
ODPRTJE DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE IN TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE 
Slovenska Bistrica, 26. september, 9.00–19.00

Vsi ogledi, dogodki in delavnice so brezplačni.

grad Slovenska Bistrica, Viteška dvorana in notranje grajsko dvorišče
9.00–13.00

KRESNIČEK, 
SPEVOIGRA ZA OTROKE
9.00

Učenci so pri izbirnem predmetu pripravili glasbeni projekt, mladinsko spevoigro Radovana Gobca. Dogajanje je 
postavljeno na gozdno jaso, kjer Kresniček izgubi svojo lučko. Žalosten se odpravi na pot in jo išče. Kdo mu pri tem 
pomaga in ali jo bo našel, pa boste videli na predstavi.

Učenci Druge osnovne šole Slovenska Bistrica

MY WAY, NASTOP 
INŠTRUMENTALNE ZASEDBE
10.00

Inštrumentalna zasedba pod vodstvom profesorja Marjana Kovačiča bo zaigrala skladbi Pridi, dekle, pridi in Tam dol na 
ravnem polju.

Učenci Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava

SPLET IGER IN PLESA
10.15

Smo mladi po letih in po odplesanih nastopih. Zelo radi se učimo novih plesov in poustvarjamo otroško ljudsko izročilo.
Na naših odrskih postavitvah velikokrat prikazujemo nesoglasja med dekleti in fanti, ki so zelo pogosta tudi v današnjem 
času. Ko pa se zaslišita harmonika in petje, na vse prepire pozabimo in vsi smo spet prijatelji. Pri nas veljata reka: »Kdor 
poje, slabo ne misli,« in: »Kdor rad pleše, bo ostal večno mlad.«

Učenci Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

BOTRINJA, SPLET PLESOV
10.45

Otroci bodo predstavili šego ob prihodu novorojenca. Peli in plesali bodo ob spremljavi harmonikarja ter novorojencu v 
dobrodošlico izražali dobre želje in mu prinašali darove.

Učenci Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava

ANDREJ ROZMAN ROZA, 
LITERARNOGLEDALIŠKI NASTOP
11.00

Literarno-gledališki nastop predstavlja bolj ali manj dramatizirane avtorjeve pesmi iz različnih obdobij, pri čemer je 
vsak nastop samosvoj. 

ŠTORKLJALISTI, NASTOP 
VOKALNO-INŠTRUMENTALNE 
ZASEDBE
12.00

Štorkljalisti so učenci 8. in 9. razreda. Mlade glasbene ustvarjalce nadvse uspešno vodi Marko Bračič, profesor glasbe. 
Vsako leto se predstavijo tudi na državnem srečanju orffovih skupin in drugih inštrumentalnih zasedb, še posebej 
ponosni pa so na svoj nastop na festivalu Lent. Njihov repertoar je stilno zelo raznolik.

Učenci osnovne šole Gustava Šiliha Laporje

pristava gradu Slovenska Bistrica

NENAVADNI POKLICI, 
LUTKOVNA PREDSTAVA
10.30 

Za vsakega posameznika je konec osnovne šole pomemben čas, ko izbira poklic, zato so se mladi lutkarji odločili raziskati 
najbolj nenavadne poklice v zgodovini človeštva. Po dolgem in napornem iskanju so odkrili … Skupina deluje štiri leta in vsako 
leto pripravi edinstveno lutkovno predstavo, v kateri igralci preizkušajo različne lutkovne tehnike in materiale.

Lutkovna skupina KakÓrkoli, Učenci Druge osnovne šole Slovenska Bistrica

grajsko dopoldne za vrtčevske otroke in šolarje ter grajsko popoldne za vse ljubitelje dediščine
grad Slovenska Bistrica, zunanje grajsko dvorišče, grajska pristava in park

9.00–13.00 in 15.00–17.00

DEDIŠČINSKE DELAVNICE in PRIKAZI
Razvijali bomo ustvarjalnost, zaupali svojim očem, se zanesli na svoje zaznave, spodbujali radovednost, vdihovali življenje in zgodbe 

predmetom ter krepili zavest o kulturni in naravni dediščini kraja med majhnimi in velikimi obiskovalci.

KAMNITI BISTRIŠKI ZID: 
MOJ NAKIT, DELAVNICA
9.00–13.00

Grad obkroža mogočen kamnit zid, ki si ga bodo udeleženci dobro ogledali, ga otipali in začutili. Potem se bodo prelevili 
v kamnoseškega mojstra: izbrali bodo svoj kamen ter ga oblikovali in okrasili.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in Restavratorski center

MOJ GRAD, DELAVNICA
9.00–13.00, 15.00–17.00

Ta dan bo okoli gradu pestro in živahno dogajanje. Pod budnim očesom izkušenega izdelovalca maket bodo udeleženci s 
skupnimi močmi spremenili kupe gline v maketo gradu. Posebno pozornost bodo namenili opazovanju in prenašanju detajlov, 
ki jih bodo opazili pri ogledovanju gradu, na maketo. Maketa bo razstavljena v bližnjem nakupovalnem centru in bo obiskovalce 
vabila, naj se udeležijo dogodkov v tednu Dnevov evropske kulturne dediščine, stalno domovanje pa bo našla v gradu.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in Vid Kmetič

OKRASJE V BISTRIŠKI 
DEDIŠČINI, DELAVNICA
9.00–13.00, 15.00–17.00

Zaradi zanimivih detajlov na pročelju je grad privlačnejši, vendar te podrobnosti največkrat spregledamo. Bistriški grad bo 
udeležence delavnice navdihnil, da bodo okrasili svoj praktični izdelek z motivom, ki jim bo najbolj všeč, in ga odnesli domov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Unesco glasniki

NIT PREKO NITI – VRV, 
DELAVNICA
9.00–13.00, 15.00–17.00

Vrvi so vsestransko uporabne, tako danes kot v preteklosti. Kako pa iz niti spletemo močno vrv? To se boste naučili na 
delavnici, na kateri bodo iz pisanih niti nastale vrvice in z njimi si boste lahko okrasili zapestje.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Unesco glasniki

NARAVA V BAJKAH IN 
PRIPOVEDKAH, SPREHOD Z 
DELAVNICO
9.00–13.00

Udeleženci bodo spoznali geološko sestavo Pohorja, kamnine, ki jih lahko najdejo v Slovenski Bistrici, doživeli čarobnost 
pohorskega potoka Bistrica in videli njegove prebivalce ter spoznali drevesne in grmovne vrste. Kamnine, voda in 
drevesa bodo predstavljeni na delavnicah za mlajše udeležence in med vodenim sprehodom za starejše udeležence, 
rdeča nit pa bodo bajke in pripovedke, s pomočjo katerih bodo udeleženci na interpretativen in doživet način spoznali 
naravno dediščino v občini Slovenska Bistrica.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor

KRONICE ZA GROFE IN 
GROFIČNE, DELAVNICA
9.00–13.00

Gradovi z nekdanjimi prebivalci so za obiskovalce vedno mistični. Krona je izkazovala položaj osebe, ki jo je nosila. Na 
delavnici bo vsak izdelal in okrasil svojo krono.

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

ROJSTVO EVROPE, 
PRIKAZ Z DELAVNICO
9.00–13.00

Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma je naslov 
mednarodnega projekta OP SI-HR 2007-2013 z akronimom Rojstvo Evrope, ki ga izvaja Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica s še štirimi partnerji: Razvojno Agencijo Kozjansko Šentjur, Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica, Muzejem Prigorja Sesvete Zagreb in Zavičajnim muzejem Varaždinske Toplice. Na 
stojnicah bomo predstavljali cilje in aktivnosti projekta ter izvedli ustvarjalno delavnico.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

OBČUTENJE IN DOŽIVLJANJE, 
CELOSTNO UČENJE SKOZI 
DEDIŠČINO
9.00–13.00

Na vse učne teme lahko pogledamo skozi prizmo dediščine in v bližnjem okolju poiščemo izzive za raziskovanje in 
aktivno učenje. Najučinkoviteje se učimo, kadar smo ustvarjalni, aktivni, odprtega in gibkega mišljenja. Kadar se povsem 
osredotočimo na dejavnost in smo predani doseganju zastavljenega cilja, postane učenje podobno delu umetnika, ki sledi 
navdihu. V izobraževalnih pristopih prevladuje razvijanje racionalnega mišljenja, intuitivno mišljenje, ki predstavlja protipol 
racionalnemu mišljenju pa je zapostavljeno. Intuitivno mišljenje je vse vključujoče, svobodno, ciklično, fleksibilno in modro. Za 
najbolj učinkovito delovanje moramo aktivno uporabljati oba pristopa in skrbeti za njuno uravnoteženo delovanje. Vzgojiteljice 
Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica vodijo skupine otrok in obiskovalcev skozi dvajset različnih vaj, ki so jih razvile na 
tečaju senzibilizacije pod mentorstvom Karin Lavin. S tem predstavljajo metode poučevanja s pomočjo dediščine in prizorišče 
– grajski park – spremenijo v učilnico na prostem.

Vrtec Otona Župančiča in Karin Lavin

LABIRINT, MEDITATIVNA POT
9.00–19.00
Labirint bo v parku stal do 
11. oktobra 2014.

Labirint kot začasna prostorska postavitev v grajskem parku pomeni obogatitev javnih površin mesta. Sprehajalcem in 
obiskovalcem nudi park posebno izkušnjo. Z meditativno hojo po labirintu, umeščenem v zeleno oazo med mogočna 
drevesa, lahko doživijo globlji stik s samim seboj in s krajem. Risba labirinta je delo umetnice Karin Lavin in kot 
delo land-arta odraža identiteto kraja. Več kot tristo let stara parkovna ureditev izhaja iz časa geometrijsko urejenih 
kompozicij po francoskem vzoru, v katerih pogosto naletimo tudi na labirinte. V delu parka je danes bistriški vrtec.

Vrtec Otona Župančiča, Karin Lavin in Zavod Anima mundi, Sežana

ČEBELICA MEDKA 
PRIPOVEDUJE, PRIKAZ Z 
DELAVNICO
10.00–12.00

Obiskovalcem bomo predstavili čebele ter njihov pomen za naravo in človeka. Seznanili se bodo s čebelarsko opremo, 
čebeljimi pridelki in poskusili med. Vsak učenec bo narisal in poslikal svojo panjsko končnico ali pa izdelal svečo.

Osnovna šola Minke Namestnik

ZGODBE NJEGOVEGA JUTRA: 
VAŠE JUTRO – NAŠE JUTRO, 
PRIKAZI Z DELAVNICAMI
9.00–13.00

S pomočjo literarnih del pisatelja Antona Ingoliča bodo učenci šole, ki nosi njegovo ime, ustvarjali in se predstavili 
obiskovalcem. Kaj so otroci in mladi počeli v starih časih in kako so si zapolnili prosti čas? Med drugim so pletli venčke iz 
suhega cvetja in krep papirja in oblikovali glino. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v teh veščinah. Učenci bodo prikazali 
postopek izdelave lončenega basa in zapeli nekaj ljudskih pesmi ob spremljavi instrumentov, ki so jih izdelali sami.

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava

IZDELAVA COKEL, 
PRIKAZ Z DELAVNICO
9.00–13.00

Prikazan bo postopek izdelave lesenih cokel. Udeleženci bodo lahko sodelovali pri glajenju lesenih delov ali pa si 
bodo lahko izdelali spominek iz lesa. Kako pa se s coklami pleše, bo na prireditvi pokazala odrasla folklorna skupina 
Kulturnega društva Oton Župančič Tinje.

Osnovna šola partizanske bolnišnice Jesen Tinje

TURISTIČNI PODMLADEK SE 
PREDSTAVI, PRIKAZI
9.00–13.00

V Slovenski Bistrici vsako leto poteka srečanje turističnih podmladkov z naslovom Tkanje prijateljstva z nitkami turizma, 
na katerem mladi predstavijo svoja celoletna raziskovanja in ugotovitve ter prikažejo rezultate. Tokrat se bodo nekateri 
izmed njih predstavili na prazniku dediščine in pokazali, kako zelo tesno povezana sta turizem in dediščina.

Osnovna šola Šmartno na Pohorju, Podružnična šola Kebelj in Vrtec Slovenska Bistrica, enota Zgornja Ložnica 

RIMSKI VRVEŽ ZA MLADE, 
PRIKAZ Z DELAVNICO
9.00–13.00

Za uvod bodo dijaki mlajšim osnovnošolcem pripovedovali pravljico o kači Anči, povezano z arheološkim najdiščem 
Ančnikovo gradišče. Potem pa bodo skupaj ustvarjali rimski nakit, kačo Ančo in naglavne vence.

Srednja šola Slovenska Bistrica

PROGRAM ODPRTJA 
26. september, Slovenska Bistrica

PRIREDITVE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA
27. september-4. oktober 2014

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
in TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE



© Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zloženka Program odprtja DEKD in TKD 2014 izdajatelj Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zanj Jernej Hudolin koordinatorki in urednici Milena Antonić in 
Nataša Gorenc lektoriranje Alenka Kobler oblikovanje Votan Leo Burnett d.o.o. tisk Littera picta d.o.o. naklada 2.000 Ljubljana, september 2014
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S kulturno dediščino smo povezani s preteklostjo in kulturno dediščino moramo 
negovati in ohranjati za prihodnost, saj je osebna izkaznica vrednot, identitet, 
znanj in tradicij vsakega naroda. In če kaj, je dediščina tista, zaradi katere smo 
prepoznavni v evropskem prostoru.
Območje občine Slovenska Bistrica se razprostira od Pohorja do obronkov 
Dravinjskih goric in je bogato s številnimi naravnimi znamenitostmi ter 
kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki, ki pričajo o življenju, razvoju in 
pomembnih dogodkih, ki so oblikovali prostor med Pohorjem in Halozami.
Ponašamo se lahko z ohranjenimi gradovi, dvorci, znamenji in drugimi sakralnimi 
spomeniki, arheološkimi najdbami, etnološkimi spomeniki ter mnogimi stalnimi 
zbirkami, ki pričajo o življenju tukajšnjih prebivalcev v različnih obdobjih.
Na Bistriškem pa imamo tudi posameznike ter kulturno-umetniška in turistična 
društva, ki se ukvarjajo z ohranjanjem ljudskega izročila in izdelovanjem 
izdelkov domače in umetnostne obrti ter pomembno prispevajo k ohranjanju 
kulturne dediščine.
Dnevi evropske kulturne dediščine in različni dogodki, ki potekajo v njihovem 
okviru, so nedvomno priložnost, da še dodatno opozorimo na pomen dediščine 
in osvetlimo dileme, s katerimi se srečujejo lastniki dediščine pri njenem 
ohranjanju.
Zato je še kako pomembno izobraževanje o dediščini.
Tudi letošnja tema Dnevov evropske kulturne dediščine – Dediščina gre v šole je 
namenjena temu. Pomembno je namreč, da se že najmlajši začnejo seznanjati s 
pomenom in vrednostjo dediščine, da bodo do nje gojili pravilen odnos.
Le s pravilnim in odgovornim odnosom do preteklosti in z njenim zavedanjem 
bomo lahko gradili kvalitetno prihodnost. 

Dr. Ivan ŽAGAR,
župan Občine Slovenska Bistrica

Spoštovani,

ni naključje, da letošnja slovesnost ob odprtju Dnevov evropske kulturne dediščine 
poteka v Slovenski Bistrici. 
Občina Slovenska Bistrica si že dalj časa zelo prizadeva za ohranjanje, oživljanje 
in promocijo kulturne dediščine ter predvsem za prenos teh vsebin na mlade. 
Začelo se je z mladinskimi raziskovalnimi tabori, na katerih sta se v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja začeli raziskovati naravna in kulturna dediščina. Generacije 
dijakov in študentov tako iz Slovenije kot tudi iz tujine so na teh taborih pridobile 
izjemne izkušnje in vtise, še posebej na Ančnikovem gradišču. Tudi sooblikovanje 
programa prireditev ob vsakoletnih Dnevih evropske kulturne dediščine v Slovenski 
Bistrici je že več kot desetletna tradicija: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pred-
stavlja zgodbe bistriškega gradu; Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica v svoj 
program kvalitetno, načrtno in inovativno uvaja teme s področja dediščine; zagnana 
mlada ekipa umetnostnih zgodovinark je neutrudna pri promociji lokalnih kulturnih 
spomenikov ter pri izobraževanju o njih; izredno aktivni so tudi knjižnica in lokalna 
društva. Letos so se nam pri oblikovanju programa pridružili tudi osnovne in srednja 
šola, razvojna agencija in turistični podmladek; upamo, da bo tudi to sodelovanje 
postalo tradicionalno. 
Vse našteto se zrcali v bogastvu in širini letošnjega programa odprtja ter v tednu, ki 
sledi. Pripravljavci aktivnosti se že zelo veselimo 26. septembra in vas toplo vabimo, 
da se nam ob našem prazniku dediščine pridružite tudi vi! 

Srečko Štajnbaher,     
vodja Območne enote Maribor, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

SREDNJEVEŠKI DAN, IGRE IN 
PRIKAZ Z DELAVNICO
9.00–13.00

Slovenska Bistrica je pridobila mestne pravice v visokem srednjem veku. Zgodovina tistega časa v zavesti prebivalcev ni 
posebej ozaveščena. Zato želimo obiskovalcem pričarati duh takratnega časa. Dijaki bodo predstavili igre, ki izvirajo iz 
srednjega veka. Otroško ustvarjalnost pa bodo prebudili z izdelovanjem igralnih mečev, ščitov in grbov ter obiskovalcem 
pri tem predstavili osnove heraldike.

Srednja šola Slovenska Bistrica

IZ ZAKLADNICE DEDIŠČINE, 
PREDAVANJA IN DELAVNICE
9.00–13.00

Predavanja in delavnice za 3. in 4. letnik bodo potekala v srednji šoli Slovenska Bistrica.

Srednja šola Slovenska Bistrica

ANČNIKOVO GRADIŠČE SE 
PREDSTAVI
9.00–13.00

Od srednje šole se bomo sprehodili k arheološkem najdišču Ančnikovo gradišče. Tam se bomo igrali, animirali z lutko 
kačo Ančo, iskali skriti zaklad, Anica Kovše bo pripovedovala ljudske pravljice, Mira Strmčnik Gulič pa bo predavala o 
zgodovini in arheoloških izkopavanjih na tem območju.

Srednja šola Slovenska Bistrica

FOTOGRAFIRAJMO STAVBNO 
DEDIŠČINO IN NAREDIMO 
SELFI
9.00–13.00

Po Slovenski Bistrici se boste sprehodili v društvu predstavnikov ljudske univerze, opazovali stavbe in zanimive detajle, 
na katere navadno niste pozorni. Pokazali vam bodo, da za atraktiven selfi s starimi in zanimivimi stavbami ni treba 
obiskati svetovnih metropol in da tudi Slovenska Bistrica premore fotogenično zapuščino. Potrebovali boste fotoaparate 
in odprte oči. Najboljši izdelki bodo objavljeni na Facebooku in bodo nagrajeni s knjigo.

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

KALIGRAFIJA, PRIKAZ Z 
DELAVNICO
9.00–13.00, 15.00–17.00  

Kaligrafija oz. lepopisje je bila skoraj tisoč let monopolna veščina duhovščine, v 12. stoletju pa je postala tudi posvetno 
opravilo. Pisarji so se organizirali v cehe, pisali so uradne dokumente in knjige. Danes je to občudovana umetnost, ki jo 
obvladujejo le redki posamezniki. Kostumiran pisar bo prikazal v različne sloge kaligrafske pisave. V lepopisu se bodo 
obiskovalci lahko preizkusili sami.

Društvo za oživitev dediščine Lukovice

LONČARSKA VRETENA SE 
ŠE VEDNO VRTIJO, PRIKAZ Z 
DELAVNICO
9.00–13.00, 15.00–17.00

Center domačih in umetnostnih obrti z različnimi oblikami dela bogati in ohranja bogato izročilo naših prednikov. V Pristavi 
bistriškega gradu je urejena keramična delavnica, na kateri bodo usposobljeni mentorji svoje znanje prenašali na mladino. 
Program zajema predstavitev lončarske dediščine Iz babičine kuhinje in dedkove kleti, prikaz replik, spoznavanje gline 
in izdelavo samostojnega keramičnega izdelka ter prikaz in preizkus  dela na lončarskem vretenu. Na ogled bo bienalna 
razstava otroške keramike Terra mystica.

Kulturno izobraževalno društvo keramikov in lončarjev Podravja Majolika, Center domače in umetnostne obrti

VODENI OGLEDI, PRIPOVEDOVANJE IN RAZSTAVE

STO LET V DOBRO DEDIŠČINE, 
VODENI OGLED
9.00–13.00, 15.00–17.00

Leta 2013 smo praznovali stoletnico organiziranega varstva dediščine v Sloveniji. Pred sto leti je svojo službo deželnega 
konservatorja za Kranjsko nastopil dr. France Stelè, takrat v okviru dunajske cesarsko-kraljeve Centralne komisije za varstvo 
spomenikov. Strokovni sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, so se slavju 
poklonili z razstavo, ki obsega pregled konservatorske dejavnosti na celotnem območju severovzhodne Slovenije v zadnjem 
stoletju. Predstavili smo delovanje konservatorske stroke na različnih in reprezentančnih primerih obnovljenih spomenikov. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor

KONSERVATORSKO-
RESTAVRATORSKI POSTOPKI 
NA STENSKIH POSLIKAVAH, 
VODENI OGLED
9.00–13.00, 15.00–17.00

Stenske slike so zaradi izpostavljenosti in neločljive povezanosti z arhitekturno lupino podvržene številnim negativnim 
vplivom okolja. Kaj sploh so stenske slike? Katere tehnike stenskega slikarstva poznamo? Kako nastane prava freska? 
Kakšne so značilne poškodbe? Kako stenske slike restavriramo? To je le nekaj vprašanj, na katera bodo obiskovalci 
dobili odgovore. Obiskovalce bodo pod vodstvom izkušenega restavratorja popeljali po zapleteni poti odkrivanja prave 
podobe, tokrat stenskih poslikav Bistriškega gradu. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor

CERKEV SV. JERNEJA, VODENI 
OGLED
10.00, 11.00

Župnijska cerkev svetega Jerneja datira v leto 1240. Prvotno cerkev s kornim zvonikom so v začetku 16. stoletja razširili 
v dvoladijski prostor s prizidano Marijino kapelo. Današnjo podobo pa je dobila leta 1720. V notranjosti so ohranjene 
Flurerjeve in Lerchingerjeve freske, oltarji pa so delo Holzingerjeve delavnice. Več zanimivosti pa na strokovnem vodstvu 
po cerkvi s predavanjem.

Simona Kostanjšek Brglez, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, ZRC SAZU

STAVBNA IN NASELBINSKA 
DEDIŠČINA SLOVENSKE 
BISTRICE, VODENI OGLED
10.00, 11.00 
zbor pred knjižnico

Slovenska Bistrica se je tako kot številna slovenska naselja razvila iz historične naselbinske strukture in se danes v urbanem 
smislu spreminja z nezadržno hitrostjo. Predstavlja odlično priložnost za spoznavanje osnovnih pojmov spomeniškega 
varstva ter problematike grajene dediščine in stanja grajenega prostora na splošno. Kaj vse zajema pojem kulturna dediščina 
ter kaj dejansko predstavljata pojma stavbna in naselbinska dediščina? Kakšen pomen imajo stavbe ali njihovi deli ter grajeni 
sestavi z dediščinskimi lastnostmi za našo sedanjost in prihodnost ter kaj je pomembno za njihovo ohranjanje? Strokovno 
vodstvo po starem mestnem jedru Slovenske Bistrice se bo dotaknilo vseh zgodovinskih plasti mesta

RI19+, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti

BISTRIŠKI GRAD Z RAZSTAVAMI 
IN ZBIRKAMI, VODENI OGLEDI
9.00–13.00, 15.00–17.00

Baročni spomenik izjemnega pomena si bodo obiskovalci lahko ogledali v spremstvu grajskih vodnikov; poleg čudovite 
stenske poslikave – freske, viteške dvorane, grajskih salonov, poročne dvorane in grajske kapele se grad ponaša s 
petnajstimi stalnimi zbirkami in predmeti, povezanimi z zgodovino in etnologijo lokalnega in širšega okolja. Številne 
zanimive zgodbe, povezane s predmeti v gradu, vam bodo predstavljali vodniki v času odprtosti gradu. 

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

OBČUTENJE IN POUČEVANJE 
SKOZI DEDIŠČINO, RAZSTAVA 
VRTCA OTONA ŽUPANČIČA 
SLOVENSKA BISTRICA
8.00–16.00, grajski park 
(29. september–11. oktober 2014 
Občina Slovenska Bistrica)

Vzgojiteljice Vrtca Otona Župančiča so v letošnjem programu senzibilizacije razvijale temo Cvet, cvetenje in lepota. 
Skrivnosti oblik razodevajo naravne zakonitosti. S podrobnim opazovanjem oblik cvetov spoznavamo zakonitosti narave 
in notranjo bit rastlin. Naši predniki so z uporabo prepoznali zdravilnost in dobrodejne učinke rastlin ter nam zapustili 
celo zakladnico znanj o tem. Cvetov ne najdemo le v naravi, temveč tudi v kulturni dediščini. Oblika cvetov in rozet se 
pojavlja v arhitekturi v različnih zgodovinskih obdobjih, od preprostih detajlov, izrezljanih v lesu ali izklesanih v kamnu, 
do umetelno izdelanih tlakov, kupol in detajlov stropnih in stenskih poslikav, ki jih najdemo tudi v bistriškem gradu. Rast 
rastlin nas vedno navdihuje in preseneča. Tudi naša življenja so polna drobnih semen, zamisli, ki kalijo in veliko obetajo. 

Vrtec Otona Župančiča in Karin Lavin

SVET MED POHORJEM 
IN HALOZAMI NA STARIH 
RAZGLEDNICAH, VODENI 
OGLED IN RAZSTAVA
9.00–13.00, 15.00–17.00

Knjižnica hrani bogato zbirko razglednic, in delček je predstavljen na spletnem portalu KAMRA. To je portal digitalizirane 
kulturne dediščine Slovenije in eden od portalov, s katerim se knjižnice vključujemo v digitalno dobo. Stare razglednice 
pa so pri raziskovanju in odkrivanju preteklosti neprecenljiva dediščina. Obravnavamo jih kot poseben vir tako slikovnega 
kot tudi pisnega dela. Sprehodili se bomo med starimi razglednicami našega območja.

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16

ČITALNICA NA JASI
9.00–13.00, park za knjižnico

V malem parku za knjižnico bo pod krošnjami dreves potekalo prebiranje in pripovedovanje pravljic na temo kulturne 
dediščine. Izbor besedil bo prilagojen starostnim skupinam otrok, ki se bodo udeležili čitalnice.

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

STARODOBNIKI, VODENI OGLED
9.00–13.00, 15.00–17.00

Avto moto klub Classic Slovenska Bistrica je bil ustanovljen leta 1997 z idejo, da združi ljubitelje starodobnih vozil 
vseh vrst in oblik in da ohrani tehnično dediščino starodobnih cestnih vozil. V njihovih razstavnih prostorih ima vsak 
starodobnik svojo zanimivo preteklost in zgodbo.

Avto moto klub Classic Slovenska Bistrica

SAJENJE POTOMKE NAJSTA-
REJŠE VINSKE TRTE NA SVETU
13.00–15.00 

Sajenje trte se bo dogajalo pred Srednjo šolo Slovenska Bistrica.  

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor

SLOVESNOST OB ODPRTJU DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2014
17.00 grad Slovenska Bistrica, Viteška dvorana, notranje dvorišče

TEDENSKI PROGRAM

LAPORJE
29. september-1. oktober / 
1. oktober ob 11.00: prireditev

Osnovna šola Gustava Šiliha, Laporje 31 / IZ PRETEKLOSTI V SEDANJOST IN PRIHODNOST, DNEVI DEJAVNOSTI 
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si, www.os-laporje.si

SLOVENSKA BISTRICA
24. september / 18.30

Knjižnica Josipa Vošnjaka, Trg svobode 16 / SVET MED POHORJEM IN HALOZAMI NA STARIH RAZGLEDNICAH, 
ODPRTJE RAZSTAVE 
Knjižnica Josipa Vošnjaka, 02 805 51 00, knjiznicajv.slo-bistrica@guest.arnes.si

SLOVENSKA BISTRICA
30. september / 10.00-12.00
2. oktober / 16.00-18.00

Center domače in umetnostne obrti (grajska pristava), Grajska 13 / LONČARSKA VRETENA SE ŠE VEDNO VRTIJO 
Prijave so obvezne na: natalija.zorko82@gmail.com

SLOVENSKA BISTRICA
2. oktober / 16.30–18.00

Trg Alfonza Šarha 6 / SLOMŠEK ŠE DANES, LUTKOVNA PREDSTAVA IN PRAVLJIČNE URICE 
Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica in Kulturno društvo Slomšek Slovenska Bistrica, 031 632 050, tinka.rajh@gmail.com

SPODNJA POLSKAVA
29. september / 8.00–14.00

Osnovna šola Antona Ingoliča, Spodnja Polskava 240 / PRETEKLOST NAŠEGA OKOLJA SE ZRCALI V LITERARNI 
DEJAVNOSTI ANTONA INGOLIČA, RAZSTAVA
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava in Občina Slovenska Bistrica, o-sppolskava.mb@guest.arnes.si

ZGORNJA LOŽNICA
27. september / 10.00–14.00

Tinjska gora 90, Zgornja Ložnica / TRAJNOSTNO KMETOVANJE IN NARAVNI KROGOTOKI, OGLED 
Kmetija Zorjan, 041 474 048, bozidar.zorjan@siol.net

Slovenska 
nacionalna komisija
za UNESCO

Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
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