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Jubilejni, deseti
Kulturni bazar
Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za
strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše
strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente. Dogodek je pomemben del
načrtnega razvoja kulturno-umetnostne vzgoje, ki smo si ga že pred desetletjem skupaj zastavili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter
Zavod RS za šolstvo. Izvršni producent projekta je Cankarjev dom v Ljubljani.

Ob jubileju nacionalnega projekta smo pripravili
bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja (predstavitve, predavanja, delavnice …).
Osrednja tema programa je Evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebno pozornost pa na
menjamo tudi Cankarjevemu letu 2018 in
medgeneracijskemu povezovanju na področju
kulture.
Strokovnjaki po svetu in pri nas prepoznavamo,
da so izkušnje otrok in mladih s kakovostno kul
turno-umetnostno vzgojo ključne za njihov ce-
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lostni razvoj, zato jim je pomembno omogočiti
spoznavanje različnih področij umetnosti ter s tem
različnih načinov izražanja in komuniciranja (z
besedami, gibi, slikami, glasbo …). Pomembno vlo
go v tem procesu imajo tudi kreativna partnerstva – med kulturnimi ustanovami in drugimi
področji (vzgoja in izobraževanje, znanost, kmeti
jstvo, zdravje, okolje in prostor …), ki prispevajo k
prenosu kreativnih spretnosti iz kulture na druga
področja.
V okviru programa bomo spoznali, kako nam je v
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teh desetih letih z medresorskim sodelovanjem us
pelo različno okrepiti zavest o pomenu kakovostne
kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi števil
na kreativna partnerstva, ki danes že
pripomorejo ne le k inovativnejšemu
učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi
kreativno mišljenje, socialno vklju
čenost, krepijo družbene veščine ter im
ajo številne druge pozitivne učinke na
razvoj posameznikov in družbe.
Udeležba na Kulturnem bazarju je za
vse obiskovalce brezplačna. Celoten
program strokovnega usposabljanja in
e-prijavnico najdete na spletni strani
www.kulturnibazar.si. Tu lahko celo
leto najdete informacije o aktualnih kulturnih dogodkih, primernih za otroke
in mlade.
Med številnimi novostmi posebej izpostavljamo platformo Zlata paličica, ki
domuje na naslovu www.zlatapalicica.si
ter je namenjena vsem, ki radi obisku
jete gledališče in želite v gledališki svet
vpeljati tudi odraščajoče občinstvo.
Kadar želimo z otroki in mladimi
obiskati gledališče, se nemalokrat znajdemo pred vprašanjem, katero predstavo izbrati
za določeno starostno skupino ter kako prepoznati
kakovost, ki mladim obiskovalcem omogoča umet
niško bogato, vsebinsko zanimivo, čustveno vznemir-

Strokovnjaki po svetu
in pri nas prepoznavamo,
da so izkušnje otrok in mladih
s kakovostno kulturno-umetnostno
vzgojo ključne za njihov

poiščete informacije o kakovostnih programih kul
turno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju
ter o strokovnih usposabljanjih in srečanjih za

strokovne delavce na področjih vzgoje in izobraževanja ter kulture. Platforma s predstavitvijo
primerov dobrih praks spodbuja tudi sodelovanje
vzgojno-izobraževalnih zavodov s profesionalnimi
gledališkimi ustanovami in ustvarjalci.
Zlata paličica zagotavlja sistematično in kon
tinuirano spoznavanje profesionalnih gledaliških
ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije ter kakovo
stne profesionalne gledališke produkcije za odra
ščajoče občinstvo. Odpira vrata v gledališče – ra
doživ in iskriv prostor odprtega, temperamentnega,
kreativnega dialoga, umetniških presežkov in ino
vativnih prožnih oblik učenja.		
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celostni razvoj.
l jivo, očarljivo in navdušujočo gledališko izkušnjo.
Eno od orodij in pomagal za izbiro in odločitev je
Zlata paličica, referenčna baza za iskanje ter prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino. Namen platforme je na
enem kraju zbrati priporočljive predstave po izbiri
tričlanske strokovne komisije (teatrologinja, peda
goginja in razvojna psihologinja).
Na strani lahko brskate po katalogu kakovostnih
predstav profesionalnih gledaliških ustvarjalcev,

Platforma Zlata paličica je del nacionalnega
projekta Gleda(l)išče, katerega nosilec in izvajalec
je Slovenski gledališki inštitut. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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