
 

 
 

 
 

 
 
Kulturni dnevnik je za udeležence, organizirane šolske skupine, brezplačen projekt, ki je nastal z namenom, da 
spodbudimo šolajočo se mladino k lastnemu angažmaju in ustvarjanju ter obisku kulturnih ustanov, hkrati pa jim 
omogočimo, da čim bolje spoznajo različne poklice s področja kulture. 
Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje 
kritičnega in občutljivega gledalca in soustvarjalca kulturnih prireditev.  
Ob dogodkih so predvideni vodeni ogledi po ustanovah, spoznavanje zakulisja in poklicev in poustvarjalne dejavnosti, 
ki so tematsko povezane z vsebinami predstav oziroma predstavitev, katerim sledijo. Tako imajo mladi poleg ogleda 
kulturne prireditve ali kulturne ustanove tudi možnost aktivne udeležbe, ki pripomore k razvijanju njihovih lastnih 
sposobnosti, spretnosti, domišljije in ustvarjalnosti. S tem je kulturnemu dogodku dodana nova razsežnost, ki 
zagotavlja kreativni razvoj šolajoče se mladine in učinkovito kulturno izobraževanje. 
 
Kulturni dnevnik je kulturni program, ki združuje večino mariborskih osnovnih šol in s tem zelo široko populacijo otrok 
ter preko 20 kulturnih ustanov iz zelo širokega spektra kulturnih vsebin, med njimi tudi vse vidnejše kulturne 
ustanove v mestu.  

V šolskem letu 2022/2023 se bo pričela šestnajsta sezona programa Kulturni dnevnik, ki je med drugim izpostavljen v 
Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 kot primer dobre prakse pri doseganju ciljev Kulturno umetnostne 
vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost slehernega posameznika in razvoj njegovih sposobnosti, kar je za projekt posebno 
priznanje. 
 
Tudi letos je razpisanih 6 redov, po 2 reda za generacije 3., 4. in 5. razredov. Dogodki potekajo v času pouka (10.00-
12.00 oziroma 11.00-13.00) in jih učitelji vključujejo v kurikulum. V vsakem redu je letno vpisanih 200 učencev, skupaj 
več kot 1200, ki bodo tudi letos skozi program Kulturnega dnevnika doživeli 6 kulturnih dogodkov in zaključno 
prireditev. S Kulturnim dnevnikom se je do sedaj srečalo že več kot 10.000 mladih Mariborčanov.  
 
Vabljeni, da se nam pridružite. 


