
Spoštovana v. d. generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo, 

ga. Barbara Koželj Podlogar 

spoštovana podžupanja za kulturo Mestne občine Maribor ga. Alenka Iskra, 

spoštovani direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor, g. Danilo Rošker, 

spoštovane ravnateljice, ravnatelji, strokovne delavke in delavci v v vzgoji in izobraževanju 

spoštovane direktorice in direktorji, strokovni delavci in umetniki na področju kulture in 

umetnosti,.  

spoštovani gostje, 

 

V čast mi je, da spregovorim ob zaključku tretjega bienalnega Kulturnega bazarja v regiji, na 

katerem ste poleg nacionalnih, posebej poudarili programe in projekte kulturnih ustanov 

podravske, pomurske in koroške regije. 

Kulturni bazar je kot oblika aktivnega strokovnega usposabljanja v slovenskem prostoru odlična 

pridobitev, začetki tega največjega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje 

segajo v prejšnje desetletje. Strokovni delavci in delavke vrtcev in šol tako že vrsto let 

pridobivate znanja in vedenja o kakovostnih programih in projektih kulturno-umetnostne vzgoje, 

sodelujete v razpravah, izmenjujete izkušnje in mnenja.  

Prejšnji teden se je v okviru predsedovanja EU zaključila mednarodna konferenca ResetEDU, 

kjer so se udeleženci med drugim spraševali o vlogi učitelja v vse večji digitalizaciji vzgojno-

izobraževalnega sistema. Skozi razprave in predstavitve, pa tudi v zaključku dvodnevne 

konference je bila izražena ugotovitev, da je učiteljeva vloga odločilna v vseh pogledih. Učitelj, 

vzgojitelj je tisti, ki oblikuje spodbudno učno okolje, v katerem otroci, učenci, dijaki razvijajo 

svoje potenciale. Učitelji in drugi strokovni delavci in delavke ste vodniki, ki skozi učni proces 

usmerjate otroke in mlade, da razvijajo kritično mišljenje in se bolje znajdejo v virtualnem svetu, 

ki nima meja, a vemo , da le te potrebujemo vsi-otroci, mladi in odrasli.  

Organizatorji Kulturnega bazarja si prizadevamo, da se na tem medresorsko zasnovanem 

strokovnem usposabljanju strokovne delavke in delavci v vzgoji in izobraževanju ter kulturi 

dodatno opolnomočijo na področju osme temeljne kompetence Kulturna zavest in izražanje. 

Prepoznajo, da izkušnje, ki jih pridobimo skozi kulturno-umetnostno vzgojo, lahko oblikujejo 

našo osebnost, spodbudijo učenje in nas kultivirajo v demokratičnem duhu. Usposabljanja, na 

katerih aktivno sodelujemo, so tista, ki lahko v nas prebudijo željo po vedenju, po širjenju 

obzorij, po razvijanju lastnih spretnosti, prav zato, da vse to lahko posredujemo naprej otrokom 

in mladim.  

Pomembno je, da imajo otroci, učenci, dijaki dostop do kakovostnih kulturnih vsebin in 

dejavnosti, da jim omogočimo spoznavanje vseh zvrsti umetnosti, saj tako preizkušajo svoje 

sposobnosti skozi kreativni proces, na svet lahko (po)gledajo z drugimi očmi, razvijajo 

sposobnost empatije, pridobijo nova znanja in nove spretnosti. Vse to se, kot ste lahko spoznali 

danes, dogaja v okviru kulturno-umetnostne vzgoje, tako v izobraževanju v umetnosti in kulturi 

kot tudi v izobraževanju skozi umetnost in kulturo. 



Primeri dobrih praks kažejo, da lahko le kompetentni in dobro opremljeni strokovni delavci, ki 

sami prepoznajo pomen kulturno-umetnostne vzgoje za celostni razvoj posameznika, 

spodbudijo navdušenje, radovednost in interes za kulturo in umetnost tudi pri otrocih in 

mladostnikih. Zato so ključna tovrstna skupna usposabljanja, kjer se družita in združita kulturni 

in izobraževalni sektor, umetniki in kulturne ustanove, vzgojitelji in učitelji, ki vsi skupaj 

zasledujejo skupne cilje -  pri naših otrocih in mladih prebuditi interes za ustvarjanje, ne le 

umetniško, lahko tudi ustvarjanje na drugih področjih, vzpostaviti temelje za osebnostni razvoj in 

rast, za razvijanje pozitivnih vrednot in sposobnosti sodelovanja bodočih kompetentnih 

državljanov v demokratični skupnosti.  

Dovolite mi, da zaključim z iskreno zahvalo vsem organizatorjem, programskemu in 

koordinacijskemu odboru Kulturnega bazarja v regiji za uspešno izvedbo dogodka, kar v teh 

zaostrenih razmerah zagotovo ni bilo lahko. 


