijo obzorja in razpirajo pereča
vprašanja, vključno z vprašanjem
družbenih (ne)enakosti.

kulturnibazar.si/gradiva

Gradiva

usposabljanje

Kulturni bazar v regiji

V rubriki Gradiva predstavljamo
nacionalne in mednarodne strateške
dokumente ter nacionalno in
mednarodno strokovno literaturo z
vseh področij kulturno-umetnostne
vzgoje. Gradiva vključujejo tudi
zbirko priročnikov KUV, ki nastaja
v sodelovanju MK, MIZŠ in ZRSŠ
s strokovnimi delavci v kulturi
ter vzgoji in izobraževanju. Nabor
vključuje tudi gradiva, ki spodbujajo
vključevanje KUV-vsebin pri
obravnavi različnih tematik (zdravje,
okolje, medosebni odnosi, enake
možnosti …).

Robert Murko
ravnatelj OŠ Videm pri Ptuju
Sodelovanje v Šoli v kulturi, ki jo
pripravlja zavod Bunker, je edinstveno
doživetje. Učenci so imeli priložnost
spoznati kulturo iz prve roke, saj so
z našimi kulturniki preživeli nekaj dni
in celo soustvarjali kulturne dogodke.
Po vtisih učencev je to vsekakor
odličen način, kako približati kulturo
otrokom. Na mladih svet stoji in dobro
postavljeni temelji predstavljajo upanje

Ker želimo vsej slovenski strokovni javnosti bolje predstaviti kulturne ustanove, ki

za svetlo prihodnost. S Šolo v kulturi z

delujejo v posameznih regijah, vsako drugo leto pripravimo nacionalna strokovna

roko v roki skrbimo za lepši jutri.

usposabljanja Kulturni bazar v regiji (2017 in 2021 – Maribor, 2019 – Nova Gorica).
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Ca nk a r j e v d o m
Snova le c i n i zva jalec
kult urnov zgoj nega
prog rama t er i zv r š ni
pro d uc en t Ku l t u r nega
bazar ja

smernice. Bogat prispevek h kakovosti programa pa vsako
leto pričakujejo z že tradicionalnimi vseslovenskimi projekti:
Pripovedovalskim festivalom, enim najstarejših tovrstnih festivalov
Epidemija covida 19 je pokazala, da se lahko utečeno, »običajno«

v Evropi ter osrednjim in najpomembnejšim tovrstnim dogodkom v

življenje, ki ga včasih jemljemo tako zelo samoumevno, zelo

Sloveniji, festivalom sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije,

hitro spremeni. Za otroke in mlade je to obdobje, ki bo občutno

ki spremlja in spodbuja produkcijo mladih ter jo razkriva drugim

zaznamovalo njihovo obdobje odraščanja. Tudi po koncu

generacijam, in nacionalnim strokovnim usposabljanjem Kulturni

koronakrize človeštvo čakajo veliki izzivi, ki smo jih identificirali že

bazar, v katerem smo zastopani kot programski sogovornik in

poprej, vzniknili pa bodo gotovo tudi novi. Prav te izzive bo morala

izvršni producent.

reševati tudi generacija, ki ji je namenjen kulturnovzgojni program.

Kulturnovzgojne programe v Cankarjevem domu snujejo in izvajajo

In z gotovostjo lahko trdimo, da tem izzivom ne bodo morali biti
kos le znanstveniki in voditelji, temveč tudi, če ne celo predvsem,
kulturno in etično občutljivi posamezniki.
Program za otroke in mlade prinaša široko in pestro paleto

v okviru kulturnovzgojnega programa, hkrati pa je kulturna
vzgoja tudi integralni del programa resne glasbe, opere in baleta,
filmskega, gledališkega in razstavnega programa, zlasti v smislu
pristopov približevanja tematik ter vsebin otrokom in mladim.

kakovostnih projektov, nastalih v produkciji Cankarjevega doma,
v koprodukciji z nevladnimi organizacijami, gostovanj slovenskih
gledaliških hiš, in delavnic, vezanih na razstave v Galeriji CD. Glede
na svojo zasnovo in dostopnost občinstvo nagovarjajo v sklopu
njihovih šolskih aktivnosti kot tudi v okviru prostega časa.
V letih premišljenega programiranja je nastal izbor številnih in
zelo različnih programov kulturno-umetnostne vzgoje; projekti
so opremljeni s pedagoškimi gradivi, gledališkimi listi in kratkimi
promocijskimi videi ter zasledujejo sodobne kulturnovzgojne
82

Pripravila: Barbara Rogelj,
vodja kulturnovzgojnih in humanističnih programov CD
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Kulturoplov
•
Prelet kulturno-umetnostne
ponudbe za vrtce in šole • Uredniški odbor:
Nataša Bucik, Irena Cerar, Blanka Gombač, Nada
Požar Matijašič, Ana Petrovčič, Alma R. Selimović • Uredila:
Irena Cerar • Jezikovni pregled: Sonja Košmrlj • Priprava besedil:
Za pripravo besedil se zahvaljujemo nacionalnim koordinatorjem
KUV vseh področij kulture in umetnosti ter koordinatorjem v kulturnih
ustanovah • Ilustracije: Matija Medved • Fotografije: str. 4: Robert Ahlin;
str. 10—11: arhiv JAK (Rastem s knjigo); arhiv BZ (Bralna značka); arhiv
organizatorja (Beremo skupaj); arhiv MKL Pionirska (zlata hruška); Pixi (Itn.);
Luka Dakskobler (Bralnice pod slamnikom); arhiv Mariborske knjižnice (ABC bralne
pismenosti, #športajmoinberimo) • str. 15: osebni arhiv (zagovorniki) • str. 18—19:
Peter Giodani/Gledališče Glej (Tovariški abonma); arhiv organizatorja (Od malih
nog(u)); Gregor Salobir (Šola v kulturi); arhiv organizatorja (Zlata paličica); Luka
Dakskobler (Umetnost – način življenja) • str. 20—21: Boštjan Lah (Mlado gledališče);
osebni arhiv (zagovorniki) Helena Grahek (Šorli) • str. 24—25: Nada Žgank (Plesna
učna ura); Andrej Lamut (Pozor hud ples 3, Gibališče); osebni arhiv (Geršak); Matija
Lukić (Lončar) • str. 28—29: Domen Grögl (GMS); Goran Antlej (GML); Maša Gojić
(Mladi rapetek); Tomi Bušinoski (Tolkalni krog) • str. 30—31: Nina Medved (Kuskus);
arhiv organizatorja (Alphawave); Ciril Jazbec (Trkaj); Peter Žagar (Guček); osebni
arhiv (Lango) • str. 34—35: Nada Žgank (Kinodvor); Katja Goljat (Kino–katedra); arhiv
organizatorja (Ostrenje pogleda); arhiv zavoda Otok (Podmornica) • str. 36—37:
arhiv organizatorja (Enimation School); Katja Goljat (Slon); osebni arhiv (zagovorniki)
• str. 40—41: Ciril Mlinar Cic (Z igro do dediščine); NMS – Metelkova/Blaž Gutman
(Mednarodni dan muzejev); Narodna galerija/Janko Dermastja (dostopnost); arhiv
SMS (Naprej v preteklost) • str. 42—44: Jaka Blasutto (Vizualni posvet); DK (Svetlobna
gverila); arhiv MGLC (likovni natečaj) • str. 44—45: Ciril Mlinar Cic (dinozaver); osebni
arhiv (Kajfež, Deleja, Kogej Rus, Brodnik); Bojan Mord (Lunar Jemec) • str. 48—49:
arhiv ZVKDS (DEKD in TKD); osebni arhiv (zagovornika) • str. 50—51: Marjan Grbajs/
Park vojaške zgodovine Pivka (Zbrali smo pogum); Zgodovinski arhiv Ljubljana (Miška
Mica) osebni arhiv (zagovorniki) • str. 54—55: arhiv Centra arhitekture Slovenije
(Igriva arhitektura, Dan habitata); arhiv prostoRož (park); arhiv MAO (delavnica)
• str. 56: arhiv Centra arhitekture Slovenije (Igriva arhitektura); osebni arhiv
(zagovornika) • str. 60—61: Hana Jošič (KonS, RUK); osebni arhiv (zagovorniki) •
str. 64—65: arhiv RTV SLO (Zofka, Sobotni krompir, Osvežilna fronta, zagovorniki)
• str. 66—67: arhiv RTV SLO (Radio hudo); Adrian Pregelj/RTV SLO (Tabaković) •
str. 70: Matej Vidmar (Jarc); Andrej Lamut (Čop); osebni arhiv (Mesarec, Kuntarič)
• str. 74—75: arhiv JSKD (konferenci, NIP); Matej Maček (Kulturna šola); osebni
arhiv (zagovorniki) • str. 78—79: Saša Huzjak (levo); Nada Žgank (desno); osebni
arhiv (zagovornici) • str. 80—81: Nada Žgank (levo); Saša Huzjak (desno); osebni
arhiv (zagovornika) • str. 83: Nada Žgank (Večer nesrečnih koncev) • Tisk: PRESENT
d.o.o. • Izdal: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center Ljubljana • Zanj: Uršula
Cetinski, generalna direktorica • Junij 2021 • Število izvodov: 3000 • Ustanovitelj in
glavni sofinancer kulturno-umetniškega programa CD: Ministrstvo za kulturo RS

