
DNEVI EVROPSKE 

KULTURNE DEDIŠČINE

28. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE in 
6. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

ZAKLJUČNO SREČANJE
12. november 2018, Narodna galerija, Ljubljana

Nataša Gorenc in Milena Antonić
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije



DEKD in TKD 2018 V ŠTEVILKAH

450 dogodkov v 165 krajih

107 poročil vzgojno-izobraževalnih zavodov
123 poročil muzejev, javnih zavodov, knjižnic, društev, …

230 poročil = 51%

27.500 otrok in mladih
25.500 obiskovalcev
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Odprtje in DEKD in TKD 2018 na Bledu:  
• vključena je bila celotna lokalna skupnost: 30 organizacij;
• prikazana je bila široka paleta različnih vidikov in zvrsti dediščine 

Bleda in okolice: 40 vodenih ogledov, prikazov in predstavitev, 
razstav, filmov, delavnic in odprtih vrat.

DEKD in TKD 2018 zaznamuje:
• aktivnosti z medsektorskim povezovanjem,
• vključevanje vrtcev in šol, kvalitetnih primerov medpredmetnega 

vpletanja vsebin, odprtega učnega okolja,
• vključevanje Slovencev v Italiji in Italijanske skupnosti v Sloveniji,
• uspešno sodelovanje s partnerji Tedna kulturne dediščine.
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Dnevi evropske kulturne dediščine 2018
Novice iz Strasbourga



Dnevi evropske kulturne dediščine 2019
Program dela



Zgodbe evropske 
dediščine/European Heritage 
Stories
Teden ustvarjalcev evropske 
dediščine/European Heritage 
Makers Week
Čezmejno sodelovanje/Cross-
frontier cooperation 

Pilotne 
pobude



Komunikacijski material
(zastave, baloni, …), spletna 
stran, skupno obvestilo za 
javnost
Pismo zahvale v vseh jezikih
Prenovljen DEKD priročnik
101 ideja za dogodke, A-Z 
asociacije na temo
Študije primerov dobrih praks
Skupne teme

Prepoznavnost



DEKD in TKD 2019

28.9.–12.10.2019

Umetnost in razvedrilo
Arts and Entertainment

namen - prikazati številne vidike nepremične, premične in nesnovne kulturne 
dediščine, posvečene umetnosti in prostem času, s pomočjo katerih lahko v 
kulturnih užitkih pobegnemo iz vsakdana

ustvarjalec, poznavalec, varuh, igralec, obiskovalec

vizualne umetnosti, muzeji, galerije, kino, cirkus, zabaviščni parki, ples, 
praznovanja, festivali, igre, branje, glasba, fotografija, radio, televizija, 
gledališče, turizem in šport

DNEVI 

EVROPSKE 

KULTURNE 

DEDIŠČINE



Super tema, ki prav tako omogoča širok razpon dejavnosti na 
vseh področjih.

Zanimivo in bogato področje.

Ponovno nov izziv za ustvarjalen pristop.

Vabljivo, a pričakujemo kak namig, vaš in drugih, ki jih bomo 
kar kmalu povprašali.

Odlično, bomo zraven!

Želimo si še konkretnejših priporočil, kaj obdelati in kako.

Odlično. 

Škofja Loka ima zelo bogato umetnostno dediščino, ki smo se 
je dotaknili že letos. Umetnost pa je prevečkrat postavljena v 

ozadje. Umetnost in razvedrilo - kombinacija umetnosti in 
razvedrila pa ponuja kar nekaj odprtih tem, vprašanj ... Zelo 

zanimiva tema.
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Program dela:
1. oktober-december: izbor teme, oblikovanje 
koncepta, oblikovanje celostne podobe,
obvestilo šolam in vrtcem,
2. januar-februar: regionalna srečanja,
3. marec-avgust: spletni program, materiali: 
brošure, plakati, zloženke, vabila,
4. september: otvoritveni dan
5. november: vrednotenje, zaključno srečanje, 
razglasitev teme



NAČELA

Vključevanje namesto izključevanja.

Iskanje sinergij namesto tekmovanja.

Vzpostavljanje dobrega odnosa.

Pravočasne priprave.

Ne obupamo!
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PRIDRUŽITE SE NAM TUDI V
PRIHODNJEM LETU!

HVALA!


