Ljubljana, 6. julij 2022

TKEMO MREŽO USTVARJALNOSTI 2022
vabilo na strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne
vzgoje
Spoštovani!
Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ),
Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Cankarjev dom (CD) vabimo na celodnevno
strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v
vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih, ki bo
v ponedeljek, 29. avgusta 2022,
v Mestni knjižnici Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj.
Cilj enodnevnega strokovnega usposabljanja so spoznavanje različnih možnosti za
vključevanje KUV v vzgojno-izobraževalni proces in spodbujanje partnerskega povezovanja,
izmenjava dobrih praks ter skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljamo v kulturnoumetnostni vzgoji.
Pomembno:
1. Vabilo in program usposabljanja sta objavljena na spletni strani: https://kulturnibazar.si/.
2. Prijavite se od 6. julija do 25. avgusta 2022 na e-naslovu: info@kulturnibazar.si. Ob prijavi
obvezno navedite, katero možnost popoldanskega programa boste izbrali (a, b, c).
3. Število udeležencev je zaradi prostorskih zmogljivosti omejeno, zato pohitite s prijavo.
4. Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi.
5. Kotizacije ni.
Z veseljem vas pričakujemo na usposabljanju in druženju ter vas lepo pozdravljamo!
Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar v CD
Vladimir Pirc, nacionalni koordinator KUV na ZRSŠ
Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ

Program strokovnega usposabljanja
za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje (KUV)
v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj

8.30–9.00 Prihod in registracija, jutranja kava
9.00–9.15 Uvodni pozdravi
9.15–10.00 Irena Cerar in Zvezdana Novaković: Pravljične poti po Gorenjski
Irena Cerar, pripovedovalka in avtorica serije priljubljenih družinskih vodnikov, ki nosijo v
naslovu Pravljične poti, nas bo s pripovedjo popeljala od Bohinjskega jezera do Motnika.
Poleg jutranjih pravljic nam bo predstavila tudi e-priročnik Kam me nese? Prav me nese., ki
prinaša bogat nabor kulturnih poti po Sloveniji.
Ker se v dobri družbi dlje pride, jo bo spremljala vsestranska glasbenica Zvezdana Novaković;
harfistka, komponistka, performerka in pevka, ki drzno raziskuje najrazličnejše glasbene
izraze. A rada ima tudi ljudske pravljice, zato pogosto sodeluje s slovenskimi pripovedovalci
in pripovedovalkami.
10.00–10.15 Odmor
10.15–11.15 Predstavitev lokalnih programov kulturno-umetnostne vzgoje
Sodelujejo: Petra Polak, Mestna občina Kranj; Klemen Malovrh, Zavod za kulturo in turizem
Kranj; Jure Novak, Prešernovo gledališče Kranj; Maja Vunšek, Mestna knjižnica Kranj;
Marjana Žibert, Gorenjski muzej
11.15–12.30 Razsežnosti interdisciplinarnega timskega dela
Sodelujejo: dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta UL; Marjetka Berlič, Osnovna šola Draga
Kobala Maribor; Mirjam Kalin, Osnovna šola Dobravlje
12.30–13.45 Odmor za kosilo
13.45–15.00 Delo v skupinah
15.00–16.30 Popoldanski program po izbiri
a) Ogled rovov pod starim Kranjem, Zavod za turizem in kulturo Kranj
Rovi sodijo v obdobje druge svetovne vojne. Udeleženci spoznajo, kakšen je bil njihov namen
in si ogledajo, kako so jih zgradili. Poleg tega vidijo tudi pravcate kapnike ter iščejo jamske
živali, kot so netopirji in pajki. Posebna zanimivost je animacijska soba, kjer doživijo
simulacijo letalskega napada in pobliže spoznajo ne tako davno zgodovino.
Izhodišče: Turistično informacijski center Kranj, Glavni trg 2

b) Po Prešernovi poti, Zavod za turizem in kulturo Kranj
Kranj je prijetno staro mesto, ki je bogato s kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi. Od leta
1983 je staro mestno jedro zaščiteno tudi kot kulturni spomenik. V Kranju je zadnja leta
življenja preživel najpomembnejši slovenski pesnik dr. France Prešeren, kar je močno
zaznamovalo kulturni utrip mesta. Mesto je postalo varuh Prešernove dediščine in na
sprehodu po njem boste spoznali kotičke, povezane s Prešernom.
Izhodišče: Turistično informacijski center Kranj, Glavni trg 2

c) Po kranjski muzejski poti, Gorenjski muzej
Muzejska pot vas bo popeljala po dveh muzejskih hišah Gorenjskega muzeja v starem
mestnem jedru. Med občudovanjem gradu Khislstein boste spoznali bogato kulturno
dediščino celotne Gorenjske z vsemi presežki in s tem deželo Kranjsko ter njene prebivalce
od železne dobe do sodobnosti.
V Prešernovi hiši pa boste raziskali življenje in delo pesnika Franceta Prešerna ter se
sprehodili po njegovem poslednjem domu. Prenovljena stalna razstava Prešeren – pesnik, ki
zgodbo plete na osnovi Prešernove poezije, vas bo očarala s svojo domiselnostjo ter
grafičnimi in interpretnimi rešitvami. Prešernova spalnica in pisarna sta poudarjena prostora,
saj sta v teh sobah predstavljena pristno pesnikovo pohištvo in ambient.
Izhodišče: Prešernova hiša, Prešernova ulica 7

