
Ti
to

va
 c

.

 

Jezdarska ulicaGu
lič

ev
a u

l.
Gorke

ga u
l.

Koresova ul.

Lj
ub

lja
ns

ka
 u

l.

U
lic

a 
H

er
oj

a 
Zi

da
nš

ka

Preradovičeva ulica

Žolgarjeva ulica Ži
tn

a 
ul

ic
a

Pi
vk

ov
a 

ul
.

Komenskega ul.

W
at

to
va

 u
l.

Resljeva ul.
Ghegova ul.

Kurilniška ulica

Te
sl

ov
a 

ul
ic

a

Ko
la

rje
va

 u
l.

Taborska
ul.

Ulica Moše Pijada

Dvorakova
ul.

Ob železnici

Trg generala 
Maistra

23
24

Ti
to

va
 c

.

 

Jezdarska ulicaGu
lič

ev
a u

l.

Gorke
ga u

l.

Koresova ul.

Lj
ub

lja
ns

ka
 u

l.

U
lic

a 
H

er
oj

a 
Zi

da
nš

ka

Preradovičeva ulica

Žolgarjeva ulica Ži
tn

a 
ul

ic
a

Pi
vk

ov
a 

ul
.

Komenskega ul.

W
at

to
va

 u
l.

Resljeva ul.
Ghegova ul.

Kurilniška ulica

Te
sl

ov
a 

ul
ic

a

Ko
la

rje
va

 u
l.

Taborska
ul.

Ulica Moše Pijada

Dvorakova
ul.

Ob železnici

Trg generala 
Maistra

23
24

1. Narodni dom Maribor 
Ulica kneza Koclja 9

2. Dvorana Union 
Prešernova ulica 3

3. Muzej narodne osvoboditve 
Maribor 
Ulica heroja Tomšiča 9

4. Pokrajinski muzej Maribor 
Grajska ulica 2

5. Vetrinjski dvor 
Vetrinjska ulica 30

6. Zavod MARS Maribor 
Vetrinjska ulica 30

7. Slovensko narodno gledališče 
Maribor 
Slovenska ulica 27

8. Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Maribor 
Slomškov trg 6

9. Mariborska knjižnica, Pionirska 
knjižnica Rotovž  
Rotovški trg 6

10. GT22  
Glavni trg 22

11. CJKD Sinagoga 
Židovski trg 4

12. Sodni stolp  
Pristan 8

13. Lutkovno gledališče Maribor 
Vojašniški trg 2 A

14. Pokrajinski arhiv Maribor 
Glavni trg 7

15. Akademija Alphawave  
Koroška cesta 63

16. Kulturni inkubator, TV Metka 
Koroška cesta 18

17. Umetnostna galerija 
Maribor 
Strossmayerjeva ulica 6

18. Univerzitetna knjižnica 
Maribor 
Gospejina ulica 10

19. KIBLA Portal 
Valvazorjeva ulica 40

20. Kulturni center Pekarna 
Ob železnici 16

21. Mladinski kulturni center 
Ob železnici 16

22. Center Karantena 
Pobreška cesta 20

23. MMC Kibla 
Ulica kneza Koclja 9

24. Artkit 
Glavni trg 14

VVZ vrtec • OŠ osnovna šola (OŠ1 = prvo vzgojno-izobraževalno  
obdobje itd.) • SŠ srednja šola • KUV kulturno-umetnostna vzgoja

 
Zemljevid izhaja iz predloge programa Kulturni dnevnik.

 
KUV v Mariboru • Izdajatelj Mladinski kulturni center Maribor,  

zanj Marja Guček, direktorica • Uredništvo Marja Guček,  
Urška Košica, Mojca Redjko • Oblika oOkie • Tisk Dravski tisk •  

Naklada 1.000 • november 2021 

MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR • OB ŽELEZNICI 16, 
2000 MARIBOR • +386 2 300 2 993 • INFO@MKC.SI • MKC.SI 
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Kulturno-
umetnostna 

vzgoja 
v Mariboru



ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE,  
OE MARIBOR
Varuhi dediščine skupaj s partnerji izvajajo različne mednarodne 
projekte in naloge ter pripravljajo izobraževalne in promocijske 
programe, predvsem prve namenjene organiziranim skupinam 
otrok in mladih, ki se na obisku seznanijo z osnovnimi dejavnostmi 
zavoda pri konserviranju in restavriranju, svetovanju lastnikom ter 
preventivni arheologiji. 

• • •

MARIBORSKA KNJIŽNICA, PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ
Pravljične ure, igralnice, srečanja z ustvarjalci, bralna značka, 
ogledi razstav in druge zanimive vsebine za otroke se dopolnjujejo 
z raznovrstnimi programi za mlade. Leta 2018 ustanovljeni Center 
za spodbujanje bralne pismenosti pa gradi most med splošnimi 
knjižnicami ter vzgojno-izobraževalnimi in drugimi ustanovami z 
namenom vzpostavljanja trajne povezanosti pri skrbi za bralno 
pismenost prebivalcev Slovenije.

• • •

GT22
V hiši na Glavnem trgu 22 lahko otroci in mladi spoznajo Fotografski 
muzej Modrinjak, kjer vstopijo v očarljivi svet analogne fotografije, 
v fotografski temnici, poimenovani Mišnica, pa opravijo praktično 
delo s fotografskimi pripomočki. Postanejo lahko del spletnega 
radia, medijskega–hekerskega laboratorija, odrske akcije Intimnega 
gledališča. Tu domuje Društvo za razvoj filmske kulture, ki organizira 
Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma ENIMATION, šolo 
animiranega filma, projekcije v Letnem kinu Minoriti in Intimnem kinu, 
pogovore s slovenskimi filmskimi ustvarjalci ter delavnice s področja 
filma in avdio-vizualne umetnosti.

• • •

CJKD SINAGOGA MARIBOR
Eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih zavodov preučuje, 
ohranja, neguje in predstavlja judovsko kulturno dediščino, nekdanjo 
sinagogo pa oživlja kot prostor medkulturnega in medverskega 
dialoga. Izvajajo strokovne in predstavitvene dogodke za mlade 
in njihove mentorje ter jih vključujejo v pomembne mednarodne 
projekte, npr. Krokus, Šoa – spominjajmo se, Kamnite solze, Tlakovci 
spomina. 

• • •

LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
Gledališče v obnovljeni stavbi nekdanjega minoritskega samostana 
z okolico izvaja raznovrsten program KUV za organizirane skupine 
otrok in mladih, posameznike, družine in mlade profesionalce: 
lutkovne predstave, pogovore, ustvarjalne in poustvarjalne 
delavnice, vodene oglede, usposabljanja, seminarje, strokovno 
prakso, praznovanja, poletni lutkovni festival in nacionalni lutkovni 
bienale. Vsebinsko segajo od uprizoritvene in vizualne umetnosti 
do izvirnega predstavljanja kulturne dediščine. 

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Otroci in mladi v starosti in znanju prilagodljivi arhivski učni 
uri spoznajo dejavnost arhiva, posebno zanimive primerke 
arhivskega gradiva, aktualno razstavo, delo v čitalnici, arhivsko 
skladišče in knjigoveško delavnico. Na arhivskih delavnicah se 
ob delu z arhivskim gradivom lahko preizkusijo še v kaligrafiji, 
restavratorstvu in za mikrofilmskim čitalcem. Oddaljene šole rad 
obiskuje Arhiv v kovčku. 

• • •

AKADEMIJA ALPHAWAVE
Inštitucija mlade s sodobnimi pristopi izobražuje v kreativne 
osebe in razmišljujoče posameznike, ki znajo ceniti kvaliteto in s 
svojim delom k njej tudi stremijo. V DJ šoli (9–14 in 15–99) otroci 
in mladi spoznavajo svet ustvarjanja zvoka in glasbe s pomočjo 
računalniških programov in elektronskih inštrumentov, v Šoli 
glasbene produkcije pa se naučijo posneti več slojev zvokov in iz 
njih sestaviti poslušljiv glasbeni izdelek. 

• • •

MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR
Poleg mladinskih programov, katerih večina je širšega kulturnega 
značaja za gradnjo identitete (in) skupnosti, MKC Maribor pripravlja 
(mednarodne) delavnice in kulturne vsebine tako za skupine 
kot za posameznike na različnih naslovih: Kulturni inkubator, 
kjer se srečujeta znanost in umetnost v okviru projekta konS 
ter produkcijsko-izobraževalna enota za zapisovanje zvoka na 
gramofonske plošče Vinyl fabrika; galerija mladih avtorjev Media 
Nox; najnovejši participativni projekt TV Metka z galerijo, ki se 
oblikuje v odprt prostor za učenje digitalnih kompetenc. Mnogi 
festivali oblikujejo kulturno krajino mesta, predvsem pa so pozorni 
na vključevanje mladih: Slovenski dnevi knjige v Mariboru kot 
največji literarni festival v regiji, Jazz ´ma mlade, Mednarodni 
festival računalniške umetnosti, Parada ponosa Maribor. MKC 
Maribor povezuje več kot 30 mladinskih organizacij in organizacij za 
mlade s festivalom in z aplikacijo Mladi Maribor. 

• • •

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
Pedagoški program UGM, zgled dobre prakse v nacionalnem 
okviru, vključuje obiskovalce vseh generacij: premišljeno je 
zasnovan za vse starostne stopnje, prilagodljiv in dostopen: vodeni 
ogledi razstav z ustvarjalnicami (ali brez njih), kulturni dnevi, 
samostojni ogledi z učnimi listi, pestra spletna avdio-vizualna 
gradiva, sprehodi med plastikami v javnem prostoru, vključitev v 
klub, abonmajski obiski in še.

NARODNI DOM MARIBOR
Osrednji program, namenjen otrokom iz 3., 4. in 5. razreda OŠ, 
Kulturni dnevnik v ponudbi vključuje in povezuje raznovrstne 
producente v mestu. Poleg tega v vseh prostorih in na prostem 
potekajo kakovostne sezonske vsebine s področja glasbe 
(Mladinski cikel, Festival Maribor za otroke), uprizoritvenih 
umetnosti (Otroški cikel Kekec), širše kulturno-umetnostne vzgoje 
(Vilinsko mesto, Art kamp) za otroke in mlade ter za družinsko 
občinstvo. 

• • •

MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
Pedagoški program je zasnovan za organizirane skupine v skladu 
s starostno stopnjo ter za posamezne obiskovalce in družine. 
Muzej, usmerjen v spodbujanje nenasilja, ustvarjalnosti in sočutja, 
v svojih prostorih in na prostem ponuja kreativne, izobraževalne, 
izkušenjske in pustolovske vsebine, na spletu pa tudi kviz in 
e-gradiva. Tematski sprehod, kulturni in/ali tehniški dan, noč v 
muzeju – vse to je mogoče. 

• • •

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
Pedagoški program zajema skupinske in individualne formate, 
prilagodljive starosti obiskovalcev: Dan v preteklosti kot obogatitev 
pouka s celodnevnim obiskom muzeja, Šolske vsebine na spletu, 
urejene po zgodovinskih obdobjih, natečajne pobude za Velike 
stvaritve malih mojstrov (otroški muzej), za najmlajše (VVZ, OŠ1) 
pa interaktivne Muzejnice, nepozabna doživetja ob muzejskih 
predmetih. 

• • •

ZAVOD MARS MARIBOR
Skupnost pedagogov in strokovnjakov s področij znanosti in 
umetnosti se načrtno posveča neformalnemu izobraževanju 
v kulturi. Z željo spodbujati posameznika, da zraste v čutečo, 
čuječo, razmišljujočo, ustvarjalno in kritično osebo, pripravlja tako 
enkratne kot trajajoče dogodke, druženja, ustvarjanja, praznovanja 
in izobraževanja na številnih področjih umetnosti, kulture in 
kulturno-umetnostne vzgoje. 

• • •

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
V največjem slovenskem kulturnem zavodu snujejo vključujoče 
vsebine: dramske, glasbene in plesne predstave (VVZ, OŠ, 
SŠ), v okviru KUV programa Prvi prizor zasnovane izkušenjske 
programe, ki razkrivajo skrivnosti gledališča, ustvarjalne delavnice, 
spletna gradiva in interaktiven virtualni sprehod, za vzgojitelje 
in ustvarjalce pa letno usposabljanje Mlado gledališče kot uvod v 
Festival Borštnikovo srečanje.

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Brezplačna izobraževanja in tista s kotizacijo za študente, dijake 
in ostale uporabnike knjižnice, ki vključujejo osnovne informacije 
o knjižnici, knjižnično informacijska opismenjevanja in kulturno-
umetniška opismenjevanja, potekajo po predhodni najavi. 
Popestrijo pouk (npr. Knjižnična srebrnina, Kako nastane knjiga, 
Maistrova knjižnica, Zbirka drobnih tiskov) in prosti čas (npr. šola 
igre in/ali filma).

• • •

KIBLA
V MMC KIBLI, ARTKIT-u in v KIBLA PORTALU si lahko (tudi vodeno) 
ogledate razstavo, umetniški performans, glasbeni in avdio-
vizualni nastop ali pa se udeležite literarnega večera, razprave, 
festivalov s področja sodobne umetnosti, glasbe, literature in 
njihovih interdisciplinarnih oblik ter aktualne problematike kulture, 
humanistike, sodobnih tehnologij in neformalnih izobraževalnih 
aktivnosti.

• • •

KULTURNI CENTER PEKARNA
V kompleksu objektov, ki jih je za potrebe peke kruha za 
vojašnice na robu mesta na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila 
avstro–ogrska vojska, domuje samoniklo prizorišče, pretkano z 
raznovrstnimi vsebinami okoli 40 izvajalcev: klubski prostori za 
bende, koncerte in druge javne dogodke, razstavišče, plezališče, 
ateljeji, intermedija, največja bukvarna Ciproš z enoto na Poštni 
ulici v centru mesta, pomoč mladim, podpora civilnodružbenim 
iniciativam, razvoju humanistike in ustvarjalnosti. 
Zavod Pekarna Magdalenske mreže skupaj s partnerji izvaja projekt 
Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, 
filmske produkcije in kina v Mariboru.

• • •

CENTER KARANTENA
V nekdanji kaznilnici delujejo Zveza kulturnih društev, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti in Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter strokovna 
in kulturno-umetniška društva; tam se ljubiteljsko pleše, poje, 
muzicira, piše, recitira. 
Več o vključevanju v društvene dejavnosti: 


