16. junij 2021

Spoštovane županje in župani,
spoštovani vodje, strokovne delavke in delavci oddelkov za družbene dejavnosti, vzgojo in
izobraževanje, kulturo ter mladino!
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite
v torek, 29. junija 2021, med 9. in 20. uro
v Cankarjevem domu v Ljubljani
na nacionalnem medresorskem strokovnem usposabljanju
Kulturni bazar 2021.
Trinajsti Kulturni bazar pripravljamo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za okolje in prostor pod častnim pokroviteljstvom Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.
Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne
vzgoje Kulturni bazar 2021 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije,
predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo tudi
načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih
skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.
Osrednja tema programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes,
posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.
Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na
katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih
ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako
lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji.
Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo, ki jo najdete na www.kulturnibazar.si.
Zaradi učinkovitejše organizacije, pa tudi zaradi številčnih omejitev udeležbe na posameznih dogodkih,
prijavo posredujte čim prej, najpozneje do 22. junija 2021. Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša
vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem
usposabljanju.
Vsak udeleženec si lahko izbere, kar ga strokovno najbolj zanima. E-prijava je potrebna tudi, če se želite
udeležiti le posameznih dogodkov.

V dvoranah bo na voljo toliko sedežev, kot bo ob dogodku dovoljeno skladno z Odlokom o začasni
omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom ter ob upoštevanju navodil in priporočil
NIJZ.
Več o Kulturnem bazarju 2021 najdete na https://kulturnibazar.si, za dodatne informacije lahko pišete
tudi na e-naslov info@kulturnibazar.si.
Veseli bomo, če boste na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2021 opozorili tudi vzgojnoizobraževalne zavode in kulturne ustanove vaše občine oz. lokalne skupnosti.
Pridružite se nam na Kulturnem bazarju 2021 in spoznajte, kako lahko s kakovostno kulturnoumetnostno vzgojo prispevamo k celovitemu in ustvarjalnemu razvoju posameznika ter družbe kot
celote.
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