
 

 

Ljubljana, 27. februar 2023 

 

 

POTENCIALI POVEZOVANJA 2023 

vabilo na posvet o ponudbi kulturno-umetnostne vzgoje za odrasle 

 

Spoštovani! 

Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) in Cankarjev dom (CD) v 

sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) ter Centrom Republike Slovenije za mobilnost in 

evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) vabimo na 

posvet Potenciali povezovanja 2023, 

ki bo v sredo, 12. aprila, v Cankarjevem domu, Klub Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 

Ljubljana. 

 

Cilj posveta sta predstavitev in spodbujanje razvoja programov, projektov in dejavnosti za odrasle v 

kulturno-umetnostni vzgoji (neformalno izobraževanje) ter strokovnega usposabljanja odraslih na 

vseh področjih kulture in umetnosti.  

Posvet je v prvi vrsti namenjen koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah, 

povabili pa bomo tudi predstavnike lokalnih skupnosti, ljudskih univerz in ministrstev. 

Kotizacije ni, udeleženci prejmejo potrdilo o strokovnem usposabljanju. 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najpozneje do srede, 5. aprila, na e-naslov 

vilja.lukan@kulturnibazar.si. Če se boste udeležili tudi popoldanskega programa, ob prijavi navedite, 

katero možnost boste izbrali (a, b, c), saj je število mest omejeno. 

 

Z veseljem vas pričakujemo na posvetu in druženju ter vas lepo pozdravljamo! 

Organizacijski odbor posveta 

mailto:vilja.lukan@kulturnibazar.si


  

 

 

Program posveta 

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana 

 

8.15–8.45 Prihod udeležencev in kava 

8.45–9.00 Uvodni pozdravi 

9.00–9.45 Kultura in izobraževanje odraslih: prostor dialoga, ustvarjalnosti in razvoja, uvodno 

predavanje dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in 

andragogiko 

Uvod bo namenjen kratki predstavitvi aktualnih praks povezovanja izobraževanja odraslih s 

kulturnimi ustanovami po svetu in s poudarkom na sodobnih miselnih pristopih (paradigmah). 

Osrednji del bo odgovarjal na vprašanje, kako pripraviti programe neformalnega izobraževanja za 

odrasle in starejše odrasle v kulturnih ustanovah. V sklepnem delu bomo odprli vprašanja za kritični 

premislek. 

9.45–11.00 Izobraževanje odraslih in kultura sta (lahko) odlična in prodorna naveza  

o mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS: 

− Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) – 28 let neumornega ozaveščanja o pomenu 

vseživljenjskega učenja 

− Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji  

o Erika Brenk, ACS: O portalu Kam po znanje – pregledu ponudbe izobraževanja in učenja za 

odrasle 

o Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS: Priložnosti za mednarodno sodelovanje v programu 

Erasmus+ in na platformi EPALE 

 

11.00–11.15 Odmor 

11.15–13.30 Ponudba programov/projektov/dejavnosti neformalnega izobraževanja za odrasle na 

vseh področjih kulture in umetnosti – kulturno-umetnostna vzgoja (KUV) za odrasle 

• Predstavitve primerov dobrih praks projektov/programov kulturno-umetnostne vzgoje za 

odrasle 

Sodelujejo:  

o Živa Jurančič, Kinodvor: Filmska srečanja ob kavi  

o Brigita Strnad, Umetnostna galerija Maribor: Programi KUV za odrasle v UGM   

o Nataša Gorenc in Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Teden 

kulturne dediščine (TKD) 



  

 

• Kratke panelne1 predstavitve ponudbe KUV za odrasle po posameznih področjih KUV  

13.30 –13.40 mag. Tina Malenšek, Univerza v Ljubljani: Modra fakulteta – Vedno radovedni tudi na 

kulturno-umetniškem področju 

13.40–14.45 Odmor za kosilo 

14.45–16.45 Potenciali povezovanja:  

• Predstavitve primerov dobrih praks, ki povezujejo področja KUV  

Sodelujejo:  

o  Urška Jež, Društvo Asociacija: Certifikat kulturno podjetje 

o  Anja Pirnat, Gledališče Glej: Tovariški abonma  

o mag. Alma R. Selimović, Zavod Bunker: Šola v kulturi za strokovne delavce  

• Tri vzporedne delavnice (delo v skupinah, poročanje in razprava) 

 

17.00–18.30 Dodatni program po izbiri: 

a) Vodenje po razstavi V vrtincu sprememb, Cankarjev dom 

Velika naravoslovna razstava, prva tovrstna v zgodovini Cankarjevega doma, obiskovalce popelje 
skozi evolucijo Zemlje, vse od njenega nastanka pred 4,6 milijardami let in poznejšega življenja na 
njej, ter prikaže skrito, nenavadno, presenetljivo, človeškim očem pogosto nevidno življenje in 
dogajanje v naravi. Od blizu in interaktivno je mogoče spoznati tako evolucijo od nastanka 
planetov do življenja na Zemlji kot tudi posamezna značilna naravna okolja v Sloveniji (gore, 
morje, kraški svet …) z živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki jih naši vnuki morda ne bodo več 
srečali v naravnem okolju. Slovenija ima burno geološko zgodovino in visoko stopnjo 
biodiverzitete, ki pa se dandanes spreminja precej hitreje, za kar je odgovoren tudi človek, saj je 
nekatere običajno naravne procese nezadržno pospešil. 
Trajanje: 45 minut 
 
b) Ljubljanska gledališka tura, Zavod Urbana Vrana 

Gre za poglobljen, a hkrati duhovit vpogled v zgodovino in sedanjost ljubljanskih gledališč, ki je 
nastal v organizaciji zavoda Urbana Vrana na pobudo zavoda Bunker. Tura obravnava različne 
gledališke oblike, sloge ter ustvarjalke in ustvarjalce, ki so zaznamovali slovensko gledališče. Med 
njimi so slovita imena kot Anton Tomaž Linhart, Fran Levstik, Ivan Cankar, Ignacij Borštnik, Dušan 
Jovanović, Meta Hočevar in drugi. Sprašuje se, kaj sploh je »slovensko« gledališče, če vemo, da je 
pogosto nastajalo tudi zunaj slovenskega narodnega ozemlja.  
Trajanje: 90 minut 

 
c) Edvard Ravnikar v Ljubljani, Center arhitekture Slovenije 

Letos se spominjamo 30. obletnice smrti arhitekta Edvarda Ravnikarja (1907–1993). Vlada je tako 
na pobudo Ministrstva za kulturo 2023 razglasila za leto arhitekta Edvarda Ravnikarja 
(Ravnikarjevo leto). Ravnikar je študij arhitekture začel na Dunaju in ga nadaljeval v Ljubljani pri 

 
1  Pregledni plakati po področjih KUV bodo na ogled ves dan, priložnost za pogovor o tem bo tudi med odmori. 



  

 

arhitektu Jožetu Plečniku. Sprehodili se bomo po središču Ljubljane in si ogledali dela znanega 
slovenskega arhitekta in urbanista Edvarda Ravnikarja. 
Trajanje: 90 minut 


