
 
 
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE        ZA OBJAVO 
 
 
PRED ZAČETKOM 11. DNEVOV RADOVEDNOSTI 
 
(Maribor, 12. oktober 2007) V petek, 19. oktobra, se v Kranju in Novem mestu pričenjajo 
že 11. Dnevi radovednosti – Kako postati 2007. Do 26. oktobra se bo festival zvrstil še v 
devetih drugih večjih slovenskih mestih, v Ljubljani kar dvakrat, in mladim obiskovalcem 
ponudil možnost, da se pobliže seznanijo s kopico poklicev. Letos so prireditelji festivala 
posebno pozornost namenili deficitarnim poklicem, ekologiji in družbeni odgovornosti. Do 
9. novembra, ko se bo festival končal, se bo zvrstilo še osem izobraževalnih delavnic.  
 
Festival Dnevi radovednosti - Kako postati, ki ga v mariborskem kulturno-izobraževalnem 
društvu Kibla prirejajo enajsto leto, je namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in študentom 
oziroma vsem, ki razmišljajo o poklicni poti. V šestih dneh (od 19. do 26. oktobra) bodo v 11 
slovenskih mestih vsak dan med 10. in 14. uro štiri predstavitve poklicev, in sicer v obliki 
sproščenega pogovora med gostom, ki določen poklic opravlja, moderatorjem in mladimi 
obiskovalci. 
 
Na festivalu se lahko mladi neobremenjeno posvetujejo z nekom, ki opravlja poklic, ki jih 
zanima, in iz prve roke izvedo, katere so njegove dobre in katere manj privlačne plati. 
Mnogokrat namreč do poklica ali zanimive službe vodijo različne poti in pri tem izobrazba ni 
edino merilo.  
 
Letos bo na Dnevih radovednosti mogoče spoznati kar 50 poklicnih zgodb – med znanimi gosti, 
ki so obljubili udeležbo, so Violeta Tomič, Tadej Toš, Urška Žolnir, Marko Potrč, Dejan 
Turk, Katarina Čas, Lučka Kajfež Bogataj, Vlasta Nussdorfer in drugi.  
 
Za udeležence festivala bodo letos organizirane tudi okrogle mize. Te bodo vodili dijaki in 
študenti, namenjene pa so osnovnošolcem oziroma dijakom, ki želijo izvedeti kaj več o 
nadaljnjem izobraževanju (šoli ali fakulteti). Praktično plat nekaterih poklicev pa bodo 
udeleženci festivala lahko spoznali med 5. in 9. novembrom. Pobliže se bodo seznanili s poklici 
kuharja, arheologa, morskega biologa, restavratorja, ekologa, VJ-ja in steklarja. 
 
Festival Dnevi radovednosti se prvič seli tudi v Velenje, Slovenj Gradec in po nekaj letih znova 
v Koper. “Tokrat smo posebno pozornost namenili deficitarnim poklicem, poklicem prihodnosti, 
kot so tisti na področju sodobnih medijev, ekologiji in družbeni odgovornosti. Po posvetu s 
šolami, njihovimi strokovnimi delavci in dijaki smo v program uvrstili poklice, za katere je v 
lokalnem okolju največ zanimanja in potreb. Prav tako se kaže, da pri odločanju o poklicni poti 
denar ni edino merilo, ampak na to vplivajo tudi drugi dejavniki, med njimi še posebno mediji,” 
je povedala Lidija Pačnik, koordinatorica festivala Dnevi radovednosti. 
 



 
 
Več informacij:  
http:// fdr.kibla.org, dr@kibla.org, tel. št. 
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