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VRTCEM IN ŠOLAM

VABILO K SODELOVANJU
pri nacionalnem medresorskem projektu
TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE
www.zvkds.si/dekd
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vas skupaj z Ministrstvom za kulturo (MK), Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ), Slovensko nacionalno komisijo za
UNESCO (SNKU) in Skupnostjo vrtcev Slovenije (SVS) vabi k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem
projektu Teden kulturne dediščine (TKD), da z vsakodnevnimi dejavnostmi v vrtcih in šolah med letom ter
še posebej v času med 22. septembrom in 6. oktobrom 2018 poglobljeno obravnavate področje kulturne in
naravne dediščine. Aktivnosti s tega področja lahko povežete z dejavnostmi v okviru kurikula za vrtce, v šolah
pa lahko kulturno dediščino vključite v vsebine, ki jih obravnavate pri pouku, v sklopu kulturnih, naravoslovnih
in tehničnih dni ter drugih projektnih dejavnostih. Predlagamo, da pri tem sodelujete s kulturnimi ustanovami,
nevladnimi organizacijami in samostojnimi ustvarjalci na področju kulture ter date poudarek metodi odprtega
učnega okolja (spoznavanje dediščine in situ), spodbujanju ustvarjalnosti ter medgeneracijskem povezovanju.
Teden kulturne dediščine je del vseevropske prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD).
Evropska komisija je leto 2018 razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine (ELKD). Ministrstvo za
kulturo je kot slovenski koordinator ELKD med osrednje dogodke uvrstil DEKD, TKD, Kulturni bazar in
nacionalni posvet kulturno-umetnostne vzgoje za področje kulturne dediščine.
Vabimo vas k aktivnem sodelovanju na temo DEKD in TKD, Naša dediščina: kjer preteklost sreča
prihodnost. Če se odločite za pripravo programa/dejavnosti, lahko to predstavite tudi staršem ali širši
javnosti. Vsi TKD in DEKD dogodki bodo vključeni v program Evropskega leta kulturne dediščine 2018.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 20. april 2018. Prijavite se lahko na spletnem mestu
www.zvdks.si/dekd. Za več informacij se obrnite na naslov: milena.antonic@zvkds.si; tel.: 02 228 48 59 ali
041 365 984.

REGIONALNA SREČANJA
Januarja in februarja za vas pripravljamo šest brezplačnih regionalnih posvetov po Sloveniji in v zamejstvu
(Italija - termin še ni določen). Vsi izobraževalni programi bodo potekali med 10. in 14. uro.:
15. januar: LJUBLJANA, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23
22. januar: BREŽICE, Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1
29. januar: TRŽIČ, Tržiški muzej, Muzejska ulica 11
5. februar: CELJE, Pokrajinski muzej Celje, Trg Celjskih knezov 8
12. februar: POSTOJNA, Notranjski muzej Postojna, Kolodvorska cesta 3
19. februar: MARIBOR, Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva ulica 7
V okviru srečanj bomo predstavili praktične primere, kako dediščino približati vsem starostnim skupinam, od
predšolskih otrok, osnovnošolcev in srednješolcev ter radovednih odraslih do šolajočih se upokojencev.
Predstavili bomo DEKD, TKD, letošnjo temo Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost,
vključevanje te teme v kurikule vzgojno-izobraževalnih zavodov. Pokazali pa bomo tudi primere dobrih praks iz
preteklih let in nekaj vsebin, ki jih ponuja lokalna dediščina.
Obvezna prijava na regionalna srečanja je na spletni strani: http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalnasrecanja-dekd-tkd.
10. KULTURNI BAZAR 2018
Jubilejni, deseti Kulturni bazar bo potekal 5. aprila 2018 v Cankarjevem domu, v Ljubljani, med 9. in 18. uro.
Osrednja tema dogodka bo Evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebna pozornost v programu strokovnega
usposabljanja pa bo namenjena tudi medgeneracijskemu povezovanju in Cankarjevemu letu 2018.
Več informacij najdete na www.kulturni.bazar.si.
PROGRAM BREZPLAČNIH KULTURNIH DOGODKOV
Že sedaj vas vabimo k vključitvi dogodkov v šolski koledar 2018/2019 in k obisku brezplačnih kulturnih
dogodkov, ki jih v okviru TKD in DEKD pripravljamo skupaj z muzeji, galerijami, knjižnicami, območnimi
izpostavami Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nevladnimi organizacijami in zavzetimi posamezniki.
Program brezplačnih kulturnih dogodkov, ki se bodo po vsej Sloveniji zvrstili med 22. septembrom in 6.
oktobrom 2018, bo 15. junija 2018 objavljen v spletnem napovedniku na http://www.zvkds.si/sl/dekd/dekdprireditve pod geslom Teden kulturne dediščine.
NACIONALNI POSVET KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE ZA PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE
Namen posveta je celovit prikaz širokega področja kulturne in z njo povezane naravne dediščine s pristopi
poučevanja dediščine v različnih obdobjih vzgojno-izobraževalnega procesa, s primeri dobrih praks in
sprejemanjem slovenskih muzejev, galerij in ustanov kot partnerje v tem procesu.
Nacionalni posvet, ki bo potekal 13. decembra 2018, v Cankarjevem domu, v Ljubljani med 9. in 17. uro, je
brezplačen.

