Iz malega raste veliko - pol stoletja slovenskih vrtcev
Vabimo vas na ogled retrospektivne in pregledne razstave slovenskih vrtcev, tokrat v Ilirsko Bistrico.
Odprtje bo v četrtek, 18. maja 2017 ob 18. uri v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.
maj 2017

Vabimo vas na odprtje
retrospektivne in pregledne razstave
Iz malega raste veliko - pol stoletja slovenskih vrtcev
in likovne razstave otrok
Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
Moj vrtec, kot ga vidim jaz,

Pozdravni nagovori ob odprtju razstave:
VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA

foto Miran Kambič

Ingrid Fatur, ravnateljica vrtca
Emil Rojc, župan Občine Iliska Bistrica
Viljem Fabčič, arhitekt/avtor novega vrtca
Predstavitev razstave:
Špela Nardoni Kovač in Damjana Zaviršek Hudnik,
kustosinji razstave

Ob 16. uri istega dne vas vabimo na predavanje
izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, univ. dipl. psih.
Soustvarjanje spoštovanja otroštva v prostoru vrtca,
ki bo v večnamenskem prostoru vrtca.
Za kulturni program ob odprtju razstave bodo poskrbeli
otroci in zaposleni Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.

Razstavo sofinancira

Arhitektura vrtcev morda ni najpomembnejša
tema, je pa zagotovo ena najbolj aktualnih.
Otrokova izkušnja prostora, ki se v najnežnejših
letih razvoja subtilno vgrajuje v njegov spomin,
je eden temeljnih gradnikov njegove osebnosti
in kulturne osveščenosti prihodnjih generacij.
Arhitektura vrtcev je arhitektura, ki vzgaja.
Razstava predstavlja pregled dosežkov
arhitekturnega načrtovanja objektov vrtcev
v Sloveniji od začetkov njihove namenske
gradnje skozi celotno obdobje razvoja, različne
družbene ureditve ter demografska nihanja v
družbi do danes. Obenem želimo opozoriti, da
prav v današnjem času s pogosto neprimernimi
prenovami in energetskimi sanacijami za vedno
izginjajo tudi arhitekturno kakovostne stavbe, ki
soustvarjajo našo kulturno identiteto.
Gostovanje razstave v okolju, kjer lahko
spremljamo razvoj organiziranih oblik varstva
predšolskih otrok že od začetka 20. stoletja,
spodbuja k razmisleku o vplivu kakovostnega
grajenega prostora na razvoj otrok.

ki bo v četrtek, 18. maja 2017 ob 18. uri
v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25d

Projekt podpira

Vrtec Poljčane (Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič)

Vabilo

Razstava bo na ogled do 16. junija 2017
vsak delovni dan od 9. do 16. ure.
Za skupine učencev in drugih obiskovalcev
ogled ob predhodni najavi po telefonu 05 71 101 90.

