
 
          
SPOROČILO ZA MEDIJE       ZA OBJAVO 
 
PRIČELI SO SE DNEVI RADOVEDNOSTI 
 
(Maribor, 19. oktober 2007) Danes, v petek, 19. oktobra 2007, se je v Kranju in Novem 
mestu pričel 11. festival Dnevi radovednosti – Kako postati 2007. V Kranju je bila 
najprej okrogla miza, namenjena osnovnošolcem, mladim pa so se predstavili glasbeni 
producent, kreativni direktor v oglaševalski agenciji, deskar na snegu in novinarka. 
 
Festival Dnevi radovednosti – Kako postati, ki ga pripravljajo v mariborskem kulturno-
izobraževalnem društvu Kibla, je namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in študentom 
oziroma vsem, ki se odločajo o poklicni poti. Vsak dan med 10. in 14. uro se zvrstijo 
predstavitve poklicev v obliki sproščenega razgovora med gostom in mladimi obiskovalci. Ti 
tako dobijo priložnost, da iz prve roke izvedo, kar jih zanima o kakšnem poklicu, ki jih 
zanima. 
 
Dnevi radovednosti so se v Mestni občini Kranj na Slovenskem trgu 1 začeli z okroglo mizo, 
na kateri so dijaki predstavili osnovnošolcem, kako teče izobraževanje na nekaterih srednjih 
šolah. Povedali so jim, da obiskovanje srednje šole ne pomeni le učenja, ampak tudi veliko 
priložnosti za prostočasne dejavnosti, mednarodne izmenjave, potovanja, učenje jezikov, 
druženje in še marsikaj. Med udeleženci okrogle mize so bili dijaki, ki obiskujejo celo po dve 
šoli hkrati, vendar jim po njihovih besedah kljub temu ostane tudi čas za zabavo.  
 
Sledile so predstavitve poklicev: Janez Križaj, glasbeni producent, je povedal, da ima že 25 
let delovne dobe, ampak niti dneva plačanega dopusta, ker je pač v svobodnem poklicu. Tak 
status ima svoje prednosti, predvsem veliko svobode, prinaša pa tudi nekaj negotovosti. 
Nekoč je bil član glasbenih zasedb Otroci socializma in Pankrti, a je kmalu ugotovil, da ga  
studio veliko bolj fascinira kot oder – in tam je našel svoj poklic, ki ga opravlja še danes.  
 
Boštjana Napotnika, kreativnega direktorja Future DDB, so izkušnje naučile, da si ideje kar 
sproti zapisuje. Doslej se je preizkusil kot radijski voditelj, v improvizacijskem gledališču, kot 
tektopisec na oglaševalskih agencijah, zdaj pa med drugim piše kulinarični blog Kruh in vino. 
 
Žiga Suša je gimnazijski maturant, ki mu je za študij preprosto zmanjkalo časa, saj je aktiven 
deskar na snegu, zdaj pa snema videospote in filme o svojem športu. Mladim je povedal, kako 
uresničiti svoje sanje in ob tem prepričati sponzorje, da podprejo tvoj projekt. 
 
Ob koncu dne se je v predstavila Marija Zidar, glavna urednica časopisa Arzenal, 
univerzitetna diplomirana novinarka in anglistka ter bodoča doktorica sociologije vsakdanjega 
življenja. Poudarila je, da je pomembno, da mladi že ob študiju pričnejo vsaj občasno delati, 
saj si lahko tako pridobijo izkušnje in razpredejo svojo socialno mrežo. 
 
Dnevi radovednosti se nadaljujejo v ponedeljek, 22. oktobra 2007, v Murski Soboti in Slovenj 
Gradcu.  
 
Več informacij: 
http://fdr.kibla.org, dr@kibla.org, 040 929 277  
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