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UsposabljaNjemladINskIh
delavCevomedkUltUrNem
dIalogU
vokviruprojektamladiambasadorjimedkulturnegadialogasmopripraviliusposabljanje
zamladinskedelavceoučenjumedkulturnegadialogainrazumevanjudrugihkultur,kije
potekalovštirihfazah.Namenusposabljanja
je bilo naučiti mladinske delavce koncepta
medkulturnega dialoga, da ga bodo znali
uporabiti v vsakdanjem delovanju njihovih
organizacij in aktivnosti mladih. Usposabljanjejepotekalovštirihsklopih,kisemedsebojdopolnjujejo.Udeleženecjeopravilusposabljanje,kojezaključilvseštirisklopeusposabljanjainopravilvsezahtevaneobveznosti
domladinskegacentratrbovlje,kikoordinira
izvedbousposabljanja.
prvo fazo smo poimenovali medkUltUrNo
spoZNavaNje in je potekalo preko spletne
učilniceod6.aprilado3.maja2010.deloje
bilo individualno, udeleženci pa so se lahko
tuseznanilizosnovnimipojmimedkulturnegadialogainorganizacijami,kiseukvarjajoz
različnimikulturamivlokalnemuokolju.vsak
teden so udeleženci prejemali naloge in jih
opravljene oddajali na spletu. Udeleženci so
skupnoopravili4nalogeinevalvacijo.sledila je medkUltUrNa IZkUŠNja, kot smo poimenovali drugo fazo. medkulturna izkušnja
je zajemala enodnevni seminar, kjer so se
udeleženci med seboj spoznali, možnost so
imelispoznatitrenerjeusposabljanja,kipaso
bili tudi mentorju udeležencem v celotnem

usposabljanju. Na seminarju so udeleženci
vsebinoseminarjaspoznavaliprekorazličnih
metod in iger, ki so jih nato lahko uporabili
tudiprideluvlokalnemokolju.medkulturno
vpraksijebilafaza,kijepredstavljalarekod
besedkdejanjem.sklopjepotekalod1.junijado31.septembra2010.vtejfazisoudeleženciusposabljanjaizvajaliaktivnosti,kiso
jih predlagali v fazi medkulturnega spoznavanja. vsak mladinski delavec naj bi izvedel
vsaj eno aktivnost na temo medkulturnega
dialoga v svojem lokalnem okolju. Zadnja
fazamedkulturnaevalvacijainzatrenerjeena
odnajpomembnejšihfazjepotekalavobliki
enodnevnega seminarja 16.11.2010 v Celju.
trenerji in udeleženci so pregledali začetna
pričakovanja udeležencev pred pričetkom
usposabljanja in pregledali, kaj je bilo doseženo. Na evalvacijskemu srečanju so imeli
udeleženci možnost podati konstruktivno
kritikonacelotnousposabljanjeinpredlagati
morebitne spremembe. Iz končnih evalvacij
smolahkopovzeli,dajebilocelotnousposabljanjeuspešno.trenerjisoprejelinekajpredlogovinnamigov,kakonareditiusposabljanje še bolj kvalitetno in bližje udeležencem,
karbodovprihodnjetudiupoštevali.veselimosetorejnadaljnjegadelainnovihizzivov
vletu2011.
Mateja Kreča

»utrinki iz seminarja v Celju«
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eUropedIreCt-
prIblIŽevaNjepomembNIh
vsebINdrŽavljaNomeU
INFormaCIjskatočkaevropskekomIsIje
eUropedIreCtsavINjska
Celjski mladinski center – europe direct savinjska smo bili izbrani na razpisu evropske
komisijezanovoprogramskoobdobje20092012.ZdelovanjeminformacijsketočkeeuropedirectsavinjskaposkušamodelovanjeinstitucijinpolitikeUčimboljpribližatiljudem
vnjihovemokolju.veuropedirectsavinjska
so tako na voljo informacije, publikacije ter
drugogradivoodelovanju,institucijah,politikah,programihinpobudaheUinšezlastio
njihovemvplivunavsakdanježivljenje.vletu
2009 in 2010 smo v europe direct savinjska
organizirali in sodelovali na različnih kulturnih,izobraževalnihinzabavnihdogodkihkot
soteden mobilnosti, dan zdravja in Festival
prostovoljstva v sodelovanju z mestno občinoCelje.vsodelovanjuzostalimiinformacijskimitočkamieuropedirectsmovletu2009
organizirali natečaj“ena evropa mnogo jezikov”,kjersoosnovnošolcipripraviliplakatena
temovečjezičnosti,najboljšiplakatipasobili
nagrajenisprevajalniki.

Za potrebe približevanja vsebin eU državljanom,sejeevropskakomisijaodločilaokrepiti
omrežjeinformacijskihtočkinpisarn,kidržavljanom na lokalni in regionalni ravni zagotavlja informacije o eU. Informacijske točke
evropske komisije europe direct tako ponujajovrstostoritevkotsoodgovorenavprašanjaoeUzadevahinodelovanjueUinstitucij,
brezplačendostopdoklicnegacentraeurope
direct, možnost dostopa do brezplačnih publikacij o zakonodaji, programih, dogodkih,
politikaheU,organizacijonatečajev,…vsloveniji je tako vzpostavljeno 6 informacijskih
točk za obdobje od 2009 do 2012 in sicer v
Celju, mariboru, murski soboti, Novi gorici,
Novemmestuinnaravnahnakoroškem.Naloga informacijskih točk je tudi spodbujanje
aktivnegaevropskegadržavljanstvainprispevanjekrazvojuevropskejavnesfere.Informacijske točke tako v sodelovanju s predstavništvi evropske komisije v državah članicah
spodbujajo razprave o evropskih tematikah
zorganizacijokonferenc,delavnic,predstavitev in drugih prireditev. prav tako skrbijo za vokvirudnevapotrošnikovsmovnakupovaldobroobveščenostdržavljanovinmedijevo nihcentrihinformiraliopravicahpotrošnikov
ter v okviru tedna evrope organizirali vrsto
evropskihtematikah.
kulturno, izobraževalno zabavnih aktivnosti.
Informacijske točke europe direct so tako Naprireditvi“pivoincvetje2009”jeinformanamenjene vsem državljanom, tako mladim cijska točka sodelovala z multimedijskim avkot starejšim, poslovnežem, študentom,… tobusom“moja soseska” ter se na dogodku
skratkavsakomurinvsem,kiimajovprašanja »kamnafaks«predstavilassvojodejavnostjo.
vzvezizeU.vsestoritve,kijihnudieuropedi- vokviruinformacijsketočkeeuropedirectsavinjskasmovletih2009in2010izvajalitudi
rectsobrezplačne.
vse informacije lahko zainteresirani dobijo predavanjavsrednjihinosnovnihšolahotetudinabrezplačnitelefonskištevilkieUrope matikaheU,izvedlirazličnedelavniceinsicer
“torej misliš, da veš vse?” in »pridobivanje 8
dIreCt:00 800 6 7 8 9 10 11.
ključnih kompetenc za mlade«, organizirali
teden evropskega filma v Celju z zaključno
predstavNIŠtvoevropskekomIsIje
evropska komisija ima za potrebe delovanja projekcijo, postavili mnenjski kiosk v centru
vzpostavljenopredstavništvovvsehdržavah Celja ter sodelovali v različnih mladinskih
članicah evropske unije, katerega funkcija je pobudah mladih (Festival alternativne celjpredstavljanje evropske komisije ter seveda skekulture,WhatatrickyCultureFest,Ulična
informiranjeevropskekomisijeodogajanjihv olimpijada2010,…).takosejevletih2009in
posamičnidržavičlanici.takopredstavništva 2010 na Informacijsko točko europe direct
skrbijozadobroobveščenostinstitucij,medi- savinjskaobrnilovelikošteviloposameznikov
jev, interesnih skupin, državljanov o delova- inorganizacij,kisoiskaliinformacijeorazličnju,odločitvahinstališčihevropskekomisije. nihpodročjihdelovanjaeU.
v sloveniji predstavništvo evropske komisije
domujevhišievropskeunijevljubljani.

Sonja Majcen, koordinator Informacijske točke
Evropske komisije Europe Direct Savinjska

sam svoj mojster



Avtorska pogodba

• dokazilo, da je organizator prireditve o shodu oziroma prireditvi,
ki jo prijavlja, obvestil lokalno skupnost (občino), kjer bo shod ali
prireditev potekala (kopija dopisa, potrdilo o oddani pošiljki ipd.);

Izplačila honorarjev za opravljeno delo se pogostokrat izkažejo za
težavno računovodsko opravilo. Izvajalec projekta ob njegovem zaključku potrebuje računovodska dokazila o namenski porabi sredstev, še posebej takrat, ko z zaključnim poročilom obvešča razpisovalca o doseženih ciljih. Najpogostejše oblike izplačil so preko računov
in študentskih napotnic. Pri izvajanju kulturnih projektov se zgodi, da
osrednji del projekta predstavlja avtorsko delo posameznika. Izplačilo
na podlagi avtorskega dela ureja avtorska pogodba.
Posamezno delo je avtorsko, če gre za individualno intelektualno
stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Izrazna oblika avtorskega dela ni omejena. Med glavne oblike avtorskega dela
prištevamo: gledališka in glasbena dela, leposlovna dela, računalniški
programi, koreografska dela, arhitekturna dela, dela uporabnih umetnosti, likovna dela, avdio-vizualna in druga dela, ki ustrezajo avtorski
stvaritvi. Posebej velja opozoriti, da v kolikor se avtorska pogodba ne
sklene za avtentično avtorsko delo (pač pa npr: za delo drugega avtorja, tehnično oblikovanje, …), je pogodba neveljavna, avtor in naročnik avtorskega dela pa v prekršku.
Pri sestavljanju avtorske pogodbe bodimo pozorni predvsem na naslednje:
• avtor se zaveže ustvariti delo in ga izročiti naročniku, za kar prejme
točno določen honorar;     
• za naročeno avtorsko delo obdrži avtor vse avtorske pravice;
• plačniki honorarja iz avtorske pogodbe odvajajo 25% akontacijo za
dohodnino;
• o sklenjeni pogodbi je potrebno obvestiti Zavod za zaposlovanje
na dveh obrazcih (za sklenitev pogodbe in obvestilo o skleniti pogodbe) (www.ess.gov.si);
• materialne pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem,
da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje koriščenje svojega
dela, predvsem sta to pravici reproduciranja in distribuiranja;
• če sklepamo avtorsko pogodbo s samozaposlenim v kulturi, mora
avtor pred denarno transakcijo izstaviti račun;
• vsebina avtorskega dela naj bo v pogodbi čim bolj natančno opredeljena, tako po obsegu kot terminsko, pri tem pa upoštevajmo
dejstvo, da z pretirano omejitvijo avtorja zmanjšujemo kakovost
avtorskega dela.
Sestavine avtorske pogodbe:
• določilo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah;
• podatki o naročniku avtorskega dela (naziv, naslov, davčna in matična številka);
• podatki o avtorju (ime in priimek, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun);
• določilo o prenosu avtorskih pravic;
• neto vrednost honorarja;
• izhodišče za obračun bruto vrednosti;
• opredelitev vsebine avtorskega dela; in
• datum, kraj in podpis.
Za obračun avtorskih honorarjev lahko uporabite (zelo dobro) aplikacijo na spletni strani:
www.racunovodja.com. Dodatna določila si lahko pogledate tudi v
Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (www.uradni-list.si). V kolikor avtorska pogodba za vsebino dela ni primerna, lahko uporabite
podjemno pogodbo. Iz vidika davka je ta pogodba sicer nekoliko
manj ugodna. Več o podjemni pogodbi si lahko preberete na www.
svetovalnica.com.

• v kolikor je za izvedbo koncerta potrebno dovoljenje in se pričakuje
več kot 3000 ljudi, je potrebno zagotoviti tudi prisotnost policije,
zdravniške službe in gasilske enote in
• vsaka prireditev mora imeti določenega vodjo prireditve, ki koordinira celotno izvedbo.
Pri izvajanju tovrstnega dogodka moramo torej imeti rezervirana
dodatna sredstva, s katerimi bomo zagotovili skladnost poteka prireditve s predpisi. Obrazce za prijavo prireditve in Navodila organizatorju javne prireditve lahko pretočite s spletne strani Ministrstva za
notranje zadeve (www.mnz.gov.si). Za pravilno izpolnitev obrazca za
prijavo prireditve moramo pravočasno priskrbeti naslednje podatke:
- točne informacije o organizatorju in kraju izvedbe prireditve;
- natančen program izvedbe prireditve, z uporabo vseh tehničnih
sredstev;
- natančne podatke o vodji prireditve;
- natančne podatke o službi, ki bo izvajala varovanje prireditve;
- potrebna dovoljenja, ki jih priložimo obrazcu in
- izdelan varnostni načrt prireditve, ki je priloga obrazcu.

• v kolikor koncert ne poteka na površini, ki je last organizatorja, je
potrebno pridobiti pisno dovoljenje lastnika; če je lastnik občina,
dovoljenje pridobimo od Oddelka za okolje in prostor pristojne občine;
• glede na območje izvedbe koncerta je potrebno imeti tudi dovoljenje za obremenitev okolja s hrupom, ki ga izda na podlagi izdelanega elaborata o obremenitvi okolja s hrupom Oddelek za okolje
in prostor;
• dovoljenje za obremenitev okolja s hrupom vedno zahteva tudi zagotavljanje meritev hrupa, zato upoštevajte, da se boste meritve
• morali izvršiti in te bodo morale biti v skladu z izdanim dovoljenjem;

Pri tem bodimo zlasti pozorni na naslednje:
- pri kulturnih prireditvah in projektih je koristno v pogodbo dodati
člen, ki sponzoriranca ščiti v primeru sprememb, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti (npr.: odpoved prireditve zaradi vremenskih razmer);
- za vrednost pogodbe natančno določiti (smiselno tudi v številkah)
doseg promocijskih kanalov in ciljnih skupin;
- vključiti tudi člene, ki podjetju poleg promocijskih aktivnosti zagotavljajo možnost aktivnega sodelovanja na prireditvi oziroma posebno
vlogo pri izvedbi projekta in
- določiti vsebino in obliko zaključnega poročila, s katerim bomo
podjetju jasno prikazali izvedene promocijske aktivnosti in izpolnitev
pogodbenih določil.

Uporabite
brezplačne vire
Kar nekaj izvajalcev projektov namenja znatna sredstva za storitve, ki
bi jih lahko dobili brezplačno. V nadaljevanju opredeljujemo nekatera
orodja in vire, ki jih lahko izvajalci projektov uporabljajo brezplačno.
Brezplačna registracija domene.si. Organizacije, ki sodijo med redne prejemnike državnih sredstev za kulturo, samostojni kulturni delavci, društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu, organizacije,
ki izvajajo javno službo, ter nepridobitne organizacije, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju informacijske družbe, so upravičene do
brezplačne domene.si. Obiščite spletno stran www.arnes.si in sledite
postopku registracije.
Računovodske storitve in nasveti. www.racunovodja.com je spletna stran, ki v svojem brezplačnem delu nudi izjemno širok spekter
računovodskih storitev (obračune, primere pogodb, …) in nasvetov
s področja računovodstva, ki so pomembni za izvajanje mladinskih
projektov.
OpenOffice.org je odprtokodni projekt, ki ima v svoji strukturi vse
pomembnejše pisarniške elemente. Zagotavlja vse funkcionalnosti
kot sorodni plačljivi programi, prav tako pa omogoča popolno združljivost z njimi. Obsega module: urejevalnik besedil, urejevalnik spletnih strani, program za risanje slik, urejevalnik formul in urejevalnik
spletnih baz. Pisarniški paket si lahko brezplačno pretočite s spletne
strani http:// sl.openoffice.org. Orodje Vam omogoča vse dejavnosti za
administrativno in predstavitveno delo pri izvajanju projektnih aktivnosti ter znižuje stroške nakupa programske opreme.

Organizacija javnih prireditev se lahko pogostokrat sprevrže v pridobivanje številnih dovoljenj in z njimi povezanih norm, ki lahko vplivajo na samo izvajanje projekta.

• prireditev mora imeti ustrezno varovanje, ki ga izvede usposobljena služba za varovanje, na podlagi načrta za varovanje;

Sponzorstvo je poslovni partnerski odnos, v katerem se podjetje in
sponzoriranec pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor prejemniku nameni sredstva (denarna ali nedenarna),
prejemnik pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen
način. Sponzorska pogodba ima podobne sestavine kot donatorska,
le da moramo pri sponzorski pogodbi zelo natančno določiti, kaj
bomo podjetju v zameno ponudili.

Pomembno je, da donatorju ali sponzorju v določenem roku po porabi njegovih sredstev, pošljemo dobro pripravljeno zaključno poročilo, iz katerega je razvidno, za kaj smo sredstva porabili in da je bila
poraba namenska (smiselno je priložiti tudi avdio-vizualno gradivo
dogodka). S tem pridobimo pozornost sponzorja, morda pa tudi večje možnosti za ponovno pridobitev sredstev ob drugih priložnostih.

Prijava prireditev
Elemente prijave prireditve in upoštevanja zakonskih določil bomo v
nadaljevanju prikazali na eni izmed tipskih prireditev, in sicer organizaciji koncerta na prostem. Organizator javne prireditve je dolžan javno prireditev prijaviti, v določenih primerih, ko obstajajo okoliščine
zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih,
pa zaprositi za dovoljenje (dovoljenje za izvedbo koncerta potrebujemo v primerih, če bomo v času koncerta uporabljali pirotehnična
sredstva, če pričakujemo več kot 3000 obiskovalcev in če bomo uporabljali naprave, ki lahko ogrozijo varnost udeležencev prireditve).
Prireditev je potrebno prijaviti na pristojni policijski postaji najmanj
pet dni pred izvedbo koncerta, v kolikor pa potrebujemo dovoljenja,
prijavimo na pristojno upravno enoto 7 dni pred izvedbo prireditve.
Pri organizaciji koncerta na prostem moramo upoštevati še vrsto zakonskih določil:

Opozoriti velja tudi na davčne vidike donacije, ki se razlikujejo glede
na dejstvo, ali je donator oziroma prejemnik donacije pravna ali fizična oseba. Davčna pravila lahko podrobno preučite na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (www.durs.gov.si).

Objava dogodkov na nacionalnem portalu. www.kulturnik.si je
spletna stran, ki izboljšuje kakovost in dostopnost podatkov o kulturnem dogajanju v Sloveniji. Registracija na portalu vam omogoča
objavo o dogodkih oziroma projektih s področja kulture brezplačno.

Sponzorstvo
in donatorstvo
Poleg sredstev pridobljenih na razpisu, sta sponzorstvo in donatorstvo najpomembnejša vira financiranja za izvedbo projektov. V  tej
točki ne bomo opredeljevali načinov, kako priti do sponzorja oziroma
donatorja, ampak se bomo osredotočili na pravilno sestavo in izpeljavo pogodbenih obveznosti.
Donatorstvo. Prejemnik donacije je lahko pravna ali fizična oseba (tudi donator je lahko pravna ali fizična oseba). Pomembno pri
donaciji je, da donator sredstev ne da prejemniku za izvedbo neke
določene storitve, ki bi bila tudi donatorju v korist, ampak bo z donacijo naredil nekaj splošno dobrega. Npr.: donator nameni sredstva
za pripravo gledališke predstave, katere tematika se navezuje na
zgodovino slovenskega naroda. Donator nima neposredne koristi, a
bo z donacijo omogočil izvedbo predstave za širšo javnost. Za vsako
donacijo je potrebno sestaviti pogodbo, ki donatorja in prejemnika
donacije zaščiti pred možnimi zlorabami. Donatorska pogodba naj
v osnovi vsebuje: točen naziv, naslov in druge podatke prejemnika;
točen naziv, naslov in druge podatke donatorja; natančno opredelitev predmeta pogodbe (denar, stvar, ...); datum prenosa sredstev in
obveznosti prejemnika donacije.
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Brezplačni pravni nasveti in pomoč. PIC je kratica za Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. Omogoča strokovno in pravno
podporo posameznikom, ranljivim skupinam in nevladnim organizacijam pri uveljavljanju in varstvu pravic ter krepitvi njihovega položaja v družbi. V kolikor se boste v vašem projektu srečali z pravnim
vprašanjem, poiščite kontakt organizacije na njihovi spletni strani
www.pic.si.
Infrastrukturna podpora pri izvajanju projektov mladih kulturnih ustvarjalcev. V  skladu z usmeritvami Ministrstva za šolstvo in
šport, v Sloveniji delujejo mladinski centri, katerih osnovno poslanstvo je podpora mladinski dejavnosti. Mladinski centri nudijo svetovalno, tehnično, organizacijsko, kadrovsko in včasih tudi finančno
podporo mladim na vseh področjih aktivnega državljanstva. Seznam
organizacij s statusom mladinskega centra in povezavami na njihove
spletne strani si lahko ogledate na spletni strani www.mreza-mama.si.
Brezplačni infoservis Evropske komisije Eurodesk Slovenija
(www.eurodesk.si) in Informacijske točke EK Europe Direct (www.
ukom.gov.si). Informacijski servisi, ki jih je v naše prostore prinesla
Evropska Unija, so največkrat neizkoriščeni potencial pri izvajanju
projektov vseh vrst. So brezplačni in ponujajo celo paleto storitev:
specifične informacije o razpisih in priložnostih na mednarodni ravni,
iskanje mednarodnih projektov in partnerjev, informiranje o vaših dogodkih, zbiranje in posredovanje vseh vrst publikacij, ... Informacijske
točke so razpršene lokalno po celotni Sloveniji.
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skoZIvsaNaŠačUtIla

mesecanovembrajeCeljskimladinskicenterzaključilsprogramomokusiindoživetjasveta–spoznavanjedrugihkulturskozivsanašačutila,kipredstavljaosrednjidelvsebinskihaktivnostiprojektamladiambasadorjimedkulturnegadialogavCelju.vprogramusmodalipriložnostmladim,daskozipotopisnapredavanja
inlastnadoživetjapredstavijodrugekulture.vnadaljevanjupredstavljamoizvedeniprograminvasvabimo,daustvarjalcetovrstnihvečerovpovabitetudivvašo
sredinonaimenitnodruženje.vsebinodogodkovsilahkoogledatetudinawww.mc-celje.si/fotogalerija.

»Life is a journey…ssmehomvafriko«simonainevastase
odpravilinapotovanjeprekoosmihdržavvzhodneinCentralneafrike,odkenijevsedojužneafrike,kijeskupnotrajalo8
mesecev.Znahrbtnikomnaramistasebreznačrtovanepoti
odpravilivneznano.

»Iran in skrivnosti, ki jih skriva«. perzijo, eno najstarejših
civilizacijnasvetu,danespoznamokotIran.Iranimavečkot
2500 - letno zgodovino in je ogromno prispeval v svetovno
zakladnico znanosti in kulture. država je za turiste še vedno
velika skrivnost, ki se ji ni približalo mnogo radovednežev. Z
utrinkiizpotovanja,kisopodkrepljenazzgodovinskim,političniminverskimozadjem,namjeSara Rožmanskušalamalo
bolje predstaviti to 70 milijonsko državo. sprehodili smo se
skozirajskevrtovevkashanu,obiskalimestosadijainhafiza,
seustavilivperzepolisu,kipričaomočiperzije,odšlinaogled
grobnice enega največjih perzijskih vladarjev, kira velikega,
si ogledali prestolnico teheran in šahove palače. v Iranu se
javnoinzasebnoživljenjemočnorazlikujeta.pobližjesmose
spoznalizrazličnimiobičaji,nakaterihsedaneslomijokopija
mladihljudiinboljtradicionalnousmerjenihdržavljanov.

»Pa samo plezat sem hotu«.lukalindičjezvzponivlanskem
letuosvojilnazivnajuspešnejšegaslovenskegaalpinista.pleza
šele šest let. prvih nekaj let je potrpežljivo zbiral kilometre v
gorahvklasičnihsmerehkamniško-savinjskihinjulijskihalp,
lanipajebilproglašenzanajperspektivnejšegaalpinista.poznavalcipravijo,dajetipalpinista,zakateregasezdi,dastvari
tečejo same od sebe in predvsem nevsiljivo in brez velikega
trušča. poleg težkih kombiniranih smeri pozimi, je lani spoŽivljenjepolnonovihizzivovsejeizvenvarnegazavetjadoma mladinavdušiltudistežkimiprostimiponovitvamisklasičnim
šelezačelo.Njunraziskovalniduhjujepopeljalvsedomasa- varovanjemvpaklenici,nadaljevalpajedoma,vdolomitihin
jevvtanzanijiinkeniji,pigmejcevvhribihUgande,žalostnih alpah.vrhunecjedosegelnaodpravivIndijo,kjersovgarwazgodbljudipreživelihvruandskemgenocidu,odkrivanjaza- lussoplezalcipreplezalitrinovezahtevnesmerinabaghiratije
čimbnaprelepemZanzibarjuinpogostemusrečevanjuspoli- Iv, III in II. Zaradi umirjenega pristopa in velike zrelosti z gocijo,kibimarsikogaspravljaloobživce,todanjijusospravljali tovostjostopanajvečjimdosežkomnaproti.agorenisosamo
v smeh, organizacije čistilne akcijev malaviju, čudovitih mo- plezanje,jetudidruženjezljudmi,kiživijopodgorami.
zambiškihplaž,nakaterihkarnistamogliležatiinnatozopet
srečanjezvelikimimestivjužniafriki,kisojimapovsehteh
mesecih postala zelo tuja, zato sta raje, kot da bi raziskovali
betonskisvet,raziskovali…prečudoviteafriškenarave,kjerti
zastanedih,setekompotikarnistamoglinaužiti.potovanje
zanjijunibiloleodkrivanjeinspoznavanjesveta,temvečtudi
druga druge in samih sebe. Z nami sta bili Simona Šivec in
Eva Tomšič.

»Kaotično-harmonično potepanje po Gvatemali in Belizeju« ali (neuspešno) iskanje tropov v deževno začinjenih
dneh.spoznalismobarvitogvatemalozzemeljskimiplazovi,
bohotnimi orhidejami, največjo srednjeameriško tržnico na
prosteminvulkanolazenjeterangleškogovorečibelizeskrilatimilepotci,potuhnjenimijaguarji,mariesharp(nepogrešljivo
sopotnicoobbelzejskemkosilu),vsesplošnoreggaejevskoležernostjoinbelizejskimkoralnimgrebenom.svojadoživetjaje
predstavilapopotnanovinarka,zaljubljenavklatenjeposvetu
Manca Čujež.

vbangkokusmosiogledalištevilnekipebude,natopakreniliprotikambodži,kjersmoseprepustililepotamangkorwat,
eneganajlepšihhindujskihtempljevnasvetu,obiskalilučkarskifestivalvChiangmai-junaseverutajske,potempasepreko
phi phi island, kjer so snemalithe beach, odpravili do kuala
lumpurja,kjersmospoznalimalezijoinuživaliobštevilnihčajnihnasadih.svojadoživetjajepredstavilmladpopotnik,ljubiteljaktivnegainekološkegaturizmaGregor Audič.

»Nepal in okoli njega«.Nepaljedržavanajvišjihvrhovsveta
in neskončnih nasmehov. poleg kaotičnega glavnega mesta
katmandu, kjer se mešajo vplivi budizma in hinduizma, smo
obiskališeprijetnomesteceobjezerupokhara,natopasepodalina20-dnevnitrekkingokolipogorjaannapurn.Iz700na
5416mskozirazličnapodnebjainrastjadohimalajskihbogov
inpotemnazajpodolinirekekaligandakidopoonhilla,kjer
je eden najlepših pogledov na himalajske vrhove. ko enkrat
obiščešNepal,težkorazmišljašotem,dabisplohšelšekam
drugam.Z nami sta bila Klemen Sagadin in Mojca Oset–
avanturista,hribolazcainraziskovalcasveta.

»Potopisno predavanje PERU, BOLIVIJA IN ČILE«. sprehodili
smoseposkrivnostnihpotehInkovinodkrivaliinkovskoprestolnicoCuzco,spustilivdruginajglobljikanjonnasvetu-Colca,zakorakalina5000m-Condorilitreking,sproščaliadrenalin
nanajnevarnejšicestinasvetu–Cestismrti,doživeliveličastni
»Tajska, Kambodža in Laos«. Najprejsmoobiskalisingapur altiplanoinpreživelivsimbiozisskrivnostnimmrčesom.priinspoznalinočniutrip,ternajvečjiživalskivrtvtemdeluazije. sluhnilismo Gregorju Audiču.
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ZdrUŽeNedrŽavepoeZIje
večer kantavtorjev iz tujine pod naslovom ZdrUŽeNedrŽavepoeZIjejeizvedelCeZam(javnizavodCenterzamladeruše)vokviruFestivalaletni
oderruše2010vpetek,27.8.2010,ob22.urina
odru kaNtFesta – bazen bar v Športnem parku
ruše.

hovem sodelovanju, izmenjavi idej in izkušenj.
predstavitevjebilajavnainnamenjenatudistarejši
populaciji,stemjedosežentakomedkulturnikot
tudimedgeneracijskidialog.
sprojektomsmoosveščalijavnost(predvsemmlade) o kulturnih razlikah, spodbujali mobilnosti
umetnikov in kulturno sodelovanje, prispevali k
izboljšanjukakovostiživljenjainkspoznavanjukulturneraznolikosti,prekorabejezikainumetnosti–
glasbeterprispevalihkrepitvikulturneidentitete
inglobljemurazumevanjumladihmedkulturnega
dialoga,sajimavsakaglasba,šeposebejpavkantavtostvu,svojogeografijo,pripadnosttočnodoločenemuprostoruinduhučasa.

senzibilnosti in  humorja. od takrat je ustvaril tri
gledališkekritike,oglasnedžingle,pelvmuzikalih
indelalzzvezdniki,kotsorickWakemaninedwyn
Collins.biljefrontmanintekstopisecštiričlanskega
banda, s katerim so imeli turnejo po evropi.tako
Fergus zdaj poje, igra na mandoline, harmoniko,
tolkala,kazoo.

Karin Rabhansl - Nemčija
poje in poučuje petje ter kitaro.tako smo jo tudi
spoznali.NaeUworkshopuzakantavtorjejevodila
jutranjodelavnico;gimnastikoglasuinprebujanja.

Še nekaj besed o kantavtorjih….

večnawww.myspace.com/fergusmckay.
Na sliki: David Santos, Herwig Rogler, Fergus

kantavtorjiiztujine,insicerdavidsantosizportugalske,karinrabhanslizNemčije,Fergusmckayiz
Škotskeinherwingroglerizavstrije,sopredstavili
kulturne značilnosti in posebnosti kantavtorske
kulture svojih držav skozi besedilo in glasbo oz.
glasbeno ustvarjalnost. kantavtorstvo, kakor ga
sama rada imenujem tudi poezija in glasba v objemu,poudarjaizročilofolkglasbeinhkratiposlušalcuodpiraposebenbrezčasensvetkantavtorjain
dežele,izkatereprihaja.
v osnovi je bila aktivnost namenjena mladim, da
spoznajo različne kulture in glasbo ter jezik drugih kultur, da spoznajo umetnike in njihov način
ustvarjanja. vsekakor pa je bil projekt zasnovan
tudi na spoznavanju umetnikov med seboj in nji-


Njenepesminavdihuježivljenjeinjihssvojoenergijotertemperamentomnaprejprenašakarssolo
nastopi.večnawww.myspace.com/karinrabhansl.

David Santos - Portugalska
delujepodumetniškimimenom“NoIserv”,kigaje
naglasbenoprizoriščelansiraljulija2005.odtakrat
je nastopil na vseh pomembnejših alternativnih
koncertih in prostorih ter postal posebno prepoznavenpovsejportugalski.Nastopasamobmnožici»čudnih,odštekanihinsmešnih«instrumentov,
kioddajajonepredvidljivezvoke.večnawww.myspace.com/noiserv.

Fergus McKay - Škotska
bandolino-kotsamsebipravi,je“onemanband”
zzbirkoizvirnihinoriginalnihpesmi,kisozgodbe
inslikeživljenja,obubožanosti,zlomljenegasrcain
izgube,prelitevbesedeinglasbospravšnjomero

Herwig Rogler - Avstrija
herwig rogler -«herodin« je odraščal z glasbo in
umetnostjo.kmalujerazvilsvojintereszasodobnemedije,karjebilkasnejetudirazlogzanjegovo
odločitevzaštudij»multimediaart«naUniverziza
uporabneznanostiintehnologijovsalzburgu.tam
sejeosredotočilnazvočniinženiringinglasbeno
produkcijo.sodelovaljevštevilnihprojektihzglasbenimiskupinami.danesseukvarjassoloprojektom, imenovanim »herodin”. je glasbenik, zvočni
inženir, umetnik, skladatelj, oblikovalec, fotograf,
skratka multitalent. več na www.myspace.com/
herodin.
Foto: Blanka Kefer
Vesna Glavendekić
vodja mladinskih programov
CEZAM Ruše

»aktIvNodrŽavljaNstvo: sloveNeCalIbosaNeC?
tUdImladIodločajo«
…alIčemUslUŽIjotesveče?

ta,danistabilneelektrike,daniCoca-Cole,božiča,
valentinovegainpodobnoindasosvečevtrgovini
zato,kerprinasvelikokratnielektrikeinzatoljudje
navelikokupujejosveče,dasiznjimiosvetlijovečere.Inpravvprvihdnehsvojegabivanja,jesvojo
teorijolahkocelopodprl,sajjemalanevihtazanekajtrenutkovonesposobilaelektričnonapeljavoin
sejeznašelvpopolnitemi,kjerjelahkorazmišljal,
zakajnikupilpaketasvečtudisam.Inlahkosipredstavljate,kakosejenasmejal,kosmomupovedali,
čemutesvečeslužijo.

Lahko mladi skozi aktivno udeležbo v javnem življenju prispevajo k splošnemu razvoju in spremembam lokalnega okolja?
sredi predvolilnega časa, v katerem smo, nas bi
moralo skrbeti predvsem dejstvo, ki ga potrjujejotudistatistike,dasevsemanjmladihodločaza
udeležbo na volitvah. tako so v mladinskem kulturnem centru slovenj gradec v okviru mladinskih programov skupaj s slovenjegraško srednjo
ekonomsko šolo pripravili enodnevno delavnico
za spodbujanje aktivne participacije in aktivnega
državljanstva mladih. delavnico, ki je sicer del širšega projekta mladi ambasadorji medkulturnega
dialoga,sopripravili,dabispodbudilimladekaktivnemuudejstvovanjunapodročjujavnega,političnegaindružbenegaživljenja.
socialneigre,spomočjokaterihsoudeleženciprepoznavali in razvijali občutek pripadnosti raznolikemu,pavendarskupnemudružbenemuinkulturnemuokolju,sopredstavljaleuvodnideldelavnice,
namenjenešespoznavanjuosnovnihpojmovspodročjaaktivnegadržavljanstvaindemokratičnega
delovanja mladine. skozi igro, kjer so dijaki iskali
povezaveinbesedneasociacijenatemoaktivnega
državljanstva,sejeizkazalo,dajihkarnekajnitiprav
neve,kajtapojemzaresoznačuje.kljubvsemupa
jeodgovoreneodudeleženk»aktivnidržavljaniso
tisti,kisezavzemajozadržavoinznjosodelujejo
tersevključujejovjavnoživljenje«spodbudilvodjo
delavnice,prostovoljkomoirokobše,dajepogovor
usmerilana(prihajajoče)volitve:»vtejstarosti,ko
boste kmalu dobili volilno pravico, boste morali
sprejemativsevečodločitevinpostatiobčutljivina
vsetisto,karsedogajavvašemlokalnemokoljuin
tudiširše.postatiaktivenprisoodločanjupadostikratpomenitudivživetisevsituacijodrugihljudi,
kijelahkopopolnomadrugačnaodvaše.«
Mladi se čutijo nemočne
doobčutij,kakojebitidrugačenodostalih,privilegiranaliprikrajšan,jeskupinovodjapripeljalapreko
igrevlog,kijebiladobrapodlagazavprašanja:»ali
jeprav,dasmovistihsituacijahljudjeobravnavani
različno?kaj,česploh,lahkoposameznikistorimo,
da tovrstnega razlikovanja ne bi bilo?«v razpravi,
kijesledila,jebilovbesedahdijakovzaznatiidealizem na eni ter nemoč na drugi strani. »Nikakor
ni prav, da prihaja do takšnega razločevanja med
posamezniki,ampaktakopačje,tusenedaničstoriti,« je svoje razmišljanje zaključil fant, ki se ga je

igravlogvidnodotaknila.kljubnajstniškimletom,
konajbibilamladinapolnazagona,entuziazmain
idealističnihteženj,pasoudeležencidelavnicbrez
izjemepoudarjali,dasesituacijenedaspremeniti.
volilnepravicetakonedojemajokotmožnostdejanskega soodločanja oziroma krojenja prihodnosti,zatosejimzdiudeležbanavolitvahdokajnesmiselna. pravzaprav imajo občutek, da se vrtimo
vzačaranemkrogu,vedo,kakobimoralobiti,toda
tako ni, spremembe pa so s strani državljanov po
njihovemmnenjupraktičnonemogoče.

In ko smo že omenili, kako večina pričakuje, da
smo v sloveniji povsem nerazviti, se je nemalokratpokazalorazočaranje,kosopričakovaliočitne
ostankekomunizma,dobilipasoidentičnokopijo
vsekapitalističnekrameodkodersonekateriželeli
pobegniti.Innjihovorazočaranjeobspoznanju,da
tuditukajzelobučnozapravljamozabožič,dasmo
senavleklihalloweeninvalentinovegaterdalahko
Coca-Colopijejotudiprinas,smorazbilizostanki
zanimivih stavb, ki pričajo o času pred komunizmomintudiponjemu,okrasnihhribihinpogledih
znjihindejstvu,dasmovsiljudjezistimipotrebamiinželjamikotsooni.

Šteje tudi mnenje mladih
raziskovanje in spodbujanje zavedanja, da mladi
vendarle lahko skozi aktivno udeležbo v javnem
življenju prispevajo k splošnemu razvoju mesta
oziromalokalnegaokolja,pajepredstavljaloenegaključnihciljevizobraževalnedelavnice.globalni
namen delavnice aktivno državljanstvo za mlade
pa je seveda širši: povezati skupino mladih ljudi (v tem primeru dijaki srednje ekonomske šole
slovenj gradec), ki bi s pridobitvijo nekaterih temeljnih znanj s področja aktivnega državljanstva,
projektnegaintimskegadelarazvililastenobčutek
pripadnosti družbi, v kateri živijo, ter predstaviti
njihovpoglednadogajanjevmestu.končnokorist
učinkovizvedenegaprojektapaima,kotjezapisala
vodja mladinskih programov lucija čevnik, poleg
mladihudeležencevtudilokalnookolje,kipridobi
informacijeotem,kakomladečimboljvključitiv
procese odločanja in tako prispevati k razvoju,
predvsempakvalitetiživljenjalokalneskupnosti.

mladinskicentertrbovljeimasicerkratko,aintenzivnozgodovinoizvajanjamedkulturnegadialoga.
Najboljočitenmedkulturnidialogsedogajapreko
aktivnostievropskeprostovoljneslužbe,kjermladi
prihajajovstikzdrugimimladimiiztujine.Inpravti
mladi,kiprinaspreživljajorazličnaobdobja,sovir
mnogihanekdot,kipričajoobogatemjezikovnem
zakladumedkulturnegadialoga.panajvammalo
zašalo,malozarespredstavimnekajtehanekdot.
Naš prvi prostovoljec je prišel k nam iz Španije v
časupredprvimnovembrom,kojepovsodpotrgovinahmogočenajtiogromnoponudbonagrobnih
sveč.Inkerjeslovenijanačelomaneznanadržavica, o kateri znajo povedati zgolj, da je bila včasih
deljugoslavijeinsicerspadavnerazvitovzhodno
evropo,jenašprostovoljecpričakoval,takokotse
jeizkazalo,dajetopričakovalomnogoprostovoljcevizzahodneevrope,daprinasnihitregainterne-

Maja Klančnik
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In prav to spoznanje, da smo isti, je ponavadi začetekmedkulturnegaučenja,kijebilošeposebej
očitno pri naših prostovoljcih iz bosne in hercegovine.obaprostovoljcastasvojedeloopravljala
v dnevnem centru, kjer se zbira veliko mladih. ti
mladi so po rodu iz bosne in hercegovine in druženjespravimbosancemjimjebilapravposebna
stvar.potarnalisonamreč,dasosicerrojenivsloveniji,dajeslovenijanjihovpraviinedinidom,da
pa za slovence pravzaprav nikoli ne bodo dovolj
slovenski,kersepačnepišejoprav.Inpravaironija
je,davbosni,kamorsemedpočitnicamiodpravijo
včasihnaobiskksorodnikom,nikolinebodopravi
bosanci,kerjihimajozaslovence.Intemlade,kisi
šeleustvarjajosvojoidentiteto,takšnemalenkosti
pravbolijo.pravzatozveseljemsodelujejosprostovoljci z bosne, ker jim predstavljajo stik z neko
staro kulturo, kateri na nek način pripadajo, je pa
nenegujejoveč.
medkulturni dialog je proces, ki se ga bomo učili
celo življenje in ni samo ena delavnica. to je namrečšelezačetek.Zatosmoveseli,dasetegalotevamotudivmladinskemcentrutrbovlje.
Karmen Murn

medkUltUrNIdIalogvdvorCUbetNava
skoZIglasbeNoINlIkovNoUmetNost

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
evropskikuturniintehnološkicenter(ektC)mariborjezasebnizavod,kijebilustanovljenleta2003
napodlagiprostovoljnihustanoviteljevizslovenije, hrvaške, avstrije, Italije, madžarske in Nemčije,
ssedežemvmariborusciljemmednarodnegasodelovanja,mreženjanapodročjukulture,kulturne
dediščine, sociale, izobraževanja in tehnoloških
projektov v slovenskem in evropskem prostoru.
ektCmariborsizdejavnostmiprizadevazarazvoj
in razumevanje evropskih kulturnih vrednot, revitalizacije kulturne dediščine, pospeševanja medkulturnega in civilnega dialoga, sodelovanja vladni–nevladnisektorinizmenjaveterpritemdeluje
kotprimerevropskegaintegracijskegamodelapo
načelu“odspodajnavzgor”.Njegoveglavnedejavnostiso:
- kulturainkulturadediščina:pripravainizvedba
projektovinprogramovskulturno–izobraževalnovsebino,koordinacija,timskodelo,strokovne
analize,zasnovaprogramovrevitalizacijekulturne dediščine, organizacija mednarodnih kulturnihdogodkovinizmenjav;
- informiranjeinpromocijaprojektovinposameznihaktivnosti;
- delozmladimi;
- izobraževalne dejavnosti: na področju kulture,
neformalnegaizobraževanjainusposabljanjater
promocijeznanosti(Centereksperimentovmaribor);
- izvajanje izobraževalnih in informativnih dejavnosti za nevladne organizacije v podravju in iz
drugihregij;
- opravljanje dejavnosti projektne pisarne Nvo:
strokovna pomoč pri pripravi, izvedbi, vodenju,
spremljanjuprojektovinuporabaIktorodij;
- sodelovanje in povezovanje z vladnim, nevladnimingospodarskimsektorjem.
Zavod deluje v javnem interesu (ima nacionalni
inlokalnistatuszapodročjedelazmladimi)inje
nosilecprojekta»mladinskamrežarazvojaraziskovalnihvrednotmladih«,akronimsm-rIs,kivključuje 22 partnerjev (op ess, mŠŠ); partner slovenske
mrežezainterpretacijodediščine(opess,mjU)in
partnerprojektamladiambasadorjimedkulturnegadialoga(opess,mŠŠ).
ektCmariborimasedežvdvorcubetnava,kulturnem spomeniku državnega pomena, ki se prvič
omenjaleta1319,innaenistranipredstavljaeno
najboljcelovitoizvedenihvisokorenesančnihgrajskihstavb16.stoletjanaslovenskemobmočju,na
drugi strani pa se uvršča med najpomembnejše
primere zgodnje renesančne grajske arhitekture
v osrednji evropi. po drugi strani pa predstavlja
ob dvorcih dornava in Novo Celje najkvalitetnejši
primestni dvorec zrelega baroka na slovenskem
– renesančne zasnove betnavskega dvorca so namrečpreurediliinsmiselnodopolnilileta1784.betnavskemu dvorcu kot dragocenemu dokumentu
zgodovinskega razvoja paviljonskega stavbnega
tipadajejododatnoumetniškovrednosttudiornamentalnestenskeposlikaveiz18.stoletjavprostorih prvega nadstropja.viteška dvorana je najlepši
prostor,kijevcelotiposlikanzbaročnoiluzionističnoarhitekturovfrescotehniki.vanjosoumeščeni
alegoričniprizorinatemopomladi.vsredinistropa
jeupodobljenaFlora(boginjacvetjainpomladi)s
štirimi putti. poslikave neznanega avtorja iz okoli leta 1780 so neposredno povezane z nekdanjo
bogato galerijo 130 umetniških slik, ki naj bi se v
dvorcunahajalaševosemdesetihletih19.stoletja,
danes pa je njeno nahajališče na žalost neznano.
pravposebenpomendvorcudajetudinepozidana
širša okolica, ki ohranja njegovo vlogo reprezentančneprimestneplemiškerezidence,umeščenev
krajinskiokvir.

Slika 1: Dvorec Betnava. Foto: EKTC Maribor.
Glasbeni koncerti v dvorcu Betnava
Ževzačetkuleta2010smovektCmariborzasnovaliprogramaktivnostimedkulturnegadialoga,ki
bodovdvorcubetnavapotekaleskozivseletopreko glasbenih koncertov, in na katerih bodo aktivnosodelovalitudimladikotizvajalciinudeleženci
prireditev.
takosmokotsoorganizatorFestivalabrežice–se-

3,kotpodatkizaekstenzijoprostorakontraposta).
gestaltpsihološkopasotogeometrijskipreklopiin
zakoniköhlerjevifiguralnipoučniki,köhler-Wallachova razlaga nasičenosti in trikotno gama gibanje.omenjenaizhodiščainpodatkejemogočeob
ustreznemontološkemtretmajustrnitivsledečotrditev:opiskontrapostaomogočatadvaprostorska
tretmaja: vozelni prostor in vektorsko polje. oba
razpolagata z lastno aksiomatizacijo. sta možni
teorijskinapotekzarazumevanjetakofiguralnega
kot abstraktnega kiparstva. je teoretski model za
obračun z zgodovino nekega kiparskega obdobja
zanazajinnapotkizanaprej.kiparstvuoz.kiparjem
tegačasajepotreben,dabilažjeuzrlipotnaprej.
razstavajebilanaogleddo8.julija2010.
Nakiparsko–slikarskipostavitvimagistraedukacije
likovnekulturemarijanamirtaznaslovom»Naracije«,katereodprtjejepotekalo1.oktobra2010,pa
sosiobiskovalcilahkoogledališestsliksrednjega
formatavmešanitehnikiindevetskulpturizžice.
Umetnik je namreč znan po svojih skulpturah iz
žice, iz katere ustvarja kvalitetne umetnine, uveljavljenetakodomakotvtujini(najpomembnejša
stojivmestupenzavrusiji,izdelalpajojevsklopu
mednarodnega kiparskega simpozija leta 2009).
ponjegovihbesedahjeumetnostekspresijainkomunikacijassvetomokolinasinznamisamimi.je
nesebična veščina, ki nas bogati, izpopolnjuje in
nam daje občutek koristnosti. Navda nas z zadovoljstvom,danekomupripomoreškvečjikvaliteti
življenja.odprtjerazstavestapopestrilidvemladi
glasbeniumetniciIrenaZdolšekinFranjakočnik–
CitrarskiduoFantazija.
oberazstavistabilišeposebejpomembnizaštudentelikovneumetnosti,sajsoimelizaradištudijskih pristopov obeh avtorjev veliko možnosti za
spoznavanjespecifičnihpodročijlikovnegaustvarjanjavrazličnihtehnikahinizrazličnihmaterialov,
moženpajebiltudineposrednidialogzumetnikoma in razpravljanje o njunih pogledih na umetniškoustvarjanje.
v sklopu medkulturnega dialoga načrtujemo v
decembru2010šeorganizacijoinizvedboprojekta »sozvočje svetov / pezzi di luna« kot dovršene
umetniške celote, na kateri bo sodelovalo 22 sodobnihoblikovalcevunikatneganakitaizrazličnih
evropskihdržav.

v ektC maribor želimo mladim in starejšim omogočitispoznavanjedrugihkulturskoziglasbenoin
likovno umetnost ter pogovore z umetniki, ki prihajajo iz različnih okolij, veliko potujejo po svetu
terlahkotudisamiposredujejorazličneizkušnjein
prispevajo k strpnosti in razumevanju drugačnih.
polegomenjenegasmoaprila2010vsodelovanju
z mladinskim kulturnim centrom maribor organiziralipredstavitevfilma»skupapudrom–skupaj
napoti«zaudeleženceprojektnegaučenjamladih
(pUm) v prostorih andragoškega zavoda maribor.
po predstavitvi smo se pogovarjali o njihovem
dojemanjuinodnosudodrugihkultur(predvsem
romov), sprejemanju in vrednotenju drugačnosti
ter sodelovanju v podobnih projektih. v poletnih
mesecih pa smo že začeli s pripravami na projekt
»glasbena subkultura: vpliv ameriške/afriške/
arabskeglasbenamladevmariboru«,kigabomo
izvedlivsodelovanjuzosnovnošolobojanaIlicha
maribor.vnjegovemokvirubomonajprejraziskali
in osvetlili temeljne značilnosti ameriške/afriške/
arabskekulturespoudarkomnaglasbenemustvarjanju.Natobomonašeugotovitvenadgradilispreučevanjempopularnostiomenjeneglasbemeddanašnjo mladino v mariboru. dobljene informacije
bomoprimerjalizrazširjenostjoinpriljubljenostjo
ameriških/afriških/arabskihizvajalcevmedstarejšimi generacijami staršev in učiteljev. Z atraktivnim
pristopominaktivnoparticipacijomladihindrugih
skupin bomo le-te vzpodbudili k razmišljanju o
(sub)kulturiinglasbenemustvarjanju,terovplivu
tuje glasbe na vrednote mladih (vedenje, oblačenje,pričeske,nakit).skoziopisanosebodoučenci
seznanilizmedkulturnimdialogominnanjimzanimivterzabavennačinspoznavalidrugekulture.


viqc municipii 2010 na različnih lokacijah mesta
maribor(dvorecbetnava,alojzijevacerkev,sinagoga maribor, grad hompoš, Naskov dvorec) izvedli
sedem koncertov mednarodno priznanih skupin
(Norwegian Cornett & SackbutsizNorveške;XVIII-21
Le Baroque Nomade in Musicall Humors iz Francije;
Janas EnsembleinAuser MusiciizItalije,Haydn Lute
Trioizanglije,Camerata TrajectinaizNizozemske).v
dvorcubetnavastapotekaladvakoncerta:17.julija
2010sejezbranimgostomvviteškidvoranidvorca
(mednjimisobilitudištudentjeglasbe)predstavila
skupinaJanas EnsembleizItalijevsestavi:liaserafini (sopran), lorenzo Cavasanti (kljunasta flavta),
luisa busca (kljunasta flavta), Fabio accurso (arhilutnja),Francopavan(teorba),jorgealbertoguerrero (violončelo), paola erdas (čembalo). koncert
nasjepopeljalvbarbenijevvrt–svetainposvetna
glasba kapsbergerja plemenitega na dvoru papežaUrbanabarberinija–injebilhkratiinavguracija
čembala iz delavnice kielflügel-kunst, scheer und
vogelizjestettnavNemčiji.29.julija2010pasmov
dvorcugostiliitalijanskoskupinoAuser Musicivsestavi:elenaCecchiFedi(sopran),CarloIpata(traverso),danielagodio(violina),raulorellana(violina),
alessandropalmeri(violončelo),danieleboccaccio
(čembalo).skupinajes13ploščami,mednarodnim
debijem na berliner tage für alte muzik, prisostvovanji na pomembnih ameriških in evropskih
festivalihindvanajstletnimustvarjanjempostajav
svetustareglasbeboljinboljugledna.Nenazadnje
sojimpotrditevinpriznanjeizreklitudikritiki.pod
vodstvomflavtistaCarlaIpatesoserazvijalivsmeri
poustvarjanja renesančne in baročne dobe, ravno
takopasosizastaviliekskurzvrepertoarnapolitanskeglasbe.programjebilkompendijitalijanskega
oziroma florentinskega in napolitanskega glasbenegaslogaskonca17.inprvepolovice18.stoletja.
pravtakosmonadaljevaliz,vletu2008začetim,Ciklomspekterzvokovizprogramaoživitevdvorca
betnava,vkaterembomodokoncaleta2010izpeljali še dva koncerta.tako so 30. septembra 2010
glasbeno kulturno dogajanje na desnem bregu
maribora popestrili izvajalci hrvaško–slovenske
glasbene zasedbe Trio Orlando, v sestavi:vladimir
krpan(klavir),tonkoNinić(violina)inandrejpetrač
(violončelo).kotgostjenastopilpriznanisoloviolinistslovenskefilharmonijealeksandarmilošev.v
nabitopolniviteškidvoranidvorcabetnavazmlajšimiinstarejšimiobiskovalcismobilipričačudovitoizvedenemuglasbenemukoncertu,prežetems
pozitivnoenergijoindinamičnostjo,kijezelonavdušilzbranopubliko.
v letu 2010 bomo v okviru glasbenega programa
v dvorcu betnava organizirali še dva koncerta: 4.
novembra 2010 bosta nastopila violinist michael
süssmanninpianistaudunkayserizNorveške,letošnji zaključnikoncertpabopotekal16.decembra2010,kobostanastopilamariborskaglasbena
umetnikatenoristtimribičinpianistkasašagerželjdonaldson.

Slika 2: Koncert Janas Ensemble, 17. julij 2010 , dvorec
Betnava. Foto: Ars Ramovš.
Likovne razstave v dvorcu Betnava
poleg omenjenih koncertov smo kot obliko medkulturnega dialoga skozi likovno umetnost organizirali postavitev likovnih razstav s predstavitvijo
dveh domačih in mednarodno priznanih umetnikov–mag.marjanadrevainmag.marijanamirta
–napodročjuvizualneumetnosti,kistapreseglilokalnookoljeinposeglivširšoregijskoinslovensko
kulturnopodročje.
kiparsko–prostorska razstava »Figura v vozelnem
prostoru no. 2«, akademskega kiparja mag. marjana dreva, ki smo jo na ogled postavili 19. junija
2010vsklopuprireditevpoletnemuzejskenoči,je
bila namenjena prikazu malih figuralnih plastik iz
keramike,kiobravnavajoproblematikoklasičnega
kiparskega kontraposta. Nastala so kot praktična rezultat avtorjevega teoretičnega ukvarjanja
s problemom kontraposta in so način preverjanja
teorijskih razmišljanj. kontrapost je temeljni formalniproblemevropskegakiparstvazadnjih2.500
let, tj. od grškega kiparstva do konca 20. stoletja.
po njegovem je kontrapost mogoče opisati s topološko geometrijskimi sredstvi kot prostorom
(tosonekaterestrukturegeometrijsketopologije:
trolistnivozel,penrosovtriangelinmöbiusovtrak-

Slika 3: Razstava mag. Marijana Mirta »Naracije«, 1.
oktober 2010, dvorec Betnava.
Foto: EKTC Maribor.
Avtorica prispevka: Zdenka Kresnik
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medletošnjimipoletnimipočitnicamisonaptujupotekaleštevilneaktivnostinapodročjumedkulturnega dialoga, namenjene otrokom in mladim, ki jih je
izvajalCenterinteresnihdejavnostiptuj.Nalikovnem
področjujebilzasnovalcikluspredavanjzamlades
predstavitvijomladihsodobnihlikovnihustvarjalcev
iz različnih držav sveta, dopolnjen z ustvarjalnimi
delavnicami.programjebiloblikovanvsodelovanju
medCIdptujkotmladinskimcentrom,kisodelujev
projektumladiambasadorjimedkulturnegadialoga,
društvomartstays,kinaptujužeosemletorganizira
mednarodni likovni festival, in likovno pedagoginjo
mojcogrula.osnovazarazmislekopovezavimedkulturnega dialoga z likovnim ustvarjanjem so bila gostovanjaodličnihlikovnihustvarjalcevzvsegasveta
vateljejihvptujskemstaremmestnemjedrunaeni
straniinpotrebapokakovostnihpočitniškihprogramihzaotrokeinmladenadrugi.
v CId ptuj smo zasnovali program, ki je omogočal
neposreden stik otrok in mladih s tujimi likovnimi
umetnikivnjihovihateljejih,obtempaprineseltudi
predavanjaorazličnihzvrstehsodobneumetnostiin
likovnoustvarjanjenapodročjih,kisojihpredstavljali
umetniki.prinačrtovanjuprojektajesCIdptujsodelovalakademskislikarjernejForbici,zaizvedbopaje
poskrbelalikovnapedagoginjamojcagrula.
likovni ustvarjalci, ki so jih srečali udeleženci programaprinjihovemdelu,sobili:marcogradi(Italija),
stefan luciano (Italija), Igor molin (Italija), marion
eichmann (Nemčija), jorge villalba (Španija), lynn
book(Zda),raphaeldiluzio,kustos(Italija)Đasper
iĐons(slovenija),gyorgyszaszak(madžarska),eIke
(madžarska), gary Cass (avstralija), Chandrasekaran
(singapur), Cesare pietroiusti (Italija), lucia dovičakova(slovaška),ZuzanaFlimelova(slovaška),dušan
Fišer (slovenija), Caterina marherita (Italija), antonello tagliafierro (Italija), andrea Cazzagon (Italija),
giacomoartusi(Italija),tanjaŠpenko(slovenija),beti
bricelj(slovenija),tomažplavec(slovenija).
popredavanjihinobiskihvateljejihje16mladihudeležencevtudilikovnoustvarjaloinobkoncuprogramaskupajzvodjoprograma,mojcogrula,postavilo
tudi pregledno razstavo svojih izdelkov, ki je bila v
CIdptujnaogleddosredineseptembra2010.
pretok ustvarjalnosti in dialog med kulturami se je
dogajal v času celotnega likovnega festivala med
ustvarjalci samimi, med njimi in lokalnim prebivalstvom in seveda med njimi in mladimi, ki so bili v
dogajanjeinustvarjalnodelovključenineposredno.
jezik ni bil ovira, potrebna besedna komunikacija s
tujimi ustvarjalci je potekala večinoma v angleščini,
predavanja za mlade v slovenščini, poglavitno izraznosredstvopajebilalikovnagovorica.programje
uspeltakodobro,dagaboCIdptujvvsakemprimeru
razvijaltudivprihodnjihletih.
Nevenka Alja Gerl
CID Ptuj

»postajalIŠče«medkUltUrNegadIalogavveleNjU:
romskodrUŠtvoromaNovoZo.

romskodruštvoromanovozo-velenje,javnizavod mladinski centervelenje, kultura in izobraževanjeinpartnerskeorganizacijesoobromskemu
mesecu 2010, pripravile več zanimivih kulturno
izobraževalnih druženj.v namen skupne priprave
programadvehvečjihlokalnihprireditevnatemo
medkulturnega dialoga, sta že meseca marca v
mladinskem centru velenje potekali dve akcijski
delavnicideležnikov.
Na podlagi skupnostnega dela partnerjev je tako
nastal zanimiv mesečni program, ki se je začel 8.
aprila2010vdvoraniCentraNovavelenjezotvoritvenimdružbenimsrečanjem»razlikenasbogatijo«,kjersosepredstavilavelenjskakulturnadruštva. prireditev je sovpadal v sklop vseslovenskih
prireditev ob svetovnemu dnevu romov 2010.
tematskimesecsejezaključilizdelavnimsimpozijem»medkulturnidialogvvelenju«,7.maja2010v
hotelupakavelenje,vsklopukateregajepotekala
tudi aktivnostna delavnica »raziskovanje romskih
besed«.

srečanja in aktivnosti je ob tehnični pomoči mladinskega centra velenje vodil predsednik Romskega društva Romano vozo- Velenje, g. Slobodan Nezirović,kijeobtemvečkratpoudaril,daje
velenjespecifičnomesto,kateregaprebivalciizhajajo iz različnih nacionalnih, religioznih, socialnih,
generacijskih in drugih »življenjskih okoljih«. pri
temješedodal,dajezelopomembno,dasemed
vsemiobčaniinpristojnimiinstitucijamiinustanovami ustvari dober medkulturni dialog, predvsem
paseustvariklimazaspoštovanjedrugačnosti,ter
spoštovanje kulturne raznolikosti. pozitiven odziv
skupnostisejeodražalvuvodnihnagovorih,kijih
jepočastilpokroviteljprireditev,županmestneobčinevelenje,g.srečkomeh.svojavečletnaprizadevanjazadialoginmedkulturnosožitjevvelenjuje
strnilvbesedah:»…našalokalnaskupnostisezaveda,damedkulturnidialogprispevakuresničevanjustrateškihprednostihnalogeU.pritemimamv
mislihpredvsemspoštovanjesocialnihinkulturnih
raznolikostinavsehdružbenihnivojih.

Zavedanje in spodbujanje dejavnega evropskega
državljanstva ter zagotavljanje enakih možnosti
in nediskriminacij ob poudarjanju sodelovanja in
upoštevanju skupnih vrednot eU, je temelj načel
moderne,evropskonaravnaneskupnosti,kiseodražapravvtovrstnihsrečanjihindruženjih.velenje
lahkossvojimiizkušnjamiindobropraksonamedkulturnem udejstvovanju postane vzorčni model
zapostavitevmodeladobrepraksesodelovanjain
sobivanjamedljudmi….«
vsi predstavniki sodelujočih inštitucij, ministrstva
za kulturo, Urada vlade rs za narodnosti, sveta
romskeskupnosti,Zvezeromovslovenijeinpredstavniki lokalnih partnerjev; mestne občine velenje,mladinskegasvetavelenje,Centrazasocialno
delo velenje, Zavoda rs za zaposlovanje velenje,
policijskepostajevelenje,lokalnihdruštev;srbskegadruštvadr.mladenstojanović,bošnjaškegamladinskega kulturnega društva velenje, literarnega
društvahotenja,Šaleškefolklorneskupinekoleda
ingostov;romskihdruštevromanorasto–pušča
in romano jilo – lendava, ter mladinskega centra
dravinjske doline v projektu mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga, so se strinjali, da je sprejemanje in spoštovanje drugih kultur, raznolikosti



vmCdravINjske
dolINeopIsaNIh
kUltUrahsveta
vsklopuvsebinskegastebraprojektamladiambasadorjimedkulturnegadialoga–Usposabljanjemladinskihdelavcevzaizvajanjeaktivnostinatemomedkulturnidialogsoseprvegausposabljanjaudeležili
štirje mladinski delavci iz mC dravinjske doline in sicer katja dadič,
aleš sušak, laura krančan in karmen kukovič. Nosilec omenjenega
vsebinskegastebrajemCtrbovlje.

Udeležencipoletnešolesospomočjoinformacijlokalnihinevropski
prostovoljcevspoznavaliznačilnostmiameriške,angleške,makedonske,turškeingvajanskekulture.katja,laura,alešinkarmensovčasu
trajanja projekta izvedli delavnice, ki so jih s pomočjo trenerjev oziroma mentorjev omenjenega usposabljanja načrtovali v prvih dveh
fazahusposabljanja.katjajeotrokompribližalamuslimanskokulturo,
laura je pokazala na večplastnost kulturne identitete posameznika,
karmen je s pomočjo nekdanjega evs prostovoljca iz makedonije,
ljupča miskarovskega, izvedla delavnice na temo makedonski dan,
aleš pa je pripravil večerno prireditev srbski večer. Na le-tem se je
predstavilasrbskafolklornaskupinakUdelektroporcelan.

vsisouspešnoopravilinalogevprvifaziusposabljanja,kijepredvidelaindividualnoučenjeinizvajanjenalogspomočjospletneučilnice.
v drugi faziso seudeležilidelovnegasrečanja,kjer sose seznanili z
raznolikimimetodamizaizvajanjedidaktičnihdelavnicnatemomedkulturnidialog.pridobljenoznanjesonatouporabilipriizvedbiindividualnozasnovanegaprojektazaspodbujanjemedkulturnegadialoga.
poletna šola kreativnosti v letu 2010 je v sklopu projekta mladi ambasadorjimedkulturnegadialogaotrokominmladimponudilaveliko
priložnosti za odpravljanje predsodkov, zadržkov in stereotipov do
drugihoziromadrugačnihkultur,kisevključujejoalisodelvečinske
kulture.projektšolekreativnostijezaotrokebrezplačeninjenamenjenotrokomtermladimod6.do15.leta.Njenglavninamenjekvalitetnopreživljanjeprostegačasa,kigaimajomladimedpočitnicami
napretek.

Inkajpravitaalešinlauragledeizvedbesvojihdelavnic?
»dogodkasejeudeležilovelikoljudi.presenetilomeje,dasosedogodkaudeležilitudistarejšiobčani,katerihnesrečujemopogostona
prireditvahvnašemcentru,kakortudimladostniki,kisozzanimanjem
opazovaliplesalce.povečinisobiliobiskovalciprvičnatakšniprireditvi,sajsenašiobčanileporedkomaudeležujejokulturnoplesnihdogodkov,«pravialešsušak.
laurapajeopoteku»oniongame«povedala:»otrokomsejepriigri
sprvazdelazelozabavna»dropdead«funkcija.topomeni,daselahko
udeleženec,vkolikorsemudelavnicanezdivečzanimiva,uleženatla
insedela,dajemrtev.vdelavnicitakosodelujejosamotisti,kijimje
zadevazanimiva.vzačetkuseje»dropdead«funkcijazdelazanimiva
predvsemfantom,vendarjihjekasnejeradovednostpotegnilanazaj
vdelavnico.Izigrevsakdobicelovitvpogledvsvojokulturioziroma
koščkukulture,kigajenapisalnapapir,pravtakolahkovsakpridedo
spoznanja,katerastališčasopomembnanekomudrugemu.«

Ebu art

Šopska solata

Avtor prispevka: Mitja Gregorič
Avtor slikovnega gradiva: Gabrielle Futo.

dovolj,sodnevidokonca»krompirjevih«počitnicponudilišemarsikaj.podvodstvomevsprostovoljke,pinarbal,izturčijesosenavduševalinadebruart-om–tradicionalnoturškoslikarskotehniko.Nastalo
jevelikošteviloumetnin,katerihvzorcesomladioznačilikotčarobne.
v mCdd ocenjujejo način prikazovanja značilnosti drugih oziroma
drugačnih kultur skozi aktivno udeležbo mladih kot zelo učinkovit.
Zanimanjezakulturedrugihdržavjenatanačinskozidelavnicezelo
veliko,pravtakomotiviranostudeležencevnadelavnicah.čevelja,da
predsodke, stereotipe in netolerantnost do drugačnih lahko odpravljamo predvsem s poglobljenim spoznavanjem značilnosti drugih
kultur,potemjetipdelavnic,kitemeljijonaizkustvenihmetodahpri
temzelouspešeninnepogrešljiv.
Pripravila: Karmen Kukovič

mladI
ambasadorjINa
Švedskem

Muslimanska kultura

Onion

terljudi,kisozaradisvojeposebnosti,barvekože,
invalidnosti, mladosti in socialnega statusa »drugačni«,enaodnajmočnejšihvrednot,kinasnaredi
plemeniteinspoštovane.
organizatorji in gosti smo bili nadvse zadovoljni
s skupno pripravo in realizacijo dogodkov, tako z
organizacijskegavidika,kottudizodzivomlokalne
skupnosti. skozi predstavitve dela organizacij in
posameznikovsmouresničiliosnovneciljeskupnostne akcije; predstaviti človeka v bivanjski prostor
medkulturnedružbe,kijeenkratenrezultatlokalnega družbenega sistema, kot nekega končnega
produkta in izkaza resničnih družbenih potrebah
vlokalniskupnosti.srečanjasopokazalaenkratno
priložnost za vzpostavitev dodatnih okoliščin za
spoznavanje posameznikov in organizacij na področjudela»medkulturnegadialoga«vlokalniskupnostizvizijoizboljšanjakakovostnimedsebojnih
odnosov,kotpodlagezagraditevmodernedružbe
prihodnosti.

poletjesejeprevesilovjeseninzamladesovmCddpripravilibrezplačno,tridnevnojesenskošolokreativnosti.rdečanitle-tejebilatokratmehiškakultura.mladisonazačetkutednazačelizizdelavopiñat.
do sredine tedna, so bile poslikane in napolnjene s sladkarijami ter
pripravljenezafinalemehiškegadne,kosojihzzavezanimiočmiskušalirazbitispalico.predtemsosezvrstiledelavniceopripravitradicionalnemehiškejedi,predstavitvimehiketerzzabavnimiigrami,kotje
»pinthetailtoadonkey«.kerkreativnostimladimtuditokratnibilo
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Skupni ogled 6000 let starih poslikav v mestu Näsaker
mCddjezorganizacijoYouthInvolvementassociationizmestasollefteanaŠvedskempričelsodelovativsklopuprogramamladivakciji
vletu2005.odtakratsoizvedlidvemladinskiizmenjaviingostilidva
evsprostovoljcaizsolleftea,izpeljalimladinskidemokratičniprojekt
»It's up to you!« ter sodelovali na študijskem obisku delegacije na
Švedskem.takratstaobčinipodpisalilistinoonameriprijateljstva.
stikisekrepijotudivletu2010.NaŠvedskemsosevsklopumladinske
izmenjave»Youthdialoguebetweenus!«(z)družilimladiizgimnazije
slovenske konjice, ki je konzorcijski partner projekta mladi ambasadorjimedkulturnegadialoga,podvodstvommatejesmolartičinmladiizmestasollefteapodvodstvomtonijavieire.
včasuod18.do22.oktobrajespomočjoobčineslov.konjice,zunanjega partnerja projekta mladi ambasadorji medkulturnega dialoga,
mladeobiskalatudikarmenkukovičkotpredstavnicamCdd.Namedkulturnemvečeru,kjersomladipredstaviliglavneposebnostisvojih
kultur,jepredstavilaprojektmladiambasadorjimedkulturnegadialoga.Napodlagivzpostavljenegasodelovanjainprijateljstvamladihiz
konjicinsolleftea,bostatakoizbranamladiambasadormedkulturnegadialoga,kiboenoletozastopalŠvedskoinmentorambasadorju.
le-ta mu bo pomagal pri pridobivanju informacij o dobrih praksah
vzpostavljanjaučinkovitegamedkulturnegadialoganaŠvedskem.
Pripravila: Karmen Kukovič

delavNICeUrICemedkUltUrNegadIaloga

Urice medkulturnega dialoga na Gimnaziji Brežice

voktobruješestmladinskihdelavcevizmCdravinjskedolineizvedlo
triurnedelavniceUricemedkulturnegadialoganagimnazijibrežice,
kijekonzorcijskipartnerprojektamladiambasadorjimedkulturnega
dialoga.Uricesobileizvedenevtrehoddelkihtretjihletnikov.
vprviurisodijakilahkozizpolnjevanjemtestatolerantnostiizmerili
stopnjolastnestrpnostidodrugačnihkultur.sledilajeizkustvenaigra,
v kateri je del dijakov doživeto zaigralo primer medkulturnega konflikta,okateremjeporočalčasopisničlanek.ostalidijakisoprevzeli
vlogonovinarjevtrehvelikihslovenskihčasopisnihhišinozaigranem
dogodkuporočalinanačin,kotbionjemporočalposamezenčasopis.
Igralcisomedtemzapisali,kakososevsvojivlogipočutili.mladiso
prišlidozaključka,danainterpretacijodogodkavplivajovprvivrsti
predhodneinustaljenepredstave,kijihimaposameznikonekikulturi
indalje,dajeodvisnotudiodvrednotinprednostneusmeritveoziromanamenaposameznečasopisnehiše,kajinkakoboodogodku
poročala.
vzadnjiuridelavnicesodijakiskušalinajtiučinkoviteinpredvsemre-



alnepotioziromanačine,kakovduhuspodbujanjadobregamedkulturnegadialogarešitidogodek,kisogaobravnavalivčlankuvprejšnji
uri.
Uricemedkulturnegadialogasozasnovanenaaktivniudeležbimladih,skozikaterospodbujajokritičenodnosdoinformacij,kinamjih
dnevnoodrugačnihkulturahprikazujejomedijitermladepozivajok
aktivnitolerantnosti.topomeni,dasevsituacijah,vkaterihstazaželenistrpnostinsprejemanjedrugačnihčimpogostejeodzovejonaaktivennačininskušajopoiskatiučinkovitorešitevmedkulturnegakonflikta.stemlahkopostanejozgledtudiostalimpomembnimdrugim,s
katerimisidelijotegobeinradostivsakodnevnegaživljenja.
Zaspodbujanjemedkulturnegadialogavduhu:»Začniprisebi!«bodo
partnerjiprojektadelavniceuricemedkulturnegadialogapredvidoma
vtemletuizvedlitudivpreostalihšestihsrednjihšolah,kisokonzorcijskipartnerjiprojekta.

Pripravila: Karmen Kukovič

NeveNkaaljagerl,speCIalIstkamladINskegadela,CIdptUj



INtervjU

medkUltUrNIdIalogpreprečUjekUltUrNoarogaNtNost
CeNterINteresNIh
dejavNostIptUj

Kako je prišlo do odločitve o sodelovanju CID Ptuj v projektu Mladi
Ambasadorji medkulturnega dialoga?
v CId ptuj smo medkulturni dialog razvijali že od začetka izvajanja
programov v novih prostorih, to je od 2003 dalje, zato je vstop v
projekt,kinajbiprineselnovokakovost,sodelovanjezdrugimislovenskimimladinskimicentriinprogramskoširitevnatempodročju,
pritegnilnašopozornost.
Kako poteka, z vidika konzorcijskega partnerja CID Ptuj, projekt
MAMD na operativni ravni?
odprijaveprojektadotegatrenutkasmovCIdptujmočnospremenilinaboraktivnostivokviruprojektamladiambasadorjimedkulturnegadialoga,nepasvojihprogramov.topomeni,dasmoseprilagodili
noviminformacijam,novimpogojemfinanciranja,upoštevaliomejitvenaformalniinfinančniravniitd.,ostalipazvestiprogramskiusmeritvivmedkulturnidialog.Izvajamovseaktivnosti,kismojihprvotno
načrtovali,intuditisteskupne,kijihprinašaprojekt,ledazaradirazličnihomejitevnemorejobitiupoštevaniinfinanciranitisti,kismo
jihprvotnonačrtovalivokviruprojektamamd,predvsemkoncerti,ki
imajoizrazitomedkulturnokomponento.
Katere vsebinske aktivnosti projekta MAMD so načrtovane v letu
2011?
predvsempredavanjaindelavnicezamladeintudizaotroke,kiprinašajovnašelokalnookoljekomponentemedkulturnegadialoga,in
tisteaktivnosti,kijihbomoizvajalikotpartnerjivmreži.Načrtujemo
predstavitvetujihdržav,nekaterihustvarjalnihpodročij,kiizhajajoiz
drugihkulturalidrugihzgodovinskihobdobij,področjemedkulturnegadialogapabomorazvijalitudivobehprogramihevs,kibosta
potekalaprinasvletu2011.
Kaj za Vas osebno predstavlja medkulturni dialog, kako ga razumete in kakšno vlogo igra v Vasem poklicu in vsakdanjem življenju?
če poskusim poenostaviti, je zame medkulturni dialog izkustveno
učenjeodrugihkulturah,orodjezarazvijanjelastnegarazumevanja
in sprejemanja (ne le toleriranja!) drugih kultur ter razvijanje ozaveščanja in sposobnosti za izražanje lastne kulture.tako razumljen
medkulturnidialogpreprečujekulturnoarogantnostkotenoinobčutekmanjvrednostivodnosudopripadnikovdrugihkulturkotdrugo
skrajnost.mislim,daigramedkulturnidialogenakopomembnovlogovmojempoklicneminosebnemživljenju,sajimamvživljenjueno
etiko,nevečpriložnostnih.vsvojempoklicunemoremdelatistvari,
kibijihosebnoodklanjala,mojevrednotepasevedavplivajonato,
čemursledimvsvojempoklicu.

Kako ocenjujete, da na Vas vplivajo ljudje različnih kultur, s katerimi se srečujete?
veselasemvsakegastikazljudmiizdrugihkulturinimamskorajizključnodobreizkušnje.skorajzato,kersmopolegmnogihčudovitih
izkušenjzljudmiizdrugihkulturvdružinidoživelinasiljeodpripadnikadrugekulture,karjebilzavsenelečustven,ampaktudikulturni
problem. Šli smo skozi obdobje jeze in izključevanja in potrebovali
smočas,dasmodogodekovrednotilikotizgredposameznika,nepa
pripadnikadoločenekulture.Nikakornipreprostoreševatitovrstnih
konfliktov,kijihjevvsakidružbidovoljinjimnavadnoneposvečamopozornosti,doklernepridedoizgredov.pogrešamnačrtnodeloz
otrokiinmladiminatempodročjuintovšolah,projektiingeslaniso
dovolj.
Ali mladi na Ptuju izkoriščajo priložnosti za mednarodno mobilnost, ki jih ponujajo programi Evropske unije? Katere?
Interesamedmladimijevelikopredvsemzamednarodneizmenjave,
čepravbigalahkobiloševeč.letospoletisovtujinoizCIdptujodšle
triskupinemladih.odleta2008daljevCIdgostimoprostovoljceiz
tujihdržavvokviruevsinimamozelodobreizkušnje,sedajpaseje
zaodhodvtujinoodločilatudiprvaprostovoljkaprinas.evsjelahko
odličnapriložnostzarazmislekotem,kajbiželelidelativživljenjuin
kajjeposameznikuresničnopomembno,lahkojepreverjanjelastne
identitete,vslovenijipamladitaprogramizkoristijovsepreredko.
Katere lastnosti in katere naloge bi po Vašem mnenju moral imeti
mladi ambasador medkulturnega dialoga?
dobrobimoralbitiozaveščenosvojikulturi,neledobroinformirano
njej,njeneposebnostibimoralpoznatizelodobro.Celotavsega,čemurzenobesedorečemo»kultura«,jenamrečkotledenagora:viden
jeledelček,kištrlinadvodo,velikanskavečinapajeskritapodgladino,vendaršelecelotapredstavljaresničnoslikovsega,karjevdružbi
»normalno«in»vnavadi«inkajni–kajtorejsodivnjenokulturoin
kajne.ambasadormedkulturnegadialogabimoralbitiobtemtudi
resničnoodprtzadrugekulture,neletolerantendonjih,komunikativen,empatičen,obvladatipabimoraltudirazličnemetodedela.Ne
grezato,dabitiambasadorjimedmladimiširiliprepričanje,dajetrebasprejetivse,karjetuje,splohne!mladiambasadorjimedkulturnegadialogasolahkospodbujevalciozaveščanjamladihonjihovilastni
kulturiinrazvijanjunjihovegalastnegakritičnegaodnosadovsega,
karprihajavnašodružbooddrugod,patudispoštovanjanašekultureinnjenespecifičnosti,karjevsajtakovelikizzivkotrazumevanje
tujihkultur.sevedapaobstajahkrativečzvrstiinpodzvrstitega,čemurpravimo»kultura«,vendartuleniprostorazadaljšorazpravo…
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Centerinteresnihdejavnostiptujjemladinskicenter,kiodustanovitveleta1994samostojnoinvsodelovanjuzzainteresiranimijavnostmiizvajadejavnostizaotrokeinmladinoterrazvijarazličnapodročja
mladinskegadela.skrbizaustvarjalnoizraboprostegačasa,kamor
sodi pester klubski program, za informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost mladih in mednarodno mladinsko delo, neformalno
učenje,prostovoljnodelo,ponujaservisnodejavnostzamladinske
organizacijeinnevladneorganizacije,kiizvajajoprogramezaotroke
inmlade,koordinirapatudivrstoskupnostnihprogramov.mednje
sodijopočitniškiprogramizaosnovnošolce,programipreprečevanja
zasvojenostivsodelovanjuzlokalnoakcijskoskupinozapreprečevanjezasvojenostivmestniobčiniptuj,koordiniranjenatečajaevropa v šoli za spodnje podravje in drugi.v okviru svoje informativne
dejavnostiCIdptujizdajamladinskimesečnikCidopis,kigavceloti
ustvarjaskupinamladih.odleta2006organizirafestivalkitare,kije
postalpomembenkulturnidogodekvlokalnemintudiširšemprostoru.Centersejerazvilvvodilnoorganizacijonapodročjumladinskegadelavspodnjempodravju.
lotilismosetudiraziskovalnedejavnostiindoslejizvedlitrisamostojne raziskave med mladimi v lokalnem okolju: prvo leta 2002 o
prostemčasumladih,drugoleta2004omladihindrogahnaptuju,
tretjozistimnaslovominpotrebopoevalvacijipreventivnihprogramovpaleta2008.Zadnjidvesmoizdalivknjižniobliki.Zletom2009
jeCIdptujprevzelvupravljanjetudimestnikinoptuj,kjerseodtlej
večaobsegpredvajanjaumetniškihinmladinskihfilmov,vletu2010
pajebilizvedentudiprojektletnegakinaznaslovomkinobrezstropa,kijeimelodličenodziv.programiCIdptujsousmerjenivspodbujanjeaktivnegadržavljanstvamladih,ustvarjanjepogojevzanjihovo
ustvarjalnoživljenje,medkulturnidialoginpomočprirazvijanjulastnihrazvojihzmožnostimladih.CIdptujzatosodelujevpilotskem
projektu brez megle v glavi, ki je namenjen celostnemu osebnostnemurazvojumladih,vodipagapriznanipediaterinterapevtvili
Ščuka.povezujesezdrugimimladinskimicentrivmrežimama,od
leta2009daljepasodelujetudivdvehrazvojnihmrežah:vprojektni
mrežimladiambasadorjimedkulturnegadialoga,kijovodimladinski
centerdravinjskedoline,inslovenskimrežirazvojaraziskovalnihvrednotmladih,kijovodievropskikulturniintehnološkicentermaribor.
NapoljumednarodnegasodelovanjajeCIdptujpoleggostiteljskih
in pošiljajočih mednarodnih izmenjav ter aktivnega sodelovanja v
evstakovvlogigostiteljskekotpošiljajočeorganizacijetudiaktiven
članmednarodnemrežemladinskihcentroveNYC.poudarekprisnovanjuprogramovjesodelovanjezmladimitersprotnospremljanje
položaja in interesov mladih, predvsem starejših osnovnošolcev in
srednješolcev.CIdptujrazpolagas320m2površine,vsodelovanju
zmladinskimprenočiščemkurentptuj,kisenahajavististavbi,pa
selahkokapacitetezaizvedbovečjihprojektovbistvenopovečajo.
razvojno smo naravnani k povezovanju z mladinskim hotelom na
ptuju,karbiprineslonovodimenzijovmožnostizanašedelonanacionalniinmednarodniravni,kširjenjuinformativnosvetovalnemreže
zamladenalokalniinregionalniravni,krazvijanjuskupnostnihprogramovzmladimi,intenzivnejšemusodelovanjuzmladinskimiorganizacijamivlokalnemokolju,širjenjuponudbeklubskihprogramov,
novim oblikam mednarodnega sodelovanja in uveljavljanju načela
kakovostinapodročjuprogramovzaotrokeinmladenasploh.
Nevenka Alja Gerl

MNENJA mladih

Delo na kmetiji nekoč in danes

Ali poznate programe in druge možnosti, ki Vam
omogočajo mladinske izmenjave, študij v tujini,
delo v tujini,..?
MIHA HOVNIK, 26 let

»Sem študent drugega letnika Fakultete za varnostne vede v Ljubljani. Slišal sem že za program
Erasmus, ki poleg ostalih programov podpira tudi
program za izmenjavo študentov, prav tako za
mrežo EURES in CEEPUS. Žal sam nikoli nisem odšel
na izmenjavo študentov, tudi v tujini nisem nikoli
delal, poznam pa nekaj prijateljev ki je delalo v državah EU in so imeli prav s temi organizacijami oz.
programi pozitivne izkušnje.
Študijska izmenjava je nekaj, kar bi po mojem
mnenju moral izkusiti vsak študent, saj ne le da
spoznamo nove metode študija, pridobimo ogromno novih znanj, se spoznavamo z novim kulturami ter jezikom in se znajdemo še v tako zapleteni
situaciji iz katere se naučimo sami najti pot. To pa je
vsekakor pozitivna izkušnja za naprej. Ne gre le za
golo delo, tudi zabava in spoznavanje je velik del
Erasmus izmenjave.«

S projektom Delo na kmetiji nekoč in danes se je skupina mladih fotografov na svoj način
dotaknila problematike odhajanja mladih iz kmetij.  Človek lahko s svojim načinom življenja,
kljub modernizaciji, še vedno ohranja stare vrednote. Razvoj kmečkega življenja skozi čas, a
vendarle ujet točno v trenutek, ko je slika nastala. Mladi kmetje na visoko ležečih kmetijah še
vedno dajejo neizbrisen pečat naši dolini. http://projektobjektiv.blogspot.com

tudi njihove znamenitosti. Do družine sem prišla
preko vez, lahko pa se pozanimate tudi na internetni strani Aupair world ipd., samo prej preverite njihovo verodostojnost. Vendar ne pozabiti na
povabilno pismo, saj boste drugače imeli manjše
nevšečnosti na meji, vendar nič nerešljivega, tako
je bilo vsaj pred leti.  Dokazilo o znanju angleškega jezika pa lahko pridobite na British councilu v
Angliji, ali doma v Ljubljani, in je svetovno priznan.
Vse ostale tuje jezike se lahko učite v različnih jezikovnih šolah v tujini. Ponudba je  velika. Tudi izmenjava študentov v tujini je zelo zanimiva, vendar
se pred odhodom v tujino pozanimajte, če vam
bodo doma priznali opravljene izpitov v tujini, da
jih ne boste po nepotrebnem opravljali ponovno.
Vse informacije najdete na svoji fakulteti, kjer ima
Erasmus objavljen svoj razpis. Izbirate lahko med
različnimi državami. Moji prijatelji so bili: računalničar na Tenerifih, študentka slavistike na Poljskem
in ekonomistka v Grčiji. Različne informacije o študiju, delu, delovnih kampih ipd. pa najdete tudi na
internetni strani Evropskega mladinskega portala.
Možnosti je veliko, omejitev ni. Če ste vedno sanjali
o obisku Amerike, se odločite zanjo, ali Rusijo, mogoče želite opravljati magisterij v Bruslju. Zakaj pa
ne?! Svet je velik, izbira je vaša!“
MATEVŽ ŽGANK, 27 let

KATARINA RAK, 28 let

»Vem, da obstaja kar nekaj različnih programov
oziroma projektov, ki omogočajo mladim, da študirajo v tujini. Obstajajo tudi programi, kamor lahko
gredo opravljat prostovoljno, pa tudi plačano delo.
Da nam je to omogočeno, se mi zdi res super, saj
tako spoznavaš druge kulture, narode, jezik, navade, pridobiš si različne izkušnje in kompetence za
nadalnje izobraževanje ali delo. Sam se pa žal še nisem udeležil nobene mladinske izmenjave, študija
ali dela v tujini. Se mi zdi, da vseeno potrebujueš
dovolj finančnih sredstev za takšne podvige. «
POLONA ZIDAR, 29 let

»Čas študija je eden izmed najlepših časov v našem
življenju, pa če se tega zavedamo ali ne. Se izobražujemo, spoznavamo nove ljudi, se zabavamo,
lahko tudi delamo, da imamo vsaj nekaj svojega
denarja, pomagamo drugim, potujemo in spoznavamo različne kulture ter nabiramo nove izkušnje
za nadaljnje življenje.
Vse to lahko počnemo doma ali v tujini. Doma nam
delo ponujajo različni študentski servisi, dodatno
izobraževanje pa različni jezikovni centri npr. Berlitz in predvsem naše fakultete. Sama vem, ko sem
iskala jezikovne tečaje, sem najboljšo ponudbo
našla na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer se redni študentje lahko izobražujejo ugodneje in tudi
sama kvaliteta izobraževanja je na nivoju. Vendar
sem  vseeno mogla izkusiti vsaj delček tujine. Bila
sem v Angliji, vendar kot varuška. Stanovala sem
pri družini z dvema otrokoma in tako izpopolnjevala svoje znanje angleščine in si med drugi ogledala

Vem, da je pri nas veliko kvalitetnih mladinskih organizacij, ki posredujejo informacije o možnostih,
ki jih lahko mladi izkoristijo pri svojem študiju in
nasploh pri osebnem razvoju.
Menim, da študij v tujini postaja pri nas vedno bolj
priljubljen. In zdi se mi prav, da študentje možnosti,
ki so jim dane, pridno izkoriščajo. Saj študij v tujini
ne predstavlja samo študija, ampak odkrivanje in
spoznavanje drugačnih kultur, poleg tega pa je za
študente dobra investicija v prihodnost, saj si lahko
z novimi poznanstvi, kasneje tudi lažje krojijo svojo
poklicno pot.
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Konzorcijski partnerji (po abecednem vrstnem redu): AVANTIS  zavod za mednarodne aktivnosti in sodelovanje (www.avantis.si);
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (www.mc-celje.si); Center interesnih
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demokratov (www.mladiforum.org); Mladinski center Brežice (www.mc-brezice.si); Mladinski center Trbovlje (www.mct.si); Mladinski
informativni in kulturni klub Murska Sobota (www.mikk.si) ; Mladinski kulturni center Maribor (www.mkc.si); Poslovno-komercialna
šola Celje (www.pksola.com); Prva gimnazija Maribor (www.prva-gimnazija.org); Šolski center Slovenske Konjice –Zreče (www.sckonjice-zrece.si) Šolski center Slovenj Gradec, Srednja ekonomska šola (www.sc-sg.net/ekonomska); Šolski center Velenje (www.scv.si);
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje ( www.s-ssgt.ce.edus.si).
Število mladih, ki bodo vključeni v projekt: 2850
Število neformalno usposobljenih mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga: 1750
Število strokovnih delavcev, ki bodo vključeni v projekt: 74
Število zunanjih partnerjev:  37

Pravna nota:
Vsebine, ki so pred vami, so pripravile organizacije, članice Mreže za medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur (v nadaljevanju
članice) posebej za objavo časopisa Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v nadaljevanju časopis). Članice bodo pri urejanju
časopisa skušale zagotavljati sprotne in točne podatke, vsebovane v časopisu. Članice si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo
vsebino svojega časopisa, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti članice niti katera koli druga
pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi časopisa, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa
časopisa in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij časopisa ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Varstvo podatkov članice zavezuje, da
bodo spoštovale zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bodo posredovale tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. Članice
se zavezujejo k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov. Osebne podatke uporabnikov bodo članice varovale v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov.
Oblikovanje: MediaIdea; Tisk: M tis, d.o.o.
Naklada: 5000 izvodov
ISSN: ISSN 1855-8062
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:“Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja“; prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.«

