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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 23. in 30. septembrom 2017 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).
Vabimo vas k aktivnem sodelovanju na temo VODA – od mita do arhitekture. Če se odločite za pripravo
programa/dejavnosti, lahko to predstavite tudi staršem ali širši javnosti.

Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 28. april 2017. 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
V januarju, februarju in marcu za vas pripravljamo dvanajst brezplačnih regionalnih posvetov po vsej
Sloveniji in v zamejstvu. Vsi izobraževalni programi bodo potekali med 13. in 16. uro. 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 VODA – od mita do arhitekture, 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.
Termini regionalnih srečanj:
– 19. januar – Mojstrana: Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49,
– 24. januar – Maribor: Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5,
– 26. januar – Brežice: Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1,
– 1. februar – Piran: Mediadom Pyrhani, Kumarjeva ulica 3,
– 9. februar – Gornja Radgona: Muzej Špital, Maistrov trg 1,
– 15. februar – Vrhnika: Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32,
– 21. februar – Tolmin: Tolminski muzej, Mestni trg 4,
– 23. februar – Pivka: Krpanov dom, Kolodvorska cesta 5,
– 2. marec – Opčine (Italija), Prosvetni dom,
– 7. marec – Laško: Muzej Laško, Aškerčev trg 5,
– 9. marec – Koprivnik pri Kočevju: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13,
– 14. marec – Radlje ob Dravi: Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68.
Obvezna prijava na regionalna srečanja je na spletni strani: http://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalnasrecanja-dekd-tkd.
Za več informacij se obrnite na naslov: milena.antonic@zvkds.si; tel.: 02 228 48 59 ali 041 365 984.

KULTURNA DEDIŠČINA NA KULTURNEM BAZARJU 2017
Vabimo vas tudi na predstavitev teme v okviru Kulturnega bazarja, ki bo 30. marca 2017 ob 10.30 uri v
Cankarjevem domu v dvorani M1 ter na razstavni prostor področja kulturne dediščine v prvem preddverju
Cankarjevega doma od 9.00 do 18.00 ure. Več informacij najdete na www.kulturni.bazar.si.

PROGRAM BREZPLAČNIH KULTURNIH DOGODKOV
Že sedaj vas vabimo k vključitvi dogodkov v šolski koledar 2017/2018 in k obisku brezplačnih kulturnih dogodkov,
ki jih v okviru TKD 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 v tednu med 23. in 30. septembrom
2017, bo 9. junija 2017 objavljen v spletnem napovedniku na http://www.zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve pod
geslom Teden kulturne dediščine.

