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Slovenija – Kulturna dediščina 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

»S kulturno dediščino lahko najbolj otipljivo predstavimo temeljno značilnost Slovenije, ki je v njeni 
kulturni in siceršnji različnosti. Vsaka generacija se odloča, kaj bo izbrala za svojo kulturno dediščino.  
Kulturna dediščina niso le spogledi z različnimi preteklostmi različnih družbenih skupin, ampak 
preverjeni modeli, ki omogočajo tudi ustvarjanje inovativnih rešitev v sodobnosti./…/« (Iz avtorjevega 
uvoda).  
V knjigi je s sliko in besedo predstavljenih 105 področij kulturne dediščine, od človekovega naravnega 
okolja in bivališč, do družbenih obredij in ustvarjanja na različnih umetnostnih področjih.     
 

Spodbude za branje: 

 

Vsako  področje je predstavljeno na eni strani: pol strani besedila in dve fotografiji, ena večja in ena 

zelo majhna. (Zaradi teh fotografij je malo škoda, da je priročnik tako majhnega formata, toda obenem 

je format  takšen, da imam knjigo res lahko »pri roki«.)  

-       Prebiramo eno področje za drugim; izbiramo tista, ki nas bolj zanimajo ... ali pa tista, ki jih slabo 

poznamo ali pa sploh ne.  (Rada bi poznala ali vsaj malo vedela o vsakem teh področij!) 

-       Katero koli področje npr. »sobivanje z lesom«, »spomeniki ob prometnih nezgodah«, »mleko in 

mlečni izdelke« idr. na osnovi predstavitve v tej knjigi raziskujemo naprej po drugih virih, 

tiskanih in digitalnih.  

-       Kakšno podrobnost iz »področja«, ki se nahaja v našem bližnjem okolju raziščemo in 

predstavimo z besedilom, fotografijami in video posnetki idr. (Pripravimo razstavo v avli in jo 

predstavimo vsem na šoli. Npr. Jakob Aljaž in njegova rojstna hiša v Zavrhu pod Šmarno goro; 

jedi iz ajde; Stari smleški grad) 

-       Čudimo se, učimo, spoznavamo, raziskujemo ... in s ponosom ter spoštovanjem sprejemamo, 

povezujemo z našim življenjem, vgrajujemo v naš vsakdan ☺. 

 

 



Spodbude za nadaljnje branje: 

- Janez Bogataj, slovenski etnolog, univerzitetni profesor in publicist (roj. 1947), je avtor ali 

     soavtor ok. 65 knjig. Vzemimo v roke še katero od njih! 

           

- Slovenska kulturna dediščina, seznam priporočenih knjig: 

http://www.ibby.si/index.php/povezave/317-slovenska-kulturna-dediina   

ali 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige-2/tematsko-spodbudne-knjige/  
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