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• Moč kulture – kako nas bogati in povezuje 
Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo in Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport

• Filmska srečanja ob kavi 
Barbara Kelbl, Kinodvor

• Spoznavanje moderne in sodobne umetnosti v Umetnostni galeriji Maribor (UGM)
Brigita Strnad, UGM

• Na krilih dediščine
Nataša Gorenc, Zavod za varstvo kulturne dediščine 

• Dobrodošli v knjižnici
Anja Rebolj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

• Razprava



EMBRACING CULTURE: 
NETWORKING FOR DEMOCRACY 
AND CITIZENSHIP

Slovenian National ACE Committee Members:
• Nada Požar Matijašič, Ministry of Education, Science and Sport
• Uršula Menih Dokl, Ministry of Culture 
• Nataša Bucik, Ministry of Culture 

Porto Santo Conference, 27–28 April 2021
Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo in 
Nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Moč kulture – kako nas bogati in povezuje



v

Področje na presečišču kulturnega in vzgojno-izobraževalnega resorja, ki se z 
vsebinami, projekti, programi in dejavnostmi umešča v vsa področja ter vse vidike 
našega delovanja in bivanja;

(vseživljenjska) ključna kompetenca kulturna zavest in izražanje;

KUV vidiki: o umetnosti, z umetnostjo in skozi umetnost.

Kulturno-umetnostna vzgoja (KUV) – vseživljenjska dimenzija

vseživljenjsko izobraževanje (formalno, neformalno)

zdravje in dobro počutje

trajnostni razvoj

narava
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NACIONALNA MREŽA KUV

 Nacionalni odbor KUV
 Nacionalni koordinatorji vseh 

področij KUV

Koordinatorji KUV  v:
 vzgojno-izobraževalnih 

zavodih
 kulturnih ustanovah
 lokalnih skupnostih

NACIONALNA STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Programski in koordinacijski 
odbor KB

• Kulturni bazar – največje 
nacionalno strokovno 
usposabljanje KUV

• Kulturni bazar v regiji
• področna KUV usposabljanja
• Potenciali povezovanja
• Tkemo mrežo ustvarjalnosti

PORTAL KB

Katalog KUV ponudbe
Gradiva
KUV na daljavo

nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje

mesečna obvestila KUV

kartica za koordinatorje KUV

https://kulturnibazar.si/

PLES

KULTURNI
DOMOVI

https://kulturnibazar.si/


h kulturni pismenosti in kulturni identiteti,
k bralni, medijski in digitalni pismenosti,
k razvoju različnih kompetenc,
k naši ustvarjalnosti,
k celovitemu razvoju osebnosti,
k socialni vključenosti, prosocialnemu vedenju in družbeni participaciji 
(aktivnemu državljanstvu),
k razvoju posameznikovih interesov (samouresničevanju …), 
k motivaciji za vseživljenjsko učenje (formalno in neformalno – kakovostno in 
zdravo preživljanje prostega časa), 
k našemu zdravju in dobremu počutju ter k blagostanju družbe kot celote.

Sprejemanje in ukvarjanje s kulturo in umetnostjo 

nas bogati in prispeva:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_en.pdf
http://www.kulturnibazar.si/kulturna-vzgoja-gradiva/nacionalna-in-mednarodna-strokovna-literatura/splosna-literatura/knjige-prirocniki-in-zborniki/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page1


Poročili (meta-analizi) Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 
2019) in projekta CultureForHealth (2022):

kažeta na pomembno vlogo umetnosti in kulture pri preventivi in 
promociji zdravja, na učinke, ki jih ima  ukvarjanje z umetnostjo 
na naše duševno zdravje in dobro počutje (well-being).

Priporočilo: vključevanje kulture in umetnosti kot integralnega 
dela EU zdravstvene strategije (kot pomemben del strategije 
duševnega zdravja).

Kultura in umetnost na recept (https://culture-on-
prescription.eu/; https://cultureonprescription.org.uk/)

Kultura in umetnost za zdravje in dobro počutje

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019
https://culture-on-prescription.eu/
https://cultureonprescription.org.uk/


Skozi umetnost in kulturo … 

Stik z različnimi kakovostnimi kulturnimi vsebinami in dejavnostmi:
odpira nove izkušnje: „vstopimo“ v svet, ki ga poznamo, kot zunanji 
opazovalci, ali  pa „vstopimo“ v povsem nove svetove, ki nas nagovorijo k 
vživljanju v svet drugega (empatija);
spodbuja nas k razmisleku o lastnih izkušnjah in občutjih, k oblikovanju 
kritičnega pogleda na svet, k razpravi o drugačnosti, o predsodkih …;
omogoča nam spoznavanje sveta in odzivanje nanj z različnimi „jeziki“: 
besedo, sliko, gibom, zvokom, ritmom …

Skozi zanimive in kakovostne kulturne vsebine (knjige, filme, predstave, 
razstave, ustvarjalne delavnice …) otrokom, mladim in odraslim približamo 
različne tematike – poglobijo svoja znanja, spoznajo nevarnosti določenih 
ravnanj/dejanj, spoznajo, kako lahko izboljšajo npr. svoje zdravje, počutje, 
kako skrbijo za svoje okolje …

https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/10/Skozi-umetnost-o-zdravju-1.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2020/04/Gozd-skozi-umetnost-in-kulturo.pdf
https://kulturnibazar.si/wp-content/uploads/2021/01/Skozi_umetnost_o_medosebnih_odnosih.pdf


Hvala za pozornost.
Kontakti:
Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka KUV na MK: natasa.bucik@gov.si
Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka KUV na MIZŠ: nada.pozar-matijasic@gov.si
Ana Petrovčič, nacionalna koordinatorka projekta Kulturni bazar, CD: info@kulturnibazar.si

Vabljeni k sodelovanju in povezovanju:
udeležite se Kulturnega bazarja 2023, 31. marca v Cankarjevem domu v 
Ljubljani,
vključite se v nacionalno mrežo kulturno-umetnostne vzgoje.

mailto:natasa.bucik@gov.si
mailto:nada.pozar-matijasic@gov.si
mailto:info@kulturnibazar.si
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