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Arhitektura in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor na Kulturnem bazarju kot partner sodeluje že tretje leto.
Eden od ključnih motivov in spodbud za partnersko medresorsko sodelovanje na njem
izhaja iz dejstva, da je prostor najširša skupna medresorska vsebina in je ključnega
pomena, da zanj skrbimo z medresorsko povezanimi aktivnostmi.
S sodelovanjem na Kulturnem bazarju želimo poudariti skupno odgovornost družbe za
trajnostno ravnanje s prostorom kot omejeno dobrino, ki mora voditi k cilju ohranjanja in
izboljševanja slovenskega prostora kot vira za zagotavljanje kakovostnega bivanja in
uspešnega gospodarskega razvoja.
Letos Ministrstvo za okolje in prostor sodeluje v medresorskem tematskem sklopu
strokovnega usposabljanja z naslovom »Arhitektura in prostor«, katerega namen je
širiti vedenje o pomenu kakovostno grajenega prostora in arhitekture ter spodbuditi
vzgojno-izobraževalne zavode in druge ustanove ter posameznike k dvigu prostorskih
vrednot, prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe. Partnersko sodelovanje
v vzgoji in izobraževanju otrok in mladih je ključen predpogoj na poti k temu cilju.
Ministrstvo na Kulturnem bazarju posebej izpostavlja projekt Mesec prostora 2019 in
skuša k sodelovanju pritegniti vzgojno izobraževalne zavode, tako s samostojnimi
projekti v okviru rednih šolskih in obšolskih dejavnosti (npr. delavnice, razstave, tematski
ogledi, obiski ustanov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, arhitekturo, urejanjem in gradnjo
v prostoru) kot tudi s projekti, vodenimi v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in
organizacijami. Na razstavnem prostoru »Prostor vzgaja« v Veliki sprejemni dvorani
Cankarjevega doma (CD) se predstavijo kulturne ustanove s področja arhitekture in
oblikovanja, na katerih bodo predstavljene dobre prakse izobraževanja o prostoru in
arhitekturi ter projekt Meseca prostora.

Mesec prostora je odlična priložnost, da v okviru rednih šolskih in obšolskih dejavnosti
ter v sklopu kulturnih, naravoslovnih in tehničnih dni vzgojno-izobraževalne ustanove
organizirajo poučne delavnice, razstave, tematske oglede in druge aktivnosti, ki bi mlade
spodbudile k razmišljanju in dojemanju prostora, v katerem živijo, k prepoznavanju
kakovostne arhitekture, kakovostnih prostorskih ureditev mest in naselij ter njihovih
sosesk, trgov, ulic, zelenic, parkov in drugih javnih prostorov, k razumevanju vplivov
razvoja na prostor podeželja in prostor narave, spreminjanju podobe naravne in kulturne
krajine ipd.
Mesec prostora 2019 bo oktobra potekal že šesto leto s sloganom »Prostor živimo«.
V vseh teh letih se je v tem obdobju skupaj zvrstilo okrog dvesto različnih dogodkov.
Mesec prostora postaja z vsakim letom bolj prepoznaven, številne organizacije, tudi
vzgojno-izobraževalni zavodi, so ga sprejele za svojega, tudi po zaslugi Kulturnega
bazarja.

