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Spoštovani sodelavke in sodelavci 

V okviru projekta Urban Diversity, ki se ukvarja s spodbujanjem migrantskega podjetništva in 
kreativnega sektorja v mestih Ljubljana in Gradec, vas na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in 
migracije vabimo na delavnico z naslovom "Kreativnost in medkulturni odnosi". Spoznavali 
bomo raznolike medkulturne kompetence in razmišljali o ustvarjalnosti v družbenem, 
gospodarskem in prostorskem razvoju. Kratkemu uvodnemu predavanju dr. Marijance Ajše 
Vižintin in dr. Janija Kozine bo sledila diskusija, kako lahko razvijanje in povezovanje 
raznolikosti ter kreativnosti pripomore k oblikovanju inventivnih politik in dobrih praks na 
lokalni ravni. Izsledke diskusije bomo na ločenem predavanju predstavili mestnim uslužbencem 
in ljubljanski mestni upravi, ki na področju vključevanja in spodbujanja kreativne raznolikost 
in medkulturnega dialoga, po naših ugotovitvah, močno zaostaja za Gradcem. 

Delavnica bo v Atriju ZRC SAZU, 5. aprila 2018, med 10. in 14.30 uro.  

Vljudno vabljeni! 

 
Program: 
10.00–10.15 Uvod in predstavitev teme 
10.15–11.30 Delavnica "Od (navidezne) strpnosti do podpore pri vključevanju in razvoju 

medkulturnega dialoga".  
dr. Marijanca Ajša Vižintin, ISIM ZRC SAZU. 

11.30–12.00 Kava 

12.00–13.15 Delavnica "Kako misliti ustvarjalnost v družbenem, gospodarskem in prostorskem 
razvoju?"  
dr. Jani Kozina, GIAM ZRC SAZU. 

13.15–14.00 Diskusija 
14.00–14.30 Kosilo 

*Za vse dodatne informacije se obrnite na Špelo Kastelic (spelak@zrc-sazu.si). 

 
Kratki povzetki delavnic: 
dr. Marjanca Ajša Vižintin: 
Zgolj strpnost za razvoj medkulturne družbe ni dovolj. Potrebujemo medsebojno sodelovanje 
in spoznavanje, da lahko skupaj soustvarjamo medkulturno družbo in razvijamo medkulturni 
dialog. Potrebne so tudi določene sistemske rešitve in podpora pri vključevanju, izhajajoč iz 
potreb ljudi v določenem lokalnem okolju. 
 
dr. Jani Kozina 
V zadnjih desetletjih je bil opažen premik od industrijske družbe v na znanju temelječo družbo, 
kjer imata osrednjo vlogo ustvarjalnost in inovativnost. Predavanje in delavnica se bosta 
osredotočala na konceptualiziranje ustvarjalnosti kot vira v sodobnem družbenem in 
gospodarskem razvoju. Obenem bo skozi zadnje empirične podatke prikazana prostorska 
stvarnost razporeditve ustvarjalnosti v Sloveniji in svetu. 
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