
 

 
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE 
 
Ljubljana, 13. oktober 2004 
 
 

Od Murske Sobote do Sežane ali  
DNEVI RADOVEDNOSTI – KAKO POSTATI 2004 
 
 
Na tiskovni konferenci so organizatorji festivala predstavili program 
festivala, ki bo letos potekal od 18. do 22. oktobra in bo obiskal kar 
5 slovenskih mest . 
 
V okviru kulturno izobraževalnega društva KIBLA iz Maribora letos že osmo leto potekajo 

Dnevi radovednosti,  festival, ki je namenjen šolarjem, dijakom, študentom, skratka vsem, ki 

se še odločajo kaj bodo postali »ko bodo veliki«. 

 

Na tiskovni konferenci na Študentski areni  so predstavnikom medijev organizatorji 

predstavili program letošnjega festivala. 

 

Velika »turneja« se bo začela 18. 10. v Murski Soboti, kjer bodo mladi radovedneži lahko 

postavljali vprašanja direktorici muzeja, fizioterapevtki, kriminalističnemu inšpektorju, 

medicinski sestri, frizerju in radijskemu moderatorju.  

 

19. 10. bo festival gostoval v domačem Mariboru, kjer bodo razkrivali prednosti in slabosti 

svojih poklicov fotograf Andrej Cvetnič, arhitekt Stojan Stalicky, in  doktor ekonomskih 

znanosti dr. Davorin Kračun. Kako postati direktor term bo odkrival Andrej Klasinc, kako 

uporabiti kreativnost v svojem poklicu bo povedala direktorica oglaševalske agencije Duška 

Vuga Cizl. V novinarske vode bo popeljala obiskovalce festivala Petra Kancler. Predstavil 

pa se bo tudi najbolj znan keramičar v Sloveniji 6pack Čekur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 10. se bo ekipa, ki ustvarja Dneve radovednosti podala v Kranj, kjer se bodo kot gostje 

festivala predstavili tržnica Mateja Fošnarič, kulturna manegerka in igralka Nevenka 

Koprivšek, lastnik Hiše kulinarike Franci Jezeršek, modna oblikovalka Nika Urbas, 

Novinar Miha Šalehar, predsednik uprave Koloseja Sergej Racman, arhitekt Primož 

Jeza in predstavnik ministrstva za šolstvo, znanost in šport.… 

 

21. 10. bo Dneve radovednosti tokrat prvič gostila Ljubljana. Tukaj se bodo predstavili 

modna oblikovalka Urška Draž, igralka Nataša Tič Ralijan, prevajalka  Katja Benevol 

Gabrijelčič, oblikovalka vizualnih komunikacij Petja Montanez in kulturni antropolog dr. 

Janez Bogataj. Novinarske vode bosta predstavljala odgovorni urednik Poleta Boštjan 

Tadel in voditelj TV Dnevnika Boštjan Lajovic. Skrivnosti svojega uspeha pa bo odkrival 

tudi najboljši sosed Zoran Jankovič. 

 

Zadnji dan, 22. 10. bo Dneve radovednosti gostila Sežana, kjer bodo na vprašanja 

odgovarjali zdravnica, pedagoginaja, učiteljica in novinarka. Skrivnosti svojega uspeha  bodo 

radovedenžem razkrili tudi Vasilij Žbogar, Andrea F. In Tinkara Kovač. 

 

 

 

 
 
 
DODATNE INFORMACIJE 
 

Nataša Purgaj 
Stiki z mediji 
natasap@kibla.org
fttp://fdr.kibla.org 

tel. 031 886 006 
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