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red vami je zbirka knjižic BITI DIC, ki jo izdajamo v jubilejnem letu
2017 ob 70-letnici delovanja Dijaškega doma Ivana Cankarja.
Jubilej je priložnost, da predstavimo svoje vzgojno-izobraževalno
poslanstvo, bogato ustvarjalnost naših dijakov in vsakodnevni utrip
življenja in dela v DIC-u, ki ga z dijaki soustvarjamo pedagogi,
mentorji in ostali sodelavci. Prikazati želimo prerez in evalvacijo
vsega, kar smo v zadnjih dvajsetih letih naredili, od prejšnjega, za DIC izjemno
pomembnega jubileja, 50-letnice delovanja.
Sledili smo času, a hkrati nismo pozabili na tradicijo in danes lahko s ponosom
rečemo, da smo uspeli ohraniti vrednote, sloves in velik ugled, ki ga je Dijaški
dom Ivana Cankarja v slovenskem prostoru in širše vedno imel.
V primerjavi s klasičnim izobraževalnim delom, ki poteka v šoli, ima dijaški
dom bistveno prednost. Pedagogi tukaj sobivamo z dijaki, na nek način
prevzemamo delček vloge staršev, vsakodnevni pristni stiki z mladimi pa nam
dajejo priložnost, da se soočamo z njihovimi problemi in izzivi ter jim po svojih
najboljših močeh pomagamo, jih usmerjamo in jim stojimo ob strani.
Knjižice BITI so prikaz takšnega življenja v DIC-u. Številne od obravnavanih tem
so predlagali dijaki, pri prav vseh je ključen njihov delež in soavtorstvo, tako v
vsebinskem kot oblikovnem delu.
Knjižice so netipično pedagoško gradivo, vendar verodostojno odražajo stanje ter
utrip ustanove z bogato tradicijo in z usmeritvijo v prihodnost, katere del hočemo
BITI.
Prepričani smo, da je zbirka knjižic z vsebinami, ki se jih loteva in izpostavlja,
vključno s pristopom in metodologijo nastanka, lahko koristen pripomoček tudi
za druge vzgojno-izobraževalne ustanove in sorodne organizacije. To pa je ob
jubileju DIC-a še razlog več, da jo postavljamo na ogled.

Manja Petelin, ravnateljica DIC-a
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rojekt BITI v Dijaškem domu Ivana Cankarja poteka od leta 2009.
Odločitvi za projekt je botrovala ugotovitev, da je v sodobnem svetu,
ki se je soočil s »trkom« civilizacij, kultur in ideologij, potrebno
poiskati skupna povezovalna jedra. Ekologija se je pokazala kot
najprimernejša in najustreznejša rešitev, saj, kot smo uvideli tudi
pri svojem raziskovanju konfliktnega sveta, ni problema, ki
ne bi bil povezan z njo. Svet si je človeška vrsta prisvojila in vzela za
svojega in si tudi s pomočjo svojih svetih knjig in zapisanih predpravic
lasti določena ozemlja, vključno z naravnimi viri.
Stanje onesnaženosti je doseglo kritično točko, ki ogroža
planet in življenje na njem v celoti. S posledicami, ki so
povezane z malodane vsemi vsakdanjimi eksistenčnimi
vprašanji – od hrane, vode, energije, onesnaženosti s CO2 ipd., se
namreč sooča sleherna lokalna skupnost.
Vse to pa človeka - ne glede na njegovo kulturno,
versko ali rasno različnost - nagovarja k sodelovanju.
Dejstvo, da lahko vplivamo na svoje okolje in svet s
svojim ravnanjem in prizadevanjem, smo prepoznali
kot svojo priložnost in svojevrstno poslanstvo.
Osnovni namen, cilj projekta BITI je ozaveščanje
mladih o lastnem bivanju, sebi in svojem mestu v
svetu, so-odgovornosti zase in svet ter o zmožnosti,
da lahko nanj vplivamo in ga spreminjamo.
Projekt sodi na področje t. i. vzdržnega trajnostnega
razvoja oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Temelji
na holistični paradigmi, pogledu na svet, ki presega ozki
antropocentrični pogled, koristi lastne vrste in zahteva
celovit pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi izzivi. Za
odgovoren, zrel in prebujen um in zavest je videnje in zaznavanje
sveta kot organske celote, ki je ni mogoče ločiti na posamezne segmente,
nespregledljivo dejstvo. Rečeno v jeziku dognanja sodobne znanosti, opazovalec
(subjekt) ni ločen in »izvzet« iz opazovanega, temveč je hkrati akter in priča
medsebojni povezanosti, ki se začne in konča v naši zavesti.
Filozofija projekta BITI temelji na prepričanju, da se sprememba začne tukaj in
zdaj, pri sleherniku in v okolju, v katerem živi in dela.

DIC kot skupnost 600 dijakov, 100 študentov, ki prihajajo z različnih koncev
države, iz različnih socialnih in kulturnih okolij, predstavlja merljivo »matrico«
sveta v malem.
Dodatno razsežnost skupnosti, zaobjeti v sloganu »DIC je svet!«, predstavljajo
vizija, strategija in poslanstvo ustanove, ki temeljijo na njeni odprtosti do
lokalnega, nacionalnega ter mednarodnega okolja.
V zadnjih 20 letih so bili realizirani številni uspešni projekti, med
katerimi velja izpostaviti tudi mednarodne izmenjave mladih, kar
je odprlo možnost projektu BITI, komunikacijo in povratni vpliv
tudi na mednarodno, »globalno« raven.
Orodja in metode dela, uporabljane v projektu BITI,
predstavljajo različne sodobne umetnostne prakse,
usmerjene v produkcijo ter organizacijo različnih
dogodkov in akcij. Delo temelji na neformalnem,
izkustvenem, vrstniškem, medkulturnem in
medgeneracijskem učenju.
Knjižice BITI predstavljajo eno od ključnih orodij
in končnih izdelkov projekta BITI. Predstavljajo
pomemben del drugih dejavnosti in produkcij
v projektu, pri čemer velja poudariti njihovo
refleksivno, raziskovalno vrednost.
Lotevajo se posameznih, majhnih, mnogokrat na videz
obrobnih, obskurnih tem in dosegajo različne cilje in
ciljne skupine. Njihovo večplastnost omogočajo kratka,
jedrnata besedna in vizualna sporočila. Pri pripravi le-teh
in vzporednih akcij sodelujejo različni avtorji različnih
generacij ter strokovnih profilov, pri katerih dominirajo mladi.
Glavno vrednost knjižic BITI predstavlja refleksivni moment in potencial,
ki ga omogoča tiskani medij in s tem odpira možnost, da postane neklasično,
vendar sodobno pedagoško gradivo z močno vrstniško ustvarjalnostjo, ki je blizu
mladim bralcem, njihovemu bralnemu stilu in navadam.
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+ Povzetek izdanih knjižic
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BITI kruh (2009)

Sinonim za hrano je kruh. Opredeljuje človeka ter njegov odnos in spoštovanje
do življenja in okolja, v katerem biva.
V knjižici je kratek zgodovinsko-antropološki povzetek nastanka kruha in
njegove povezanosti s človekom, opisana je akcija, ki je potekala že v letu 2008
in si je prizadevala za zmanjšanje ostankov kruha pri obrokih v domu. Poseben
del knjižnice predstavljajo recepti priprave različnih tradicionalnih kruhov na
Slovenskem.
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BITI voda (2009)

Povsod po svetu poraba vode narašča. Razpoložljivost nečesa tako osnovnega
in temeljnega, kot je voda, bo v prihodnjih letih postala ena najbolj resnih in
spornih tem.
Ljudje vsak dan onesnažujemo vodo v različnih fazah vodnega cikla: od
spuščanja odpadnih voda v morja do zlivanja različnih strupenih kemikalij v
reke. V knjižici je izpostavljen problem prodaje in uporabe vode iz plastenk in
z njo povezano globalno onesnaževanje, predstavljena pa je tudi akcija dicarjev,
kako vodi v plastenkah reči ne!
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BITI lep (2009)

Zunanja lepota je postala osrednjega pomena za žensko identiteto, čedalje bolj
pa postaja pomembna tudi za moško populacijo. Izgled in sodobna definicija
lepote, ki ga v ospredje postavljajo mediji, odpira vrata novim službam, zvišuje
število partnerskih zvez, prinaša boljši družbeni položaj …
V knjižici je predstavljena lepota v ogledalu zgodovine, današnji lepotni ideali,
vloga medijev in sodobne potrošniške družbe ter neželene posledice novega
»vsiljenega« pogleda na lepoto pri mladih. Opisu najbolj znanih bolezenskih
stanj sledi povzetek namena knjižice – napotek, kako to nezdravo programiranje
na lepoto prepoznati in se izogniti »družbenim pritiskom lepotnih idealov«.
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BITI energija (2010)

Človeštvo že stoletja uporablja zemeljske vire, kot da ne bi bilo prihodnosti.
Prevladujoča energetska vira sta še vedno premog in nafta in vse kaže, da
bosta to tudi v naslednjih tridesetih letih, dokler bosta ta neobnovljiva vira
še na razpolago. Z njuno uporabo so neposredno povezani čezmerni izpusti
toplogrednih plinov, kar dnevno zastruplja naše ozračje in neposredno prispeva k
podnebnim spremembam.
V knjižici so predstavljeni predlogi za zmanjšanje porabe energije, prav tako pa
je predstavljena tudi akcija »Izklopi stikalo«, v katero se je preko mreže Eko šol v
vseevropski projekt vključil tudi DIC.
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BITI kolo (2011)

Kot samostojno prevozno sredstvo se je kolo uporabilo okrog leta 1885. Po
dosegljivih statistikah naj bi na planetu kolo uporabljala milijarda ljudi, dvakrat
več, kot je uporabnikov avtomobilov, njihovo število pa iz dneva v dan še narašča.
Še posebej razveseljivo je dejstvo, da je v porastu tudi zavedanje o pozitivnih
posledicah uporabe koles na okolje in tudi na človekovo zdravje.
Prispevek k trendu dobrih novic na področju mobilnosti v DIC-u je akcija,
povezana z delovanjem Delavnice BITI kolo in tekmovanjem v sestavljanju koles.
DIC je v letu 2011 z namenom promoviranja uporabe koles izboljšal tudi svojo
infrastrukturo – postal je bogatejši za dve kolesarnici, namenjeni dijakom.
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BITI
mednarodna izmenjava mladih (2011)

Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji, ko je projekt
BITI po treh letih izvajanja v DIC-u potekal tudi na mednarodni ravni.
V knjižici so predstavljene sodelujoče skupine (ob domači še skupini iz Novega
Sada, Srbija, in iz Mostarja, BIH), delavnice, končne produkcije in razmišljanje
mladih iz različnih kulturnih in verskih sredin na temo okolja in sobivanja.
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BITI mediator (2011)

Od leta 2008 v DIC-u uspešno poteka usposabljanje dijakov za vrstniške
mediatorje.
Vrstniški mediatorji lahko sami vodijo mediacije ali so komediatorji s šolskim
mediatorjem.
V knjižici je predstavljen proces mediacije, izpostavljeni so pozitivni učinki
mediacije; tako za mediatorje, mediante in tudi druge, ki niso udeleženci v
procesu.
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BITI srce (2011)

Prostovoljstvo omogoča, da prebudiš najboljše v sebi in to ponudiš drugim prek
prostovoljnega dela. Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, prodoren, velikodušen,
zainteresiran in srčen. Biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno. »Bodi sprememba, ki
jo hočeš videti v svetu.« (Mahatma Gandhi)
V knjižici je predstavljena abeceda prostovoljstva, prostovoljno delo v DIC-u,
podane so tudi informacije o možni vključitvi v prostovoljstvo, doma in v tujini.
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BITI grafiti (2012)
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BITI državljan (2013)

V črne majice oblečeni fantje in dekleta so s premišljenimi gibi zavzeli zelenico
pred eno od stavb Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti, medtem
ko je udarna glasba daleč naokoli vabila k ogledu ne povsem običajnega
performansa na prostem. »Ni mi dobro!« je v temno noč zavpil eden od
nastopajočih, kakor odmev pa se je za njim ponovil »Nije mi dobro!« bosanskega
kolega. Precej jasno, a hkrati tudi simbolično so tako mladi udeleženci kreativne
izmenjave predstavili svoj pogled na svet in kako se ta danes odziva nanje.(Iz
prispevka D. Valenčič, Hočemo zelenice, prostor in prihodnost, Dnevnik, 10. 7.
2013)
Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji in predstavlja
del zaključnega poročila/refleksije projekta BITI državljan. V knjižici najdemo
opis delavnic, produkcij ter razmišljanja mladih na temo aktivnega državljanstva
in njihove participacije v družbenem življenju.
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BITI v redu (2014)

Knjižica se ukvarja s procesom samorefleksije in samopodobe, spregovori o točki
srečnosti, manipulacijah razpoloženja in o razvoju čuječnosti.
Publikacija morebiti ob »prvem branju« deluje preveč strokovno in za mlade
bralce (pre)zahtevno. Vendar ko jo preberemo v celoti, spoznamo, da so strokovni
komentarji in pojasnila zgolj nadgradnja, ki sledi temu, kar so tankočutno in tudi
z dobro mero duhovitosti ter lucidnosti zapisali mladi. Če jim je uspelo to, ni
bojazni niti dvoma, da ne bi razumeli (in jih ne bi zanimalo), kar pravita teorija in
intepretatorji.

179

»Grafiti niso najnižja oblika umetnosti. Čeprav se je dejansko treba vso noč
plaziti naokoli in lagati mami, je dejansko ta umetniška oblika najbolj iskrena
izmed vseh. Tu ni nobenega vrveža, razstavlja se na nekaterih najboljših stenah,
ki jih mesto lahko ponudi, in nikogar ne odvrne višina vstopnine.« (Banksy, 2005)
V knjižici je predstavljena umetnost grafitov, njena zgodovina, intervju z
grafiterjem, delavnica BITI grafiti, slovar izrazov, koristni linki in še kaj.
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BITI gandža (2015)

Knjižica govori o problematiki, povezani z ilegalno drogo, najpogosteje
imenovano trava.
Namen knjižice je posredovati čim bolj relevantne in uporabne informacije za
mlade, ki se s tem fenomenom neizogibno srečujejo v vsakdanjem življenju.
V knjižici predstavljamo osnovne informacije o rastlini in iz nje pridobljenih
substanc, o zakonodaji v zvezi s proizvodnjo, prodajo in posedovanjem te rastline,
dotaknemo se aktualne družbene debate o legalizaciji marihuane ter za konec
podamo nekaj dejstev in nasvetov, ki jih je dobro vedeti in upoštevati.
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BITI mlad (2015)

279
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BITI alkoritem.si (2017)

Knjižica je nastala ob tretji mladinski izmenjavi platforme BITI, v okviru
programa Erasmus+ Mladi v akciji.
Rdeča nit izmenjave in knjižice je iskanje prostorov za kulturno in umetniško
izražanje, aktivno državljanstvo, priznavanje neformalnih kompetenc in iskanje
zaposlitve.
Projekt se je osredotočal na teme in področja, ki povezujejo in družijo mlade
v današnji Evropi, predvsem na socialno-ekonomske izzive ter na nujnost
opolnomočenja mladih s pomočjo različnih zvrsti sodobne umetnosti in medijev.
Predstavljene so skupine, delavnice, dogajanje ter končne produkcije ter
razmišljanja udeležencev okrogle mize, ki so se je udeležili strokovnjaki s
področja dela z mladimi ter udeleženci izmenjave.

Alkohol, spremljevalec mnogih veselih dogodkov, družabnih srečanj, sredstvo
utapljanja skrbi in vlivanja korajže. V naši družbi je prisoten na vsakem koraku.
Z njim se srečujejo tudi najstniki, največkrat že v družini. Dijaški dom pri tem
ni izvzet. Obdobje odraščanja je čas iskanja meja, eksperimentiranja z različnimi
stvarmi, tudi z alkoholom. Mladi potrebujejo realne informacije, povezane z
uživanjem alkohola in tveganjem pri tem.
V knjižici poskušamo mladim brez nepotrebnega moraliziranja o škodljivosti
pitja alkoholnih pijač pojasniti razliko med uporabo in zlorabo alkohola in jih
okrepiti pri prepoznavanju njihovih meja.
Predstavljena so različna prizadevanja, katerih namen je razvijanje odgovornosti
pri soočanju mladih z alkoholom in pri katerih so bili enakopravno vključeni
tudi dijaki.

BITI Pozitiv 20 (2016)

BITI hrana (2017)

223
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Knjižica je izdana ob 20. obletnici delovanja skupine Pozitiv. Napisana je v obliki
biltena, kjer so popisani in predstavljeni seznami udeležencev različnih zasedb,
produkcij in projektov v različnih (gledaliških, plesnih, video, publicističnih,
glasbenih, likovnih in večmedijskih) dejavnostih s popisi nastopov in uspehov
(priznanja in nagrade), doseženih v obdobju dvajsetih let. V času izida knjižice
je skupina Pozitiv za svoj prispevek na mladinskem področju prejela državno
priznanje.

261

.....................................................................................

BITI spet na splet (2017)

305
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Zbirko knjižic zaključujemo s temo hrane, s katero smo izdajanje knjižic tudi
začeli. Hrana predstavlja večplastni fenomen in se dotika malodane večine
vprašanj, ki jih danes povezujemo z ekologijo in eksistenčnimi vprašanji tako
naše vrste kot planeta v celoti.
V tokratni knjižici se problema hrane lotevamo z naše, dicarske perspektive in
svojim prispevkom k reševanju problema.
Predstavljamo kontinuiran, načrtovan proces, katerega cilj je oblikovanje
prehrambene kulture, dvig zavesti o uživanju zdrave hrane pri mladih, s
poudarkom na odgovornem odnosu do te primarne dobrine in upoštevanjem
njenega ekološkega, etično moralnega vidika.

324

Vsakdanji uporabi IKT, spleta, socialnih elektronskih orodij ipd. se ne moremo
izogniti ali odreči, saj bi bilo to nesmiselno, vendar se moramo vprašati, kdaj
je njena uporaba koristna ter kdaj to ni in je lahko zdravju škodljiva. Kako to
prepoznamo in ozavestimo in jo potem ustrezno, zdravo in kreativno uporabimo?
V knjižici poskušamo s kratkimi predlogi – izzivi ozavestiti mlade o tem, koliko
so »not« in kako lahko pridejo »ven« brez posledic za zdravo in uravnoteženo
komunikacijo v vsakdanjem nevirtualnem življenju.
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BITI DIC

kruh

BITI kruh (2009)
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Sinonim za hrano je kruh.
Opredeljuje človeka ter njegov odnos in spoštovanje do življenja in okolja, v
katerem biva.
V knjižici je kratek zgodovinsko-antropološki povzetek nastanka kruha in
njegove povezanosti s človekom, opisana je akcija, ki je potekala že v letu 2008
in si je prizadevala za zmanjšanje ostankov kruha pri obrokih v domu. Poseben
del knjižnice predstavljajo recepti priprave različnih tradicionalnih kruhov na
Slovenskem.
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Hrana

Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Teksti: Marija Gerdej Poljanšek in Drago
Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI in KruhArnica
Sofinacer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana
Cankarja, 2009
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Veliko ljudi živi v zmotnem prepričanju, da
planet ne proizvaja dovolj hrane za vse. To
zmotno prepričanje temelji na dejstvu, da je
danes na svetu lačnih 800 milijonov ljudi. Pravi
razlog je v neenakomerni porazdelitvi hrane.
Primer brezsrčnega nasprotja je razsipavanje
s hrano, ki je v razvitih državah pogosto. Vse
hrane se nikoli ne poje; vseh za žetev primernih kmetijskih kultur nikoli ne pride na
krožnik. Posledice pa niso le finančne, takšno
razmetavanje s hrano povzroča tudi številne
resne okoljske težave:
- potratno rabo kemikalij kot so umetna gnojila
in pesticidi,
- večjo porabo goriv za transport,
- več gnijoče hrane, ki tvori dodatne količine
metana, enega izmed najnevarnejših toplogrednih
plinov.
Star pregovor pravi, da je zdravje naše največje
bogastvo. Danes se čedalje več ljudi odloča
za bolj zdrav način življenja. Paziti na svoje
zdravje pomeni paziti tudi na zdravje planeta,
saj spremembe v načinu življenja lahko koristijo tako ljudem kot planetu. Hrana je ključna
povezava med obema. Veliko ljudi izbira bolj
zdravo hrano, pridelano na način, ki okolju
povzroča kar najmanjšo škodo in ki z živalmi
ravna humano.
Odločitve o tem, da bodo uživali ekološko
pridelano hrano oziroma hrano brez mesa,
ljudje sprejemajo kot način življenja ali pa je
to del njihove kulture. Tako se odločijo tudi
zato, ker si želijo biti bolj zdravi. Take odločitve hkrati koristijo tudi okolju, saj ima
pridelava mesa večji učinek na okolje in zahteva več zemlje kot pridelava zelenjave.
Sinonim za hrano predstavlja kruh. V resnici pomeni še veliko več - je simbol resnične
hrane. Človek ne živi samo od hrane, s kruhom pogosto poimenujemo tudi njegovo
duhovno hrano. Opredeljuje človeka ter njegov odnos in spoštovanje do življenja in
okolja v katerem biva.
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KruhArnica

V šolskem letu 2005/06 je začela delovati v domu kulinarična delavnica KuArnica.
Dijaki so tedensko pripravljali pestre obroke hrane. Osnovno vodilo, ki ga spoštujejo
še danes so domači, preizkušeni recepti in zdrave, sezonske sestavine.
Preteklo leto so se posvetili sladicam. Izbor je bil smiselno prilagojen prazničnim
obdobjem in tradiciji.
Letos se je dejavnost KuhArnice vključila v projekt BITI, ki osvešča in spodbuja k
zdravemu in naravi prijaznemu načinu življenja. KuhArnica je postala KruhArnica.
S peko različnih kruhov želijo obuditi spomin na čase, ko je kruh predstavljal statusni simbol, peka pa svečan obred, ki se je prenašal iz roda v rod. V gnetenju testa
so postali pravi mojstri. Spekli so božični poprtnik, bobole z olivami s Primorske,
ajdove hlebčke z orehi s Koroške, mlečno in sezamovo štruco, slovito lepo okrašeno
velikonočno šunko v testu … Omamni vonj ob peki vselej pričara posebno domače
vzdušje v hiši in nobena drobtina spečenega kruha ni zavržena.

Kruh

Osnova za kruh so mlete žitarice (moka), voda in kvas. Žitarice so ljudje uživali
že od mlajše kamene dobe naprej. Sprva so nabirali zrnja divje rastoče pšenice in
ječmena in v bližini teh rastišč postavljali svoja naselja. Zrnje so grobo mleli na kamnitih žrmljih in dobili nekakšen zdrob z otrobi, ki so mu kasneje primešali vodo in
dobili gost močnik. Temu je podobna »tsampa«, jed iz pražene ječmenove moke in
močnega čaja s koščkom jakovega masla, ki jo še danes pripravljajo v Tibetu.
Prvi kruh naj bi nastal, ko se je na gostem močniku, politem po razgretem kamnu, naredila skorja, ki je bila še posebej slastna. Bolj verjetno kruh ni le rezultat naključnih
spoznanj. Te so ljudje nadgradili z mnogimi poskusi, da so uspeli iz moke in vode
zgnesti testo, ki so ga sušili na soncu, ali pekli v žerjavici. Taki prvotni nekvašeni
kruhi iz mladokamene dobe so se ohranili do danes kot mlinci, mehiške tortille,
škotski oatcake, kitajski pao ping, etiopske injere, indijski papad in poppadamus.
Z razvojem poljedelstva in pridobivanjem žita se je razvijala tudi peka kruha. Predelavo žit in peko kruha so upodobljali na reliefih starega Egipta. Božanstvo Oziris
in njegova žena Izis naj bi prinesla prebivalcem zemlje žito in srečno družinsko
življenje. Znameniti Ptah naj bi bil prvi kuhar žit, ki je postavil bogove v nebo in
skrbel za njihov daritveni kruh. Kruh, sprva namenjen le bogovom, je bil dodeljen
tudi ljudem. Tudi daritveno, obredno vloga kruha poznamo še danes tako v liturgiji
kot osebnem življenju. Lep primer so naši božično-novoletni poprtniki, ki jih pečejo
tudi v drugih deželah s krščansko tradicijo. Naši sosedi sprejmejo goste s kruhom in
soljo. Kruh živi v številnih pregovorih in ima vzvišen pomen. Je sinonim za dobroto,
blaginjo, hrano nasploh, kot vir človeškega preživetja.
Egipčani so pekli že na desetine vrst kruha. Recepti so se širili prek Izraela do
Rimljanov, ki so pekli kruh že v okroglih pečeh. Peka kruha se je spremenila šele
po tisočletjih z iznajdbo droži, kasneje pivskega kvasa in po prvi svetovni vojni
pekovskega kvasa. Slednji je zaznamoval sodobni kruh, ki je postal mehkejši, bolj
bel. Zdrav način prehranjevanja nas ponovno vrača v uporabo polnovrednih mok,
namesto kvasa droži, brez kemičnih dodatkov. Nazaj k izvornosti.
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Akcija

- kruh naša slaba vest vsakdanja

V DIC-u je dijakom pri vsakem obroku na voljo več vrst kruha, ki ga lahko vzamejo
kolikor želijo. Vsak dan pa več kilogramov ostane na servirnih pladnjih in ga moramo
zavreči. Maja 2008 smo opravili meritve. Dnevno povprečje zavrženega kruha je bilo
13 kilogramov. To pomeni 65 kilogramov v enem tednu, v enem mesecu 260 kg!
Podatek je bil zaskrbljujoč, zato smo iskali rešitev. Eden od ukrepov je bila nabava
novega rezalnika kruha (tanjše rezine), ponudba različnih vrst kruha ter nov način
razdeljevanja: samopostrežno v jedilnici. Izhajali smo iz predpostavke (»oči so bolj
lačne kot želodec«), da bodo dijaki jemali enako število kosov kruha, tistih vrst, ki jih
imajo radi, rezultat pa naj bi bil manj zavrženega kruha.
Vpeljava teh novosti je obrodila sadove. Spremljanje količine ostankov kaže, da se
je ta malodane prepolovila. Ne glede na to, pa je količina kruha, ki ostaja in ga je
potrebno zavreči, prevelika. Rezerve za izboljšanje tega rezultata so pri nas. Rešitev
je zelo enostavna: pri obroku vzemimo naenkrat samo toliko kruha kot ga bomo
lahko pojedli!
Viri:
Youthxchange, izobraževalni priročnik publikacija Združenih narodov, Ljubljana,
2007
dr. Boris Kuhar, predgovor h knjigi Jedi iz žitaric, Olga Markovič, Domus, 1989
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PLETENICA S SEZAMOM

SESTAVINE:

1 kg bele moke
12 dag sladkorja
15 dag masla
5 dcl mleka
nastrgana lupina neškropljene limone
žlička soli
3 jajca

POSTOPEK:

V presejano moko naredimo jamico, vanjo zlijemo kvasec, potresemo z moko in
pustimo, da vzhaja. Dodamo sol, mlačno mleko z raztopljenim maslom, stepenimi
jajci in zgnetemo testo, pokrijemo z vlažno krpo in pustimo vzhajati. Vzhajano še
enkrat pregnetemo in naredimo tri trakove, ki jih spletemo v kito. Pustimo, da še
enkrat vzhaja, premažemo s stepenim jajcem, potresemo s sezamom in potisnemo v
ogreto pečico. Pečemo pri180. stopinjah približno 1 uro.

BOŽIČNI, NOVOLETNI POPRTNIK
(BOŽIČNIK, ŽUPNIK)

SESTAVINE:

1 kg bele moke
4 dag kvasa
2 dag sladkorja
10 dag masla
2 rumenjaka
3 dcl mleka
nastrgana lupina neškropljene limone
ščep soli
jajce za premaz

POSTOPEK:

V presejano moko dodamo sol, limonino lupino, razmešano maslo, sladkor, rumenjaka, kvasec in mleko. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati, da naraste za dvojno
maso in ga nato še enkrat pregnetemo. Iz treh četrtin testa oblikujemo hlebec in ga
damo v model, da ponovno vzhaja. Vzhajanega okrasimo s ptički, zvezdicami, kitkami, jaslicami, ki smo jih naredili iz preostale četrtine testa. Hlebec premažemo s
stepenim jajcem in pečemo v ogreti pečici pri 180. stopinjah 1 uro.

4
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BOBOLE Z OLIVAMI

AJDOVI HLEBČKI Z OREHI

SESTAVINE:

SESTAVINE:

POSTOPEK:

POSTOPEK:

1 kg pšenične moke
3 dag kvasa
1 žlička sladkorja
2 žlici olivnega olja
približno ½ l vode
250 dag oliv

1 kg ajdove moke
4 dag kvasa
žlička sladkorja
5 dcl vode
žlička soli
30 dag orehovih jedrc

Kvasec: kvas zdrobimo v deciliter mlačne vode, ki smo ji dodali žličko sladkorja, zlijemo v presejano moko, da naraste. Primešamo ostale sestavine in zamesimo testo.
Pokrijemo z vlažnim prtom in pustimo na toplem, da vzhaja. Vzhajano še enkrat
pregnetemo, razvaljamo in narežemo na trakove, ki jih zvijemo in pokonci polagamo
v pekač tesno drugega ob drugem. Pustimo vzhajati in potisnemo v ogreto pečico.
Pečemo pri 180. stopinjah približno 1 uro.

6
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Pripravimo kvasec: v dcl tople vode damo žličko sladkorja , nadrobimo kvas in pustimo, da naraste. Zamešamo v moko, prilijemo slano toplo vodo in najprej dobro stepamo, nato testo še zgnetemo. Pokrijemo in pustimo počivati, da počasi vzhaja. V
vzhajano testo, ko se masa približno podvoji, stresemo orehova jedrca (mi smo jih
pred tem poparili in rahlo popražili) in ponovno pregnetemo. Oblikujemo hlebčke,
jih naložimo v pekač in pustimo vzhajati.
Pečemo v ogreti pečici pri 180. stopinjah približno ½ ure (odvisno od velikosti).
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OCVIRKOV KRUH

ŠUNKA V TESTU

SESTAVINE:

SESTAVINE:

POSTOPEK:

ZA TESTO:
50 dag moke
1dag soli
2 dag kvasa
50 ml olja
35 dl mlačne vode
½ žlice sladkorja

1 kg bele moke
3 dcl mlačnega mleka
2 rumenjaka
žlička sladkorja
žlička soli
30 dag ocvirkov

1 kg prekajene šunke

Pripravimo kvasec: v dcl toplega mleka damo žličko sladkorja, nadrobimo kvas in
pustimo, da naraste. Iz moke, slanega toplega mleka, rumenjakov in kvasca zamesimo testo, pokrijemo, pustimo na toplem, da vzhaja. V vzhajano testo stresemo pogrete ocvirke, ponovno pregnetemo, oblikujemo hlebček ali štruco, položimo v pekač
in pustimo na toplem, da še enkrat vzhaja. Pečemo v ogreti pečici pri 180. stopinjah
približno 1 uro.

8
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POSTOPEK:

kvas raztopimo v skodelici tople vode in pol žličke sladkorja. Vzhajanega dodamo
moki in primešamo ostale sestavine. Gnetemo tako dolgo, da postane gladko in se
loči od posode. Pokritega pustimo vzhajati, nato ga zvaljamo in vanj zavijemo šunko,
lepo oblikujemo okrasimo s testenimi okraski. Še enkrat pustimo malo vzhajati.
Preden jo damo v pečico, jo namažemo z rumenjakom in mlekom. Pečemo pri160.
stopinjah dobro uro.
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VODA

BITI voda (2009)

.....................................................................................
Povsod po svetu poraba vode narašča. Razpoložljivost nečesa tako osnovnega
in temeljnega, kot je voda, bo v prihodnjih letih postala ena najbolj resnih in
spornih tem.Ljudje vsak dan onesnažujemo vodo v različnih fazah vodnega cikla:
od spuščanja odpadnih voda v morja do zlivanja različnih strupenih kemikalij v
reke.
V knjižici je izpostavljen problem prodaje in uporabe vode iz plastenk in z njo
povezano globalno onesnaževanje, predstavljena pa je tudi akcija dicarjev, kako
vodi v plastenkah reči ne!

28

29

voda
Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Teksti: Jaša Montani in Drago Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinacer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana
Cankarja, 2009
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Pijemo jo, se z njo umivamo, z njo pomivamo posodo in peremo obleko, čistimo svoje
domove in avtomobile. Tudi človeško telo je v veliki meri sestavljeno iz nje. Kmetijske
kulture ne rastejo brez nje. V resnici je voda nujno potrebna za preživetje vseh živih
organizmov. Brez hrane bi človek zdržal približno en mesec, brez vode pa samo 5 do
7 dni.
Na zemlji 97 % vse vode predstavljajo morja, morska voda pa je za človeka skoraj
neuporabna.
Nekaj manj kot 1 % vse vode na Zemlji je primerne za pitje in druge namene, tudi za
kmetijstvo in
industrijo. Ta oskrba prihaja iz rek, zajetij in podzemnih vodnih zalog.
Povsod po svetu poraba vode narašča. Razpoložljivost nečesa tako osnovnega in temeljnega, kot je voda, bo v prihajajočih letih postala ena izmed najbolj resnih in
spornih tem.
Naraščajoče povpraševanje po vodi napoveduje, da bo na nekaterih kritičnih območjih
voda, ki jo je moč komercialno izkoriščati, verjetno kmalu pošla. Do leta 2025 bosta
dve tretjini svetovnega prebivalstva soočeni z resnim pomanjkanjem vode.
Ogromen del svetovnega prebivalstva – 2,4 milijarde ljudi – nima varnega dostopa
do pitne vode. Več kot 4 milijarde ljudi doma nima tekoče vode. V nekaterih predelih
Afrike ženske in
otroci pogosto več kot 5 ur nosijo po 20 litrov vode iz najbližjih vodnih virov. V razvitih državah pa povprečno mestno gospodinjstvo, ki šteje 4,6 osebe, vsak dan porabi
640 litrov vode.
Te statistike so zelo zaskrbljujoče in obstaja velika možnost, da bomo imeli opraviti s
katastrofo nezaslišanih razsežnosti, če gospodarjenja in varčevanja z vodo ne bomo
začeli jemati resno.
Razviti svet ves čas onesnažuje zaloge vode, reke in morja in tako ogroža ekološko
ravnovesje.
Ljudje vsak dan onesnažujejo vodo v različnih fazah vodnega cikla: od spuščanja
odpadnih voda v
morja do zlivanja različnih strupenih kemikalij v reke.
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Protislovnost
vode iz plastenk – hudič iz plastenke

Svetovna poraba vode iz plastenk je leta 2004 dosegla 154 milijard litrov, kar je za 57
% več kot pet let pred tem, ko je bilo porabljenih 98 milijard litrov vode iz plastenk.
Celo na območjih, kjer je voda iz pipe primerna za pitje, se povpraševanje po vodi
iz plastenk povečuje – kar povzroča nepotrebne odpadke in porabo velikih količin
energije. Čeprav v razvitih državah voda v plastenkah pogosto ni nič boljša od tiste
iz pipe, lahko stane tudi do 10.000 krat več. Pri ceni 1,5 € za liter stane voda iz plastenke več kot bencin.
Za razliko od vode iz pipe, ki jo dobimo prek energijsko učinkovite infrastrukture,
pa prevoz plastenk na velikih razdaljah povzroča porabo ogromnih količin fosilnih
goriv. Skoraj četrtina vse vode prečka državne meje, preden z ladjami, vlakom ali tovornjaki pride do potrošnika. Fosilna goriva so potrebna tudi za izdelavo embalaže.
Pri izdelavi plastenk najpogosteje uporabljajo polietilen tereftalat (PET), ki je derivat surove nafte. Za izdelavo plastenk za ameriški trg potrebujejo več kot 1,5 milijona sodov nafte letno, kar bi vse leto lahko poganjalo približno 10.000 ameriških
avtomobilov. Po vsem svetu se za plastenke za vodo porabi približno 2,7 milijona ton
nafte.
Kakovost vode je prav tako pomembna kot njena količina, tako v državah v razvoju
kakor v
razvitih državah. Nedavna študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je opozorila, da je ‘sprejemljiv dnevni vnos’ pesticidov v Veliki Britaniji že presežen. Seznam
snovi, ki onesnažujejo vode, je dolg: herbicidi, nitrati, fosfati, svinec, nafta in različne
kemikalije.
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Ustekleničeni
vodi recimo
NE!

Slovenija se v primerjavi z številnimi državami na drugih celinah in tudi v Evropi
(npr. Ciper, Malta, Italija, Španija, Portugalska, Belgija, Grčija … ) trenutno ne sooča
z večjimi problemi s pitno vodo. Sodi med redke države, kjer kakovostno pitno vodo
točimo iz pipe, tudi v večjih mestih, kot sta Ljubljana in Maribor.
Izvirni greh, ki lahko ima že v bližnji prihodnosti slabe posledice leži v dejstvu, da je
ne znamo dovolj ceniti. Kako si razložiti dejstvo, da kupujemo npr. vodo, ki jo črpajo
in točijo na enem izmed dvorišč tovarne pijač v mestu, vodo iste kvalitete, ki je malodane zastonj, pa zavračamo?
V igri je več dejavnikov, od modnosti tovrstnega pitja vode z dodanimi okusi, do
zavestnega zavajanja potrošnikov in dobička proizvajalcev. Skupni imenovalec je
nevednost, neosveščenost in neodgovornost.
Negativne posledice uporabe vode v plastenkah, kot že zapisano, niso samo finančne,
predstavljajo trajnejši ekološki problem, saj gre za materiale z dolgo dobo razgradljivosti.
Kaj lahko storimo? Ne kupujmo vode v plastenkah, kjer to ni nujno potrebno! Lahko si najdemo ustreznejše načine uživanja in prenašanja vode. Od alternativnih,
ekološko sprejemljivejših posod za večkratno uporabo, do »kompromisne« rešitve,
večkratne uporabe iste plastenke.
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Akcija

– možne alternative

Razlogi in potreba po ustrezni akciji so razumljivi in očitni. Problem ni majhen in
njegova rešitev ni povsem preprosta. Uporaba vode iz plastenk je postala malodane
samoumevna, priročna in praktična rešitev. Voda iz pipe v Ljubljani in v DIC-u je
odlična, zato ni razloga, da bi po nepotrebnem trošili denar in obremenjevali okolje.
Torej dicarji:
odpovejmo se kupovanju vode v plastenkah,
zavzemajmo se za izločitev vode v plastenkah (vključno z vodo z dodanimi umetnimi
aromami in okusi) iz avtomatov za pijačo,
uporabljajmo trajne, okolju prijazne posode za prenašanje vode,
sodelujmo v kampanji za postavitev pitnikov v stavbah doma in pred njim,
realizirajmo idejo izdelave steklenice BITI za trajnejšo uporabo,
varčujmo s pitno vodo pri njeni uporabi, ne omejujmo pa se pri njenem uživanju, ker
je dragocena, zdrava in nenadomestljiva!
Aktivno sodelujmo pri iskanju alternativnih rešitev, pri ozaveščanju drugih ter
pri promociji akcije v lastnem in širšem okolju.

Vir: Youthxchange, izobraževalni priročnik, publikacija Združenih narodov, Ljubljana, 2007
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BITI LEP

BITI lep (2009)

.....................................................................................
Zunanja lepota je postala osrednjega pomena za žensko identiteto, čedalje bolj
pa postaja pomembna tudi za moško populacijo. Izgled in sodobna definicija
lepote, ki ga v ospredje postavljajo mediji, odpira vrata novim službam, zvišuje
število partnerskih zvez, prinaša boljši družbeni položaj …
V knjižici je predstavljena lepota v ogledalu zgodovine, današnji lepotni ideali,
vloga medijev in sodobne potrošniške družbe ter neželene posledice novega
»vsiljenega« pogleda na lepoto pri mladih. Opisu najbolj znanih bolezenskih
stanj sledi povzetek namena knjižice – napotek, kako to nezdravo programiranje
na lepoto prepoznati in se izogniti »družbenim pritiskom lepotnih idealov«.
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BITI lep
Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep . . .
(Tone Pavček)
Že Darwin je odkril, da je želja po lepoti stara toliko kot civilizacija, prav tako bolečina, ki jo lahko ta želja sproža.
Zunanja lepota je postala osrednjega pomena za žensko
identiteto. Zunanji videz je edina in prva stvar, ki je na voljo
za hitro oceno človeka. Privlačne ljudi v primerjavi z manj
privlačnimi opredeljujemo kot bolj zdrave, bolj vesele itd.
Privlačnost velikokrat odpira vrata novim službam in zvišuje
količino partnerskih zvez. Lepota prinaša boljši položaj in
višji status. Ljudje torej poveličujemo in ocenjujemo lepoto.
Takšno ravnanje pa lahko pripelje do diskriminacije in stigmatiziranja drugačnih ljudi.
Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Zasnova in tekst: Katarina Rešek
Urejanje: Vera Kraševec, Drago Pintarič
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana
Cankarja, 2009
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Lepota
v ogledalu zgodovine

Lepotni ideali so se spreminjali glede na družbo, kulturo in
zgodovinsko obdobje.
V najstarejših civilizacijah so za lepe veljale zelo zaobljene
ženske (kar dokazuje kipec Willendorfske Venere), saj so
obline predstavljale rodnost.
Starim Egipčanom so bile lepe elegantne poteze obraza, vitek
vrat, prožne in nizke prsi.
Stari Grki in Rimljani pa so občudovali trdno in mišičasto
oprsje. Rimljani in Grki so opevali zgolj moško telo, od tod
tudi številni kipi boginj z navidez moškim telesom. (Ideal
grške lepote je predstavljala Miloška Venera.)
Srednji vek je zaznamoval gotski ideal telesa z jajčastim
trebuhom in majhnimi, a čvrstimi prsmi.
V poznem 17. stoletju so bile zaželene večje prsi. Prsi in zadnjica so postale bolj erotične od velikega trebuha. Modne so
bile postave v obliki peščene ure.
V 80. letih 19. st. je bil višek bujnih postav, saj so se ženske
veselile vsakega pridobljenega kilograma , zato so veliko jedle.
A Evropi in Ameriki je prišlo od sredine 19. st. naprej do
preobrata – vitko telo je prišlo v ospredje. Na prelomu stoletja
je postalo telo s preščipnjenim telesom, ploščatim trebuhom,
izstopajočim oprsjem in zadnjico lepotni ideal. To pa so
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dosegali s posebnimi stezniki in drugimi pripomočki, ki so
človeškemu telesu zelo neprijazni, celo škodljivi.
Ob koncu 19. stoletja so se pojavili prvi mediji (fotografije,
kasneje tudi film), začela se je tudi bitka proti debelosti, ki
se je prav s pomočjo medijev širila proti zahodu. Ukvarjanje
z videzom je postalo osrednja zahteva za ženske iz različnih
razredov, religij in etničnih skupin.
Pred prvo svetovno vojno je imela idealna ženska postavo
v obliki peščene ure (obilno oprsje, vitek pas, močni boki).
Popularno je bilo Gibsonovo dekle, ki jo je za časnik Life risal
Charles Gibson, eden prvih popularnih ameriških ilustratorjev
. To je bila ‘nova atletska ženska’, ki je vstopala na trg delovne
sile. V tem obdobju so ženske zaradi uveljavitve športa nosile
obleke, ki so več pokazale kot skrile. Prav zaradi tega se je
pojavil množični estetski poseg: odstranjevanje dlačic.
Po prvi svetovni vojni bilo idealno žensko telo videti skoraj deško, ženske so svoja telesa skušale prilagoditi predadolescentnemu idealu ‘brez prsi in bokov’, to pa so dosegale s shujševalnimi dietami, strogo telovadbo in ostalimi
pripomočki. Ravno v tem obdobju je prvič prišlo do epidemije
motenj hranjenja.
V tridesetih letih so postale privlačne prsate igralke, kot so
Jean Harlow, Mae West, Greta Garbo in Marlene Dietrichm,
v petdesetih pa Marilyn Monroe, ki je s svojim bujnim in
čutnim telesom postala prvi model meseca v moški erotični
reviji Playboy. Poleg nje pa so zaslovele tudi vitkejše ženske,
kot npr. Audrey Hepburn n Grace Kelly, saj sta simbolizirali
lahkotnost, milino in prikrito čutnost.
Sredi šestdesetih let se je na modni sceni pojavila Twiggy,
sedemnajstletna Angležinja, ki imela deško pričesko in postavo, saj je pri 170 centimetrih tehtala borih 40 kilogramov.
Za Twiggy je v osemdesetih zaslovela Jane Fonda in s svojim
izklesanim telesom sprožila ‘fitnes – manijo’. Moderna so
postala široka ramena, zato se je mnogo žensk začelo ukvarjati
z ‘bodybuildingom’, preostale pa so si pomagale s podloženimi
rameni.
V devetdesetih so se zopet pojavili ekstremno suhi modeli,
vendar najbolje plačani niso bili koščeni, temveč izklesani s
pomočjo redne telovadbe; Cindy Crawford, Claudia Schiffer …
Ti so trdili, da lahko svoje telo povsem nadzorujemo.
Proti koncu devetdesetih je prevladal ideal heroinske elegance, ki je ustrezala stereotipu uporabnikov heroina. Prevladale so ekstremno vitke ženske v stilu Twiggy, slednjo je
nadomestila Kate Moss.
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Lepotni ideali – danes

Danes večinski del človeške identitete in moči bazira na fizični
podobi. Nova spoznanja so telo okupirala in iz njega naredila
nekaj, kar lahko spreminjamo. Dano nam je bilo le ob rojstvu,
sedaj ga lahko ustvarjamo sami. Telo, ki je dolgo veljalo za
tabu temo, je sedaj postalo objekt pogleda.
V družbah, kjer je prebivalstvo bolj ali manj na robu
preživetja, velja polna postava za privlačno, saj predstavlja
blaginjo, medtem ko vitkost predstavlja znak revščine in
bolezni.
Suhljati videz, mišice in velike prsi naj bi bili elementi idealne
postave.
Moderna ženska mora, če želi veljati za lepo in privlačno,
paziti na prehrano, oblikovati telo, si odstranjevati dlačice,
ravnati ali kodrati lase, uporabljati mora dezodorant in
parfum, njena koža mora biti zagorela brez znakov staranja,
zapeljivo mora sedeti, stati in hoditi, seveda pa mora imeti še
občutek za modo in oblačenje.
Uveljavljene so tudi mere, ki naj bi bile idealne: ženska naj bi
bila lepa in privlačna, če okrog prsi meri približno 90 centimetrov, okoli pasu 60 centimetrov, čez boke pa toliko kot čez
prsi (90cm).
Problem danes prevladujočega lepotnega ideala je njegova
nedosegljivost.
V srednjem veku je bilo za revno deklo to, da bi postala obla
kot Rubensove gracije, nedosegljivo, a zgolj zato, ker si preobilice hrane ni mogla privoščiti, ne zato, ker svojega telesa, ob
zadostni količini hrane, ne bi mogla preoblikovati v za takratni čas lepe obline.
Danes ni tako: res je, da si suhljato postavo najlaže privoščijo
tiste, ki imajo veliko časa in/ali sredstev, ki ga vlagajo v ta
cilj (vitko telo je postalo statusni simbol). Res je tudi, da je
debelost pogosto rezultat cenenih in slabih prehranskih izbir
in navad.
A dejstvo je, da se današnji lepotni ideal izmika biološkim
možnostim večine žensk, saj ima naravni potencial za ravni
trebuh, deške boke, vitka stegna in polno oprsje le 1 % žensk.
Postavo, kakršno ima npr. Nicole Kidman, lahko brez posebnih ekstremnih in zdravju škodljivih režimov doseže le nekaj
odstotkov žensk, za vse ostale pa je doseganje take koščenosti
zelo mučno, nezdravo in pogosto nedosegljivo.
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Ta nedosegljivost seveda povečuje ceno tistim, ki jo lahko
dosežejo, hkrati pa vsem ostalim povzroča ogromen pritisk
frustracij, ki se pogosto, še posebej pri mladih, labilnih
dekletih, lahko razvijejo v duševne oziroma hude prehranske
motnje.
Kar je najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da sta lepotni ideal in
dejansko stanje večine populacije v obratnem sorazmerju:
bolj kot je idealna ženska koščena, več je predebelih resničnih
žensk.
Stranski proizvod kulture vitkosti je nova skupina stigmatiziranih ljudi, ki se niso uspeli približati lepotnim standardom. Pretežki ljudje pogosto veljajo za manj aktivne, delovne,
uspešne, inteligentne in privlačne. Zaradi prepričanja, da lahko telesno težo vsak posameznik popolnoma nadzoruje, se pojavijo številni predsodki in stigmatizacija debelih ljudi. Ti so
torej pogosto tarča predsodkov, od pomilovanja do posmeha.
Poniževani in stigmatizirani pa niso le debeli ljudje, temveč,
zaradi ostrih norm o idealni postavi, že majhni odkloni.
Ta predsodek o debelosti se odraža predvsem pri otrocih in
mladostnikih, saj se debelemu mladostniku posmehujejo, ali
ga celo izločijo iz družbe.

Vloga medijev
in sodobne
potrošniške družbe

Ustvarjanje velikega pritiska in obsedenosti z videzom, lahko
pripišemo medijem. Velike korporacije nas s pomočjo medijev
poskušajo opozoriti na naše pomanjkljivosti, nam zbiti samozavest in prodati določen produkt. Nezadovoljstvo pripelje do
konfliktnega odnosa do telesa, celo do motenj hranjenja.
Kakšni in kateri ideali bodo prevladovali, je odvisno predvsem
od oblasti, ki proizvaja nove podobe telesa, za katera ljudje
posledično verjamejo, da so lepša od njihovih. Zunanjosti je
bolj podvržen ženski spol. Zakaj je tako, razlagajo številni
sociologi. Oblast vtisne normo ženskosti v žensko telo, pri
pa tem ostane nevidna v obliki moškega poznavalca znotraj
ženske zavesti (katerega sodbam je ženska podvržena). Ženska
naj bi se gledala tako, kot jo vidijo drugi, še zlasti moški, a
na način, ki je moškim skrit. Discipliniranje ženskosti preko
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lepotnih standardov in trendov, je zelo prefinjen oblastni mehanizem, saj imajo ženske, če to upoštevajo, občutke ugodja.
Ženske niso le pasivne žrtve medijskih podob, ampak se v njih
nezavedno prepoznajo.
Mladi so v središču zanimanja tržnih sil kot potrošniki, saj v
vsakdanjem življenju mladih prevladujejo vedenjski vzorci,
ki jih vpeljejo v svoje življenje po tem, ko jim jih predstavijo
mediji.

Film

Film je od začetka potrošniške kulture eden glavnih kreatorjev
podob, Hollywood pa je javnosti približal pomen dobrega videza ter med svetovne množice prenesel glamurozni zvezdniški
način življenja. Revije za oboževalce igralcev so v dvajsetih in
tridesetih letih prejšnjega stoletja uveljavile prepričanje, da
morajo biti ženske lepe, moški pa možati. Vedno v večji meri
pa so pisali kako izboljšati samega sebe, svoj videz – ponujali
so jih oglase, v katerih so oglaševali produkte za pomoč pri
boju z debelostjo, aknami …

Oglasi

Cilj oglasov je povečanje prodaje in prepoznavnost imena
znamke. To nalogo so že zdavnaj presegli, danes prenašajo
podobo sveta in izpodbijajo ali širijo ideologije. Oglaševanje se
zliva z ostalo popularno kulturo, saj si sposoja zvezde z ostalega medijskega sveta, da promovirajo izdelke. To daje oglasu
dodatno moč, saj posamezniku obljubljajo tak videz ali celo
položaj, kot ga ima glavni akter reklame, če bo izdelek kupil in
ga uporabil. Oglas pa seveda ne pove ozadja glavnega akterja:
koliko časa ta oseba preživi v telovadnici, kakšno hrano je,
koliko ljudi stoji za njim in se z njim ukvarja, v kakšni luči ga
bo javnost videla itd.

Množični popularni tisk – ženske revije

V tridesetih letih 20. st., ko so kulturno ozadje določali
filmi in oglasi, je množični popularni tisk moderniziral svojo
podobo. Komercialni interes tega tiska si je izbral ženske za
potrošniški trg. Revije so, tako kot danes, vsebovale ogromno
oglasov. Vsebina in struktura vseh ženskih revij temelji na
istih predpostavkah: dom, družina, odnosi, moda, lepota,
zdravje, kulinarika. Prav tako kot oglasi, si tudi revije sposojajo slavne ljudi za oglaševanje izdelkov in pridobivanje
popularnosti. Skrb zase z lepotnimi in modnimi vsebinami je
najbolj obširna tema, ki zajema vse skupine bralk.

Najstniške (dekliške) revije

Te berejo predvsem dekleta, saj so tudi teme, ki jih obravnava-
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jo namenjena predvsem njim in predstavljajo spolno stereotipno vsebino, modo, lepotičenje, nego, prehrano. Dekleta
so opisana kot nesvobodna, osredotočena na svoj videz ter
zainteresirana za gospodinjstvo in fante, kar sicer ni nujno
ideal večine, a jim prikazovanje takega življenjskega stila ne
ponuja svobode, da bi si izoblikovale individualnega.

Moda

Moda je prisotna na vseh področjih življenja: v načinu
prehranjevanja, gibanja, preživljanja prostega časa, govorjenja, opremljanja prostorov, zabave, najbolj tipičen sistem
mode pa je zagotovo oblačenje. Kot kulturni pojav omogoča
posameznikom, da se identificirajo kot pripadniki določene
skupine (npr. mladinske subkulture). Zahodna družba je kompleksna, saj je sestavljena iz različnih skupin, ki so med sabo
ločene glede na moč in status, kar je pogoj za nastanek mode.
Moda pa ni le sredstvo za izražanje identitete, temveč tudi
sredstvo, ki poudari neenakosti v družbenem in ekonomskem
statusu.

Pridne punce
ne jedo desertov!

Motnje hranjenja so duševne motnje, ki se kažejo kot globoke
duševne in čustvene stiske ter ne sprejemanje samega sebe.
Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, izraža svoje čustvene
težave s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja., saj se
obolele osebe izognejo bolečim čustvom in problemom tako,
da preusmerijo vso svojo energijo na hrano in hranjenje, ki
tako postane središče človekovih bojev, misli in slabe vesti.
V zadnjih desetletjih so omenjene motnje v porastu (sorazmerno s porastom pomembnosti lepote), razširjene so
predvsem med žensko populacijo; prizadenejo vsako 2. - 3.
študentko, še vedno pa so pogosto prepoznane zelo pozno, ko
so že prišle v kronično fazo, kar zdravljenje zelo otežuje.

Anoreksija (anorexia nervosa)

Anoreksija je bolezen, pri kateri bolnik zaradi strahu pred
debelostjo zavrača hrano, posledica tega pa je prekomerna
izguba teže. Od 15 obolelih ljudi, prizadene 14 žensk, največ
pa jih je med pubertetnicami, baletkami, manekenkami,
telovadkami in plesalkami, ki mislijo, da so predebele, četudi
v resnici niso. Lahko se izstradajo do smrti. Pogosto začnejo
obsedeno telovaditi večkrat na dan. Simptomi anoreksije so
sledeči: depresija, prestrašenost, popačena telesna podoba
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- anoreksično dekle se vidi kot debelo, čeprav je že povsem
izstradano. Posledice so lahko zelo hude in mukotrpne.
Anoreksična dekleta izgubijo menstruacijo (lahko postanejo
neplodna), začnejo jim propadati mišice, okvari se jim lahko
srce, ledvice, želodec in še mnogo drugih stvari.

Bulimija (bulimia nervosa)

Bulimija je bolezen, pri katerih se bolnik poskuša z namenskim bruhanjem znebiti zaužite hrane. Bolnik ima obdobja, ko
ga napada volčja lakota, za katero je značilno pretirano prenajedanje. Oseba v strahu, da se ne bi zredila, namensko sproža
bruhanje. Bulimična oseba je v stanju zamaknjenosti, v kateri
lahko poje ogromne količine hrane. Po užitju se pojavi preganjavica. Bolniku tako bruhanje pomeni ponovno sredstvo
kontrole nad prehodnim stanjem prenajedanja, kjer kontrole
ni bilo. Poleg bruhanja bolnik zaužije tudi ogromno odvajal, ki
še pospešijo izločanje zaužite hrane. Vendar ne izloča le hrane,
ampak tudi življenjsko pomembne rudnine in vodo. Bolniki
se počutijo utrujene, kar pripisujejo hrani in tako zapadejo v
začaran krog bruhanja in basanja. Ta začarani krog na koncu
pripelje do uničenja telesa. Ves ta pekel bulimije pusti trajne
posledice. Ponavljajoče se bruhanje pripelje do dehidracije,
pomanjkanja kalija v telesu, kar povzroča oslabelost in krče.
Želodčna kislina v izpljuvku lahko okvari zobe. Prihaja tudi
do krčev v želodcu, bruhanja krvi, popokanih žilic, okvare
srca, ledvic, želodca in še več.

Kompulzivno prenajedanje

Pri tej obliki odvisnosti je značilno, da se posamezniki izjemno zredijo. To je oblika motnje, pri kateri prihaja do obdobij prenajedanja, čeprav ti posamezniki ne občutijo lakote
(jedo tudi, ko niso lačni) gre za dobesedno basanje s hrano,
ki pa jo posameznik ne izbruha. Posledica takega delovanja
na organizem je debelost, slaba prekrvavitev, težko dihanje,
nezdrava koža, vetrovi, visok krvni tlak, visok holesterol.
Osebe imajo zaradi svojega zunanjega videza občutek sramu,
gnusa in krivde. Ta obsedenost in depresivnost lahko pripelje
celo do socialne izolacije, agresivnosti, pasivnosti, problemov
v spolnosti. Preko hrane se spopadajo s stresom in konflikti v
vsakdanjem življenju.
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In kaj sedaj ?

Viri:

Avtorica knjige »The beauty myth«, Naomi Wolf trdi:
»Ženske bomo osvobojene mita o lepoti, ko bomo lahko
izbirale naše obraze in naša oblačila preprosto kot eno obliko
samoizražanja v širokem razponu drugih oblik«. Predlaga
nam neprimerjalno, nehierarhično in nenasilno pojmovanje
lepote. Pomembno je, da razvijemo trdne identitete, da bomo
ženstvene in obenem sposobne na delovnem mestu, v vladnih
dvoranah in doma.
Vsaka družba ima svoje trende in standarde lepega izgleda. Če
pogledamo v zgodovino vidimo, da še nikoli ni bilo nikjer toliko oglasov, filmov, televizijskih oddaj, revij, naslovnic in ostale propagande, ki bi nas obsipala s podobami, nam zagotavljala kaj je lepo in nas prepričevala, da moramo takšni postati
tudi mi. Ljudje, predvsem ženske ogromno časa, energije in
seveda denarja vlagamo v naš izgled. Zanimivo je predvsem,
da so ženske ponavadi same kar zadovoljne s svojim telesom,
ravno tako so všeč njihovim fantom in bližnjim; močno pa se
obremenjujejo s tem, kako bodo videti na cesti – kako jih bodo
videli neznanci, ‘imaginarni drugi’. Metka Kuhar, avtorica
knjiga »V imenu lepote« pojasnjuje, da je to med drugim posledica specifične situacije v Sloveniji, ki je majhna in nam zato
vsiljuje občutek, da smo nenehno tarča opazovanja.
Pomislite, kako bi bilo, če bi vsi ves svoj trud, misli, napor in
navsezadnje denar, ki smo jih vložili v doseganje lepotnih idealov, preusmerili nekam drugam. Kaj vse bi lahko nastalo, kaj
vse bi lahko dosegli, kako drugačno bi lahko bilo življenje. Zdi
se mi, da si nihče ne želi živeti v družbi klonov oz. plastičnih
barbik, obenem pa se vse bolj in bolj približujemo temu.
Mnogo strokovnjakov verjame, da je edini način za izboljšanje
situacije »zatiranje« mnenja, da so ljudje definirani s svojim
videzom, ter konec dojemanja našega telesa kot platno, na
katerega projeciramo naše negotovosti. Situacija telesne samopodobe in samozavesti ljudi bi se izboljšala, če bi zmanjšali
vpliv marketinga, dopustili ljudem večji nadzor nad svojimi
življenji in telesi ter zmanjšali odtujenost, ki se zdi posledica
kapitalizma. Ker je utopično verjeti, da se bo sistem spremenil, je odgovornost za spremembo na nas samih!
Izobraziti in oborožiti se moramo z veščinami, ki nam bodo
pomagale soočiti se z družbenimi pritiski lepotnih idealov, saj
jih bomo le tako lahko omilili in posledično premagali.
Onstran podob, ki nas obvladujejo, smo mi sami. Kakšna
lepota je v raznolikosti naših teles. Kakšna energija v moči, ki
mrgoli v nas ... (Joy Magezis)
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ENERGIJA

BITI energija (2010)

.....................................................................................
Človeštvo že stoletja uporablja zemeljske vire, kot da ne bi bilo prihodnosti.
Prevladujoča energetska vira sta še vedno premog in nafta in vse kaže, da
bosta to tudi v naslednjih tridesetih letih, dokler bosta ta neobnovljiva vira
še na razpolago. Z njuno uporabo so neposredno povezani čezmerni izpusti
toplogrednih plinov, kar dnevno zastruplja naše ozračje in neposredno prispeva
k podnebnim spremembam.
V knjižici so predstavljeni predlogi za zmanjšanje porabe energije, prav tako pa
je predstavljena tudi akcija »Izklopi stikalo«, v katero se je preko mreže Eko šol v
vseevropski projekt vključil tudi DIC.
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Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija,
reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade o
resnosti izpostavljene problematike na globalni ravni
ter jih animirati za trajnostni način življenja in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in lastnem
okolju.

Kolofon

Teksti: Youthxchange in Drago Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja,
2010
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energija

Bodimo luč za prihodnost!
Človeštvo že stoletja uporablja zemeljske vire, kot da ne bi bilo prihodnosti. Od industrijske revolucije naprej je bila gospodarska rast tesno povezana s povečano porabo energije. V zadnjih tridesetih letih se je poraba energije povečala za neverjetnih 85 %. Če
pogledamo trideset let v prihodnost, lahko pričakujemo, da bo poraba energije narasla
še za dodatnih 60 %. Premog in nafta, naša najpomembnejša energetska vira, sta fosilni gorivi. Ime nam pove, da sta ti gorivi nastali iz zakopanih ostankov mrtvih živali in
rastlin, ki so živele pred milijoni let. Fosilna goriva, predvsem nafta, naj bi v energetski
kombinaciji predvidoma prevladovala tudi v naslednjih tridesetih letih, ob predpostavki
seveda, da bo sedanji vzorec porabe energije ostal nespremenjen. Če bo res tako, bo energetski sektor še naprej prispeval večino izpustov toplogrednih plinov.
Posledica prekomerne porabe fosilnih goriv je nedopustno povišanje koncentracij toplogrednih plinov kar neposredno prispeva k podnebnim spremembam. V ozračju zadržuje
preveč toplote, zaradi česar se planet segreva. Posledica je razpad naravnega podnebnega sistema, kar ima negativne učinke na vseh ravneh. Odvisnost od neobnovljivih naravnih virov energije je potrebno zmanjšati. Iskati moramo druge obnovljive vire energije.
Moč vetra, sončne in geotermalne energije, biomase ter vodne energije še vedno premalo izkoriščena. Logika kapitala in trenutnih koristi ne upoštevajo trajnostnih posledic.
Fosilna goriva so podcenjena, saj v njihovi ceno niso vključeni vsi stroški, ki so povezani
z njihovim črpanjem, distribucijo in rabo.
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Na drugi strani so okolju prijaznejši
viri energije, ki ne izpuščajo ogljikovega dioksida, dražji. To so razmeroma
nove, inovativne rešitve, ki jih še ne uporabljamo v tolikšnem obsegu, da bi se
njihova cena lahko znižala.
Rešitev leži v razbitju monopola velikih korporacij, ki presegajo nacionalne meje ter
večje vlaganje v obnovljive vire energije kar bi
omogočilo razviti nov energetski trg in znižalo
cene. Prav tako bi morala biti cena fosilnih goriv
odsev dejanske cene pridobivanja in rabe.
Energija je nujna skoraj za vse naše dejavnosti, od
kuhanja in ogrevanja hiš do industrijske proizvodnje. Vendar pa imajo raba energije, proizvodnja in
odpadki tudi svoje posledice. Poleg avtomobilov
je električna energija namreč največji vir toplogrednih plinov na Zemlji.
Varčevanje z energijo postaja osrednja tema, ki
zahteva tako globalne kot individualne rešitve.
Vsak dan lahko naredimo kar nekaj stvari, s
katerimi zmanjšamo porabo energije. Poleg
tega pa ne privarčujemo samo energije, ampak tudi denar! Naraščanje cen energentov
predstavlja enega od vzvodov, ki prispeva
k premisleku o varčnem ravnanju z energijo, vendar gre za »sebičen« razlog, ki se
ne sooča s celovitostjo problema. Denar
je zgolj menjalno sredstvo, ni ne hrana,
ne energija. Na opustošenem mrtvem
planetu, ne bo ničesar mogoče kupiti
in ne bo pomenil nič.
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Predlogi za zmanjšanje porabe energije
Pot treh milj se začne s prvim korakom. In sprememba se začne v
glavi ...
Ni vprašanje koliko lahko kupimo, porabimo in plačamo, temveč
koliko potrebujemo in nam pripada. Naš »ekološki odtis«, naj bo
čimmanj opazen in premišljen.
Nekaj predlogov, povzetih iz knjige Yuthxchange, za zmanjšanje
energije:
Izključi ga! Televizor v pripravljenosti (stand by) lahko še vedno
porabi skoraj četrtino energije, ki bi jo porabil, če bi bil prižgan.
V nekaterih državah televizijski aparati sploh nimajo več tipke za
izklop: v tem primeru preprosto izvleci vtikač iz vtičnice!
Kupuj energijsko učinkovite, kompaktne fluorescentne žarnice.
Ugasni luč v prazni sobi.
Znižaj temperaturo za nekaj stopinj. Če te zebe, obleci pulover
namesto da nastaviš termostat na višjo temperaturo.
Raje se tuširaj, kot kopaj in ne rabi več vroče vode, kot je
potrebuješ. Hladne prhe te osvežijo!
Odvržene baterije močno onesnažujejo okolje. Če jih že moraš
uporabljati, se odloči za take, ki jih je mogoče znova napolniti.
Preveri, ali vrata in okna dobro tesnijo in ne prepuščajo prepiha.
Stare gospodinjske aparate zamenjaj z energijsko
učinkovitimi.
Pojdi po stopnicah in ne z dvigalom; to je dober način, da
ostaneš v formi!
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Akcija

Dijaški dom Ivana Cankarja (DIC), se je preko projektov BITI in vključenosti
v mrežo Eko šol priključil v
vseevropski projekt Click the
Switch / Izklopi stikalo.
Akcija poteka preko Delavnice
grafičnega oblikovanja, kjer
udeleženci pridobivajo znanje
oblikovanja plakatov in izdelajo
konkretni izdelek na temo kampanje Izklopi stikalo. Najboljši plakati
bodo natisnjeni in razstavljeni v domskem okolju ter poslani na mednarodni
natečaj. Izhodišče izdelave plakatov so
izbrani slogani, ki so jih prispevali dicarji
na internem natečaju z namenom priprave
nalepk za stikala v DIC-u.
Vse te aktivnosti so usmerjene k ozaveščanju
dicarjev, da ugašajo nepotrebna svetila in elektronske naprave, ki niso v uporabi.
V domu smo začeli z e- računovodstvom, kar
pomeni, da so prihranki merljivi. Rezultati o
privarčevani energiji bodo sproti objavljani, letni
prihranek pa bo namenjen novim ekološkim pridobitvam v domu, ki jih bodo predlagali ozaveščeni
dicarji.
Vir: Youthxchange, izobraževalni priročnik, publikacija
Združenih narodov, Ljubljana, 2007
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KOLO

BITI kolo (2011)

.....................................................................................
Kot samostojno prevozno sredstvo se je kolo uporabilo okrog leta 1885. Po
dosegljivih statistikah naj bi na planetu kolo uporabljala milijarda ljudi, dvakrat
več, kot je uporabnikov avtomobilov, njihovo število pa iz dneva v dan še narašča.
Še posebej razveseljivo je dejstvo, da je v porastu tudi zavedanje o pozitivnih
posledicah uporabe koles na okolje in tudi na človekovo zdravje.
Prispevek k trendu dobrih novic na področju mobilnosti v DIC-u je akcija,
povezana z delovanjem Delavnice BITI kolo in tekmovanjem v sestavljanju koles.
DIC je v letu 2011 z namenom promoviranja uporabe koles izboljšal tudi svojo
infrastrukturo – postal je bogatejši za dve kolesarnici, namenjeni dijakom.
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KOLO

Zbirka knjižic BITI nastaja v okviru istoimenskega
projekta. Loteva se vprašanj trajnostnega razvoja
in bivanja v najširšem pomenu besede. Tematska
področja raziskovanja so hrana, naravni viri, energija, reciklaža, zdravje, različne oblike onesnaževanja
ipd.
Namen projekta in knjižic BITI je ozaveščati mlade
o resnosti izpostavljene problematike na globalni
ravni ter jih animirati za trajnostni način življenja
in odgovorno potrošnjo v vsakdanjem življenju in
lastnem okolju.

Kolofon
Teksti: Youthxchange in Drago Pintarič
Urejanje: Vera Kraševec
Oblikovanje: Atej Tutta
Produkcija: BITI
Sofinancer projekta: Mestna občina Ljubljana
Izdajatelj: KUD Pozitiv in Dijaški dom Ivana Cankarja, 2011
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Napredek, ki ga je človeštvo doseglo z razvojem znanosti in tehnologije, je najbolj
opazen na področju mobilnosti.
V zadnjih stoletjih smo bili priče razvoju prevoznih sredstev (ki se premikajo po vodah, zraku ali kopnem) in njihovim nenehnim izboljšavam: povečevanju njihove velikosti, krepitvi njihovih motorjev, njihovim vedno višjim hitrostim, fascinantnemu
oblikovanju in še marsičemu.
V času razmaha potrošniške družbe se je najbolj povečalo število osebnih avtomobilov, ki so postali tudi statusni simbol. Na povečevanju njihove prodaje in trženju v veliki meri temeljita tudi gospodarski razvoj in gospodarska rast, eden pomembnejših
členov današnje globalne ekonomije.
Da pa ima ta napredek, predvsem zaradi negativnih ekoloških učinkov, tudi svojo
temno plat in ceno, je danes jasno vsem.
Po napovedih Svetovne banke se bo število motornih vozil (zasebnih in komercialnih) do leta 2030 z današnjih 800 milijonov povečalo na 1,6 milijarde. Povezava tega
podatka s projekcijami o številu prebivalstva pokaže, da naj bi takrat svoje motorno
vozilo imel že vsak peti prebivalec planeta.
Večina povečanega povpraševanja po avtomobilih bo v državah, kot so Brazilija, Kitajska, Indija, Južna Koreja, Mehika, Poljska, Rusija in Tajska, v katerih bo izboljšanje
življenjskega standarda povzročilo povečanje mobilnosti posameznikov. Število
osebnih avtomobilov pa se ob tem še vedno povečuje tudi v industrijsko razvitih
državah, vsej skrbi za okolje in občutljivosti za socialna vprašanja navkljub.
Zaradi odvisnosti od avtomobilov smo postali leni. Skoraj vsako tretjo pot, krajšo
od 8 km, v velikih mestih opravimo z avtomobilom. Kratka potovanja prispevajo k
večji onesnaženosti, saj potovanje z avtomobilom na razdalji 5 km ustvari 10-krat več
ogljikovega dioksida na potnika kakor avtobus in 25-krat več kakor vlak. Seveda so
motorna vozila v modernem življenju bistvenega pomena, zato pa bo odgovornejša
raba prinesla številna izboljšanja in mesta naredila čistejša, bolj zdrava in varnejša
za življenje.
V Sloveniji kar 45 odstotkov ljudi živi na območjih s prašnimi delci prekomerno
onesnaženega zraka. Povprečje v Evropski uniji je 28 odstotkov. Predvsem v urbanih
središčih velik del prašnih delcev prispeva promet. Slovenija je zato prejela že več
opozoril Evropske unije. V urbanih središčih se soočamo s slabo urejenim prometom
in dnevno gnečo. Še vedno se v večini avtomobilov vozi samo voznik.
Alternative obstajajo in ena je zagotovo uporaba kolesa.
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Kolo
zgodovine

Kolo kot samostojno
prevozno sredstvo

Starejše
civilizacije
so
bile
prepričane, da se zgodovina odvija
v krogih oziroma, kot to danes
pogosto slišimo, »se ponavlja kot
farsa«. Ko govorimo o kolesu, bi
to znalo biti celo res.
Iznajdba kolesa predstavlja enega od ključnih momentov v
nastanku civilizacij, ki so pozneje
krenile v tehnološki razvoj, zavojevale svet, posegle v naravno
okolje ter celo v vesolje. Nekatere
stare civilizacije, ki so bile obrnjene v
duhovnost in sobivanje z okoljem, npr.
Inki, Azteki, Maji, kolesa niso poznale. Gre
za dejstvo, ki govori zase in obenem kaže tesno,
neločljivo povezanost in soodvisnost človeka in njegovega okolja.
Kolo je bila pridobitev, ki je omogočila izdelavo prvih prevoznih delovnih sredstev,
poznejših strojev, na čemer je zrasla sodobna civilizacija.
Posledice tega razvoja (ki ga – ne samo zaradi veličastnih dosežkov človeškega uma
– ne velja obsojati, prej sprejeti, spoznati in ozavestiti njegove stranske učinke ter
iskati in najti celovite rešitve) so prenaseljenost planeta, nevzdržnen, koristoljubnen
odnos do narave in vsesplošno onesnaževanje.
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Kot samostojno prevozno sredstvo se
je kolo pojavilo okrog leta 1885. Od
takrat, če izvzamemo izboljšave, ki
so jih omogočili novi materiali in
sodobno oblikovanje, se ni bistveno spremenilo.
Po dosegljivih statistikah naj
bi na planetu kolo uporabljala
milijarda ljudi, dvakrat več kot
je uporabnikov avtomobilov, njihovo število pa iz dneva v dan še
narašča.
Še posebej razveseljivo pa je dejstvo,
da je v porastu tudi zavedanje o pozitivnih posledicah uporabe koles na okolje
in tudi na človekovo zdravje.
K promociji uporabe koles prispevajo različne kampanje, inciative ter kreativne akcije.
Leto 2011 je Evropska skupnost razglasila za leto kolesa. Prizadevanjem za promocijo uporabe koles v vsakdanjem življenju se je pridružila tudi Mestna občina Ljubljana z vključitvijo v mrežo mest, ki si prizadevajo pridobiti status mesta kolesarjev.
Zanimiv projekt (Recikel bicikel) je v letu 2010 zasnovala tudi skupina ljubljanskih
študentov. Kot mladinsko pobudo ga je prijavila in izpeljala v okviru evropskega
programa Mladi v akciji. Skupina je začela zbirati zavržena, obrabljena kolesa, jih
obnovila ter stilsko uredila. Po Sloveniji so izvedli več delavnic na različnih javnih
mladinskih dogodkih, kjer so mlade učili pozabljene veščine popravljanja in servisiranja koles.
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2. Tekmovanje v sestavljanju koles

Akcija
1. Delavnica BITI kolo

Ideja o delavnici izdelovanja in popravljanja koles v DIC-u sega v leto 2009, ko je
stekel projekt BITI, v letu 2011 pa bo sledila realizacija. V sodelovanju s skupino Recikel bicikel smo izdelali vsebinski okvire, namenske in objektne cilje ter časovnico
projekta. Med glavnimi namenskimi cilji je ozaveščanje mladih o pozitivnih posledicah rabe koles za zmanjšanje onesnaževanja okolja ter prispevek k zdravemu
načinu življenja. Pri aktivni vključitvi v delavnico mladi pridobijo tudi veščine in
spretnosti popravljanja koles. V delavnici tako lahko udeleženci sami poskrbijo za
vzdrževanje svojega prevoznega sredstva, lahko pa sodelujejo tudi pri sestavljanju ter
stilskem oblikovanju novih – recikliranih koles. Načrtujemo izdelavo večjega števila
koles, ki bodo namenjena izposoji dicarjem.
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Ob Dnevu zemlje v aprilu načrtujemo (kot promocijo delavnice) tekmovanje v sestavlajnju koles. Ekipa iz DIC-a se bo pomerila z ekipami partnerskih skupin, ki so
vključene v dejavnosti skupine Recikel bicikel.
Mednarodna izmenjava projekta BITI, v kateri bodo sodelovali mladi iz drugih evropskih držav, bo (ob video in gledališko-plesni delavnici) izpeljala tudi delavnico popravljana in izdelovanja koles. Želimo, da bi mladi, sodelujoči v izmenjavi, za svoje
potepe po mestu uporabljali tudi kolesa, ki jih bo delavnica usposobila do poletja.

3. Kolesarnica

K promoviranju in vspodbujanju uporabe kolesa sodi tudi razvoj potrebne infrastrusture. Na nivoju mesta so to kolesarske steze, za DIC je to nedvomno kolesarnica. Številna kolesa, ki neorganizirano zasedajo naš prostor, kar kličejo po strehi nad
glavo. Idejo, ki smo jo predstavili na vseh ravneh dicarske skupnosti in je doživela
pozitiven sprejem in podporo, nameravamo uresničiti do poletja 2011.
Lani smo se na novo lotili urejanja funkcionalnega zemljišča DIC-a. Parkirišča tik
ob osrednji stavbi doma smo preuredili v zelenico, letos bo sledila nova kolesarnica.
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BITI mednarodna izmenjava
mladih (2011)

.....................................................................................
Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji, ko je projekt
BITI po treh letih izvajanja v DIC-u potekal tudi na mednarodni ravni.
V knjižici so predstavljene sodelujoče skupine (ob domači še skupini iz Novega
Sada, Srbija, in iz Mostarja, BIH), delavnice, končne produkcije in razmišljanje
mladih iz različnih kulturnih in verskih sredin na temo okolja in sobivanja.
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BITI mediator (2011)

.....................................................................................
Od leta 2008 v DIC-u uspešno poteka usposabljanje dijakov za vrstniške
mediatorje. Vrstniški mediatorji lahko sami vodijo mediacije ali so komediatorji s
šolskim mediatorjem.
V knjižici je predstavljen proces mediacije, izpostavljeni so pozitivni učinki
mediacije; tako za mediatorje, mediante in tudi druge, ki niso udeleženci v
procesu.
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BITI srce (2011)

.....................................................................................
Prostovoljstvo omogoča, da prebudiš najboljše v sebi in to ponudiš drugim prek
prostovoljnega dela. Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, prodoren, velikodušen,
zainteresiran in srčen. Biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno. »Bodi sprememba, ki
jo hočeš videti v svetu.« (Mahatma Gandhi)
V knjižici je predstavljena abeceda prostovoljstva, prostovoljno delo v DIC-u,
podane so tudi informacije o možni vključitvi v prostovoljstvo, doma in v tujini.
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BITI grafiti (2012)

.....................................................................................
»Grafiti niso najnižja oblika umetnosti. Čeprav se je dejansko treba vso noč
plaziti naokoli in lagati mami, je dejansko ta umetniška oblika najbolj iskrena
izmed vseh. Tu ni nobenega vrveža, razstavlja se na nekaterih najboljših stenah,
ki jih mesto lahko ponudi, in nikogar ne odvrne višina vstopnine.« (Banksy, 2005)
V knjižici je predstavljena umetnost grafitov, njena zgodovina, intervju z
grafiterjem, delavnica BITI grafiti, slovar izrazov, koristni linki in še kaj.
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BITI državljan (2013)

.....................................................................................
V črne majice oblečeni fantje in dekleta so s premišljenimi gibi zavzeli zelenico
pred eno od stavb Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti, medtem
ko je udarna glasba daleč naokoli vabila k ogledu ne povsem običajnega
performansa na prostem. »Ni mi dobro!« je v temno noč zavpil eden od
nastopajočih, kakor odmev pa se je za njim ponovil »Nije mi dobro!« bosanskega
kolega. Precej jasno, a hkrati tudi simbolično so tako mladi udeleženci kreativne
izmenjave predstavili svoj pogled na svet in kako se ta danes odziva nanje.(Iz
prispevka D. Valenčič, Hočemo zelenice, prostor in prihodnost, Dnevnik, 10. 7.
2013)
Knjižica je nastala v okviru EU projekta - programa Mladi v akciji in predstavlja
del zaključnega poročila/refleksije projekta BITI državljan. V knjižici najdemo
opis delavnic, produkcij ter razmišljanja mladih na temo aktivnega državljanstva
in njihove participacije v družbenem življenju.
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BITI v redu (2014)

.....................................................................................
Knjižica se ukvarja s procesom samorefleksije in samopodobe, spregovori o točki
srečnosti, manipulacijah razpoloženja in o razvoju čuječnosti.
Publikacija morebiti ob »prvem branju« deluje preveč strokovno in za mlade
bralce (pre)zahtevno. Vendar ko jo preberemo v celoti, spoznamo, da so strokovni
komentarji in pojasnila zgolj nadgradnja, ki sledi temu, kar so tankočutno in tudi
z dobro mero duhovitosti ter lucidnosti zapisali mladi. Če jim je uspelo to, ni
bojazni niti dvoma, da ne bi razumeli (in jih ne bi zanimalo), kar pravita teorija in
intepretatorji.
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BITI gandža (2015)

.....................................................................................

Knjižica govori o problematiki, povezani z ilegalno drogo, najpogosteje
imenovano trava.
Namen knjižice je posredovati čim bolj relevantne in uporabne informacije za
mlade, ki se s tem fenomenom neizogibno srečujejo v vsakdanjem življenju.
V knjižici predstavljamo osnovne informacije o rastlini in iz nje pridobljenih
substanc, o zakonodaji v zvezi s proizvodnjo, prodajo in posedovanjem te rastline,
dotaknemo se aktualne družbene debate o legalizaciji marihuane ter za konec
podamo nekaj dejstev in nasvetov, ki jih je dobro vedeti in upoštevati.
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BITI mlad (2015)

.....................................................................................
Knjižica je nastala ob tretji mladinski izmenjavi platforme BITI, v okviru
programa Erasmus+ Mladi v akciji.
Rdeča nit izmenjave in knjižice je iskanje prostorov za kulturno in umetniško
izražanje, aktivno državljanstvo, priznavanje neformalnih kompetenc in iskanje
zaposlitve.
Projekt se je osredotočal na teme in področja, ki povezujejo in družijo mlade
v današnji Evropi, predvsem na socialno-ekonomske izzive ter na nujnost
opolnomočenja mladih s pomočjo različnih zvrsti sodobne umetnosti in medijev.
Predstavljene so skupine, delavnice, dogajanje ter končne produkcije ter
razmišljanja udeležencev okrogle mize, ki so se je udeležili strokovnjaki s
področja dela z mladimi ter udeleženci izmenjave.
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BITI MLAD
=ELUND NQMLçLF %,7, QDVWDMD Y RNYLUX LVWRLPHQVNHJD SURMHNWD NL VH
RVUHGRWRĀD QD YSUDåDQMD WUDMQRVWQHJD UD]YRMD LQ ELYDQMD Y QDMåLUåHP
SRPHQXEHVHGH7HPDWVNDSRGURĀMDUD]LVNRYDQMDVRKUDQDQDUDYQLYLUL
HQHUJLMDUHFLNODçD]GUDYMHUD]OLĀQHREOLNHRQHVQDçHYDQMDLSG
1DPHQSURMHNWDNQMLçLF%,7,MHR]DYHåĀDWLPODGHRUHVQRVWLL]SRVWDYOMHQH
SUREOHPDWLNH QD JOREDOQL UDYQL WHU MLK VSRGEXMDWL N WUDMQRVWQHPX QDĀLQ
çLYOMHQMDLQRGJRYRUQLSRWURåQMLYYVDNGDQMHPçLYOMHQMXWHUODVWQHPRNROMX

KOLOFON

7(.67'UDJR3LQWDULĀ-DQ9HJHOM1LQD*RORE
85(-$1-(1LQD*RORE
/(.725,5$1-(0DQMD.OREDVD
)272*5$),-(/XND.LUQ9DQMD0LORå-RYDQRYLþLQ5DGRYDQ-DXåRYHF
2%/,.29$1-(0DWHM0DUNRYLĀ
352'8.&,-$%,7,
,='$-$7(/-.8'3R]LWLYLQ'LMDåNLGRP,YDQD&DQNDUMD
62),1$1&(5-$352-(.7$(YURSVNDNRPLVLMD²SURMHNW(UD]HP1DFLRQDOQD
DJHQFLMD0RYLW0HVWQDREĀLQD/MXEOMDQD

3URMHNWMHÀQDQFLUDQVVWUDQL(YURSVNHNRPLVLMH9VHELQDREMDYRGUDçDL]NOMXĀQRVWDOLåĀDDYWRUMD1DFLRQDOQD
DJHQFLMDWHU(YURSVNDNRPLVLMDQLVWDRGJRYRUQL]DNDNUåQRNROLXSRUDERLQIRUPDFLMNLMLKREMDYDYVHEXMH
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KDOR NI Z NAMI..
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UVODNIK

...

9 RNYLUX SODWIRUPH %,7, MH SRWHNDOD WUHWMD PHGQDURGQD PODGLQVND
L]PHQMDYD ª%,7, PODG© NL MH Y ]DVQRYL VOHGLOD L]PHQMDYDP L]YHGHQLP Y
OHWLK %,7,PHGQDURGQDL]PHQMDYDPODGLK LQ %,7,GUçDYOMDQ 
,]GHODQD PHWRGRORJLMD SURMHNWD LQ VRGHORYDQMH ] LVWLPL SDUWQHUML
SUHYHUMHQLPL PHQWRUML WHU ]XQDQMLPL VWURNRYQLPL VRGHODYFL VWD VH Y WHK
OHWLKL]ND]DOD]DYHOLNRSUHGQRVWNDUVHRGUDçDWXGLYL]MHPQLKUH]XOWDWLK
L]PHQMDYH . SRPHPEQRVWL SURMHNWD VWD SULVSHYDOL WXGL GREUD PHGLMVND
SRGSRUD WHU RGSUWRVW SURMHNWD ]D åLUåH REĀLQVWYR 3HVWUR GRJDMDQMH LQ
XVWYDUMDOQRVW PODGLK VWD UD]EOLQLOD SROHWQR YURĀLQR WHU SRĀLWQLFDP
QDYNOMXEVUHGQMHåROVNLRNROLåVSUHPHQLODYHQHJDQDMEROMçLYDKQLKGHORY
PHVWD

&HORWQRGRJDMDQMHMHVSRPLQMDORQDªIHVWLYDOPODGRVWL©NRWJDMHSRLPHQRYDO
HGHQ RG VORYHQVNLK WLVNDQLK PHGLMHY LQ MH SRVOHGLFD SUHPLåOMHQHJD
NRQFHSWDLQåWHYLOQLKSUHWHNOLKL]NXåHQM7RGDNDMMHWLVWLYLUVNULYQRVW
JLEDOR PRWLY NL URMHYD WR SUL]DGHYQRVW LQ Y]QHVHQRVW PODGLK" 2GJRYRU
SR]QDMRåWHYLOQLPODGLQVNLGHODYFLYHGRGDMHXVSHKYVDNHJDPODGLQVNHJD
SURMHNWD SRYH]DQ V VWRSQMR SRLVWRYHWHQMD PODGLK ] QMLP ] ]DQLPDQMHP
PRWLYDFLMR]DEDYRLQRPRJRĀDQMHPL]UDçDQMDVYRMHJDPQHQMD3URMHNWVL
PRUDMRODVWLWLNDUSRPHQLGDPRUDMRELWLYNOMXĀHQLYYVHID]HSURMHNWD
RGLGHMHGRUHDOL]DFLMH
3ULSURMHNWX%,7,VPR]DGQMDOHWDREOLNRYDOLSULVWRSNLWHPHOMLQDVWDOQL
LQVSURWQLUDVWLWHUQDUD]YRMXNDGURYVNHVWUXNWXUHLQSURMHNWQLKWLPRY
3ULWHPXGHOHçHQFLSUHMåQMLKL]PHQMDYSUHY]HPDMRYORJHPODGLQVNLKYRGLM
DVLVWHQWRY LQ PHQWRUMHY 2E PHGYUVWQLåNHP XĀHQMX LQ GHOX QD SURMHNWX
WDNRDNWLYQRVRGHOXMHMRYYVHKID]DKYNOMXĀQRSULUHIOHNVLMLLQHYDOYDFLML
NLVOHGLWDQDNRQFXYVDNHJDSURMHNWD
=D SURMHNW %,7, PODG SUL NDWHUHP MH ELOR Y RVSUHGMH SRVWDYOMHQR
QHIRUPDOQR XĀHQMH MH WR SUHGVWDYOMDOR GRGDWQR XSRUDEQR UD]VHçQRVW
2]DYHåĀDQMHSURFHVDXĀHQMDLQQDQRYRSULGREOMHQLK]QDQMWHUVSUHWQRVWL
MH RPRJRĀLOR NYDOLWHWQR XSRUDER RURGLM ]D QMLKRYR EHOHçHQMH ]D NDU MH Y
SURMHNWX VNUEHOD SRVHEQD VNXSLQD 7D MH WHNRP SURMHNWD Y VRGHORYDQMX
] PHQWRUML LQ XGHOHçHQFL LVNDOD NULWHULMH ]D YUHGQRWHQMH WHU REOLNRYDOD
XVWUH]QHIRUPXODFLMH7HVRELOHSRWHP]DSLVDQHQDSRWUGLOLKNLVRMLKRE
]DNOMXĀNXL]PHQMDYHYWLVNDQLWHUHOHNWURQVNLREOLNLSUHMHOLXGHOHçHQFL
$OLVRODKNRWDQDQRYRSULGREOMHQD]QDQMDLQYHåĀLQHªVWUDWHåNDSUHGQRVW©
NLERPODGLPQDåLURNRRGSUODPRçQRVWLLQMLPSRQXGLODRELOLFRSULORçQRVWL
SULYNOMXĀHYDQMXYGUXçEHQRHNRQRPVNRçLYOMHQMHGUXçEH"0RUHELWLYWHP
WUHQXWNXåHQHYWROLNåQLPHULNRWELSULĀDNRYDOLVPRSDSUHSULĀDQLGD
MHWDĀDVEOL]X,QWR]DUDGLSUHSURVWHJD]QDQHJDUD]ORJDPODGLKUD]YRMD
LQSULKRGQRVWLQLPRJRĀH]DXVWDYLWL
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O PROJEKTU

...

9 RNYLUX SURMHNWD BITI PODG VPR Y ĀDVX PHG  LQ  MXOLMHP 
JRVWLOL PODGH L] 6ORYHQLMH %RVQH LQ +HUFHJRYLQH WHU 6UELMH NL SULKDMDMR
L] UD]OLĀQLK NXOWXUQLK HWQLĀQLK LQ VRFLDOQLK RNROLM WHU VR UD]OLĀQLK
YHURL]SRYHGL

3RVHEHQ SRXGDUHN VPR QDPHQLOL WXGL QHIRUPDOQHPX L]REUDçHYDQMX
3ULGRELYDQMHQRYLK]QDQMLQYHåĀLQSUHNRSUDNWLĀQHJDGHODQDGHODYQLFDK
NLWHPHOMLMRQDL]NXVWYHQHPXĀHQMX]DPODGHLQSUDYLORPDQH]DSRVOHQH
XGHOHçHQFH Y SURMHNWX SUHGVWDYOMD SRVHEQR YUHGQRVW VDM SRYHĀXMH
PRçQRVWL ]D QMLKRYR ]DSRVOLWHY LQ SROQRSUDYQR YNOMXĀLWHY Y GUXçEHQR
HNRQRPVNRçLYOMHQMHª8ĀHQMHXĀHQMD©LQVH]QDQMDQMHPODGLKVVRGREQLPL
PRGHOLEHOHçHQMD]QDQMDVWDELODNOMXĀQDHOHPHQWDL]PHQMDYH

5GHĀD QLW PODGLQVNH L]PHQMDYH MH ELOD SUREOHPDWLND PODGLK LVNDQMH
SURVWRURY ]D NXOWXUQR LQ XPHWQLåNR L]UDçDQMH DNWLYQR GUçDYOMDQVWYR
SUL]QDYDQMHQHIRUPDOQLKNRPSHWHQFLQLVNDQMH]DSRVOLWYH
3URMHNW VH MH RVUHGRWRĀDO QD WHPH LQ SRGURĀMD NL SRYH]XMHMR LQ GUXçLMR
PODGH Y GDQDåQML (YURSL SUHGYVHP QD VRFLDOQRHNRQRPVNH L]]LYH WHU
QD QXMQRVW RSROQRPRĀHQMD PODGLK V SRPRĀMR UD]OLĀQLK ]YUVWL VRGREQH
XPHWQRVWLLQPHGLMHY
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SODELUJOÈE SKUPINE

&LOMLSURMHNWDVRELOLYHĀSODVWQL

KUD Pozitiv (DIC)L]/MXEOMDQHGHOXMHYQHSRVUHGQLSRYH]DYL]'LMDåNLP
GRPRP ,YDQD &DQNDUMD LQ YNOMXĀXMH GLMDNH ELYåH GLMDNH WHU GUXJH
PODGRVWQLNHLQ]XQDQMHVWURNRYQHGHODYFHSRYH]DQH]PODGLQVNLPGHORPY
GRPX'HMDYQRVWLVNXSLQH3R]LWLYVHJDMRQDSRGURĀMHPHGLMVNLKLQVFHQVNLK
XPHWQRVWLNRWVRSOHVLQJOHGDOLåĀHSXEOLFLVWLĀQDGHMDYQRVWYLGHR«2E
VYRML DYWRUVNL SURGXNFLML VH VNXSLQD LQ GUXåWYR 3R]LWLY XNYDUMDWD WXGL V
VQRYDQMHPLQRUJDQL]DFLMRYHĀMLKLQNRPSOHNVQHMåLKSURMHNWRYVSRGURĀMD
PODGLQVNH NXOWXUH NXOWXUH WHU PHGQDURGQLK VRGHORYDQM LQ L]PHQMDY
PODGLK

 VSRGEXMDQMH QHIRUPDOQHJD L]REUDçHYDQMD SULGRELYDQMH NRPSHWHQF
]QDQMLQYHåĀLQWHUEHOHçHQMHQRYLK]QDQM
L]PHQMDYDL]NXåHQMSR]LWLYQLKSUDNVLQVWUDWHJLMYVPHUL]DSRVORYDQMD
LQRVDPRVYRMLWYHPODGLK
 VSRGEXMDQMH HPSDWLMH VRGHORYDQMD VSUHMHPDQMD UD]OLĀQRVWL V SRPRĀMR
PHGNXOWXUQHJDGLDORJDLQXĀHQMDWHUWLPVNHJDGHOD
 R]DYHåĀDQMH PODGLK L]PHQMDYD L]NXåHQM NDNRU WXGL XĀHQMH XVWUH]QLK
PHWRGLQSULGRELWHYVRFLDOQLKYHåĀLQWHUVSUHWQRVWL
'HORLQUD]LVNRYDQMHVWDYGRSROGDQVNHPLQSRSROGDQVNHPĀDVXSRWHNDOD
YREOLNLUD]QROLNLKGHODYQLF






Pavarotti centar L] 0RVWDUMD GHOXMH Y SURVWRULK *ODVEHQHJD FHQWUD
3DYDURWWLWHUQXGLJODVEHQRL]REUDçHYDQMHSRVDPH]QLNRPLQVNXSLQDP

SOHVQRJOHGDOLåNDGHODYQLFD
JODVEHQDGHODYQLFD
GHODYQLFD]DVFHQRJUDILMRNRVWXPRJUDILMRLQVWUHHWDUW
YLGHRGHODYQLFD
GHODYQLFDEHOHçHQMD]QDQMD %DGJHFUDIWLQ<RXWKSDVV 

9RNYLUXSURJUDPDVRREGHODYQLFDKSRWHNDOHåHSUHGVWDYLWYHVRGHOXMRĀLK
VNXSLQGLVNXVLMHLQRNURJODPL]DQDWHPRª%,7,PODG©LQGUXçHQMH
2E ]DNOMXĀNX VR XGHOHçHQFL UH]XOWDWH GHOD SUHGVWDYLOL ] ]DNOMXĀQR
YHĀPHGLMVNRSURGXNFLMRQDWHPRPODGLK
7DNR VR LPHOL PODGL QD VYRMHP GQHYQHP GUXçHQMX QD IHVWLYDOX %,7,
PODGSULORçQRVWVSR]QDWLLQL]NXVLWLOHSRWRLQPRĀWDNåQHJDVRGHORYDQMD
LQ SRYH]RYDQMD QH JOHGH QD VYRM L]YRU SUHWHNORVW LQ YVD NXOWXUQD
SRJRMHYDQMDNLVRMLKELOLGHOHçQLåHGRYĀHUDM
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...
=GUXçXMHGYHUD]OLĀQLXPHWQLåNLVNXSLQLPODGRVWQLNHLQVWDUHMåHLJUDOFH
NL VRGHOXMHMR SUL 6FHQL  LQ PODMåH NL SUDY WDNR ODKNR VRGHOXMHMR SUL
QDVWRSDQMX Y VNXSLQL 9HVHOD .RUQMDĀD 8VWDQRYLWHY GYHK VWDURVWQR
UD]OLĀQLKVNXSLQMHELOHGHQL]PHGSUYRWQLKFLOMHYLQQDPHQRY7HDWUD
SUDYWDNRSDVRçHOHOLSRQXGLWLWDOHQWLUDQLPLQDPELFLR]QLPSRVDPH]QLNRP
PRçQRVWVRGHORYDQMDLQL]SRSROQMHYDQMDVYRMLKYHåĀLQ
Medija Art L] 6DUDMHYD MH QHSROLWLĀQD LQ VDPRVWRMQD RUJDQL]DFLMD NL
VWUPL N L]EROMåDQMX VWDWXVD NXOWXUH LQ XPHWQRVWL Y GUXçEL 8NYDUMDMR VH
SUHGYVHP ] RKUDQLWYLMR LQ XYHOMDYLWYLMR performance art-a V NXOWXUQLP
L]REUDçHYDQMHP JRMHQMHP LQ Y]JDMDQMHP NXOWXUQH UD]OLĀQRVWL WHU V
SRGSRUR XPHWQLNRY L] PDMKQLK PHVW 1MLKRYL ĀODQL åWHMHMR RG  GR 
OHW LQ GHOXMHMR Y UD]OLĀQLK YORJDK SUL SURPRFLML NXOWXUH =QDQL VR SR
organizaciji Juventafesta PHGQDURGQHJD VUHGQMHåROVNHJD GUDPVNHJD
IHVWLYDOD NL OHWRV SRWHND çH WUHWMH OHWR ]DSRUHG 1DPHQ IHVWLYDOD MH
VSRGEXGLWLXGHOHçHQFHNVRGHORYDQMXQDSRGURĀMXWHDWUD

3ROHJ LQGLYLGXDOQLK SRXĀHYDQM RUJDQL]LUD WXGL GHODYQLFH ] ]QDQLPL
JODVEHQLNLNRQFHUWHVQHPDQMDLQSUHGDYDQMDQDWHPRJODVEHQHLQGXVWULMH
WHRULMH LQ SRVORYDQMD =GUXçXMH OMXGL Y åLUåL RNROLFL NL VL çHOLMR NDULHUH
QD SRGURĀMX JODVEH 9 VDPL RVQRYL MH 5RFN VFKRRO 0RVWDU VYRMHYUVWQD
JODVEHQD åROD NL WHPHOML QD XUEDQHP LQ QHNODVLĀQHP SULVWRSX K JODVEL
3ROHJNRQFHUWRYNLMLKRUJDQL]LUDMRVRGHOXMHMRWXGLQDPHGQDURGQLUDYQL
VWXMLPLGUçDYDPLNRWVWD6ORYHQLMDLQ0DNHGRQLMD
Teatar 34 L] 1RYHJD 6DGD MH HGHQ L]PHG NOMXĀQLK ]XQDQMLK SDUWQHUMHY
.8'D 3R]LWLY /RFLUDQ QD XOLFL V åWHYLONR  V VDPR  VHGHçL MH HGHQ
L]PHG UHGNLK ]HOR GRPLVHOQR ]DVWDYOMHQLK JOHGDOLåĀ =DY]HPD VH ]D
SURPRFLMR VRGREQLK XPHWQLåNLK VPHUL YHQGDU SD Y JODYQLQL SULVHJD QD
RKUDQMDQMHJOHGDOLåNHWUDGLFLMH

206

207

DELAVNICE

...

GLEDALIŠKA DELAVNICA

9VDNXGHOHçHQHFMHLPHOREJODVEHQLSRGSRULWHUVSRPRĀMRJLEDLQJRYRULFH
WHOHVDSULORçQRVWGDVHL]UD]LLQXVWYDULODVWQLSUL]RU3RXGDUHNMHELOQD
L]UDçDQMXĀXVWHY]QDPHQRPGDVHLGHMDLQVSRURĀLORPODGHJDĀORYHNDNL
VHYçLYOMHQMXERUL]DVYRMSURVWRULQSRORçDMGRWDNQHWDREĀLQVWYD7LPVNR
GHOR MH ELOR WLVWR NL MH QD GHODYQLFL YSOLYDOR QD FHORYLWRVW LQ XVNODMHQRVW
]DNOMXĀQHSURGXNFLMHYNDWHURVRELOHYNOMXĀHQHWXGLRVWDOHGHODYQLFH

0HQWRUML %RJGDQ -DQNRYLþ 'DPLU .XVWXUD *HD (UMDYHF -DVQD 'LNOLþ
0LKD0DYHU
8GHOHçHQFL 6DQMLQ$UQDXWRYLþ 6DåD .UPSRWLþ (VPD 1XPDQRYLþ /HMOD
'çDQRYLþ7HDäLPLþ1HGLP'çLQRYLþ)LOLS5DGRYDQRYLþ-XOLMD%UXGDU
0RQLND äLQNRYHF 7HRGRUD *UXMLþ 3UHGUDJ 0LODGLþ -HOHQD .QHçHYLþ
1LNROD $UVLþ 1LNROD äXþXU 7HRGRUD 9UDQNLF 1DāD 9XNRUHS 6YHWODQD
0LORVDYLþ9DQMD0DWRYLþ0LODQ1RYDNRYLþ
1D JOHGDOLåNL GHODYQLFL VR XGHOHçHQFL SUHNR SHUIRUPDQVRY VHVWDYOMDOL
PHGJHQHUDFLMVND VSRURĀLOD SRYH]DQD V WHPDWLNR L]PHQMDYH %,7, PODG
.RQĀQD SURGXNFLMD MH QDVWDOD VNR]L SURFHV NL VR JD NUHLUDOL PODGL
XGHOHçHQFL

GLASBENA DELAVNICA
0HQWRU 2UKDQ0DVOR
8GHOHçHQFL -HOHQD .RYDĀ .DUOD /R]DQĀLþ 'DULR 9XNRMD $QWRQLMD
%DWLQLþ$QD3DSDN$GULMDQ0DULQĀLþ-RVLS%XGHå7YUWNR%DJDULþæDQ
æLJRQ7LQH9LGPDU
*ODVEDMHJRYRULFDPODGLK]DWRVPRQDURFNGHODYQLFLXVWYDUMDOLJODVERNRW
L]UD]OMXEH]QLLQVRGHORYDQMD8GHOHçHQFLVRUD]YLOLVSUHWQRVWLVRFLDOQHJD
XĀHQMDSULGRELOLQRYDJODVEHQD]QDQMDLQVRGHORYDOLSULQDVWDMDQMXNRQĀQH
SURGXNFLMH
VIDEO DELAVNICA
0HQWRU %RåWMDQ%RçLĀ5DGRYDQ-DXåRYHF
8GHOHçHQFL 'XåDQ -DQNRYLþ 6WRMDQ -DQNRYLþ 9XN 5DGRåHYLþ 6UHþNR
0LORVDYOMHYLþ9DQMD0LORå-RYDQRYLþ/XND.LUQ0DUWLQD0RKRULĀ
1D YLGHR GHODYQLFL VR XGHOHçHQFL VNUEHOL ]D YVDNRGQHYQR IRWRJUDIVNR LQ
YLGHR GRNXPHQWLUDQMH SURMHNWD VSURWL SD VR QDVWDMDOH WUL PDQMåH YLGHR
SURGXNFLMHWHUGRNXPHQWDUQLILOP%LWLPODG
8GHOHçHQFLVRUD]YLOLLQSULGRELOL]QDQMDVSRGURĀMDILOPVNHLQIRWRJUDIVNH
UHSRUWDçH GRNXPHQWDUQHJD ILOPD YLGHR VFHQRJUDILMH UD]OLĀQLK WHKQLN
VQHPDQMD YLGHRY LQ ILOPVNH PRQWDçH 3ULGRELOL VR ]QDQMD LQ VSRVREQRVWL
QDĀUWRYDQMD VLQRSVLV VFHQDULM ]JRGED  VQHPDQMD SRVWDYLWYH ILOPVNH
OXĀLLQXUHMDQMD
SCENOGRAFIJA, KOSTUMOGRAFIJA, STREET ART
0HQWRUMD 0DWHM0DUNRYLĀLQ'DPLU5DNRYLþ
8GHOHçHQFL 1DWDOLMD .RVPDĀ %ULJLWD äNREHUQH 1LND 9LGRYLĀ .DWDULQD
6WRMDQRYLF$QJHOD9XĀXUHYLþ
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OKROGLA MIZA
9 VNORSX SURMHNWD MH ELOD RUJDQL]LUDQD RNURJOD PL]D QD NDWHUR VPR
SRYDELOL QDVOHGQMH VWURNRYQMDNH GU 0HWNR .XKDU GU 8URåD *ULOFD
JOHGDOLåNR LQ ILOPVNR LJUDONR -DVQR 'LNOLþ YRGMR 7HDWDUD  Y 1RYHP
6DGX%RJGDQD-DQNRYLþDLQILOPVNHJDXVWYDUMDOFDæHOLPLUMDæLOQLND7L
VR]YHVHOMHPSRQXGLOLVYRMSRJOHGQDL]EUDQRWHPRWHUQDVYHWHLQVPHUQLFH
]DL]EROMåDQMHWUHQXWQHJDVWDQMD
'U 0HWND .XKDU VRFLDOQD SVLKRORJLQMD LQ NRPXQLNRORJLQMD VH MH
RVUHGRWRĀLOD SUHGYVHP QD VWDWLVWLĀQH SRGDWNH SULGREOMHQH Y åWXGLMDK
8QLYHU]HY/MXEOMDQL2SR]RULODMHQDSUREOHPDWLNRGHILQLUDQMDPODGRVWL
NRW VWDURVWQH GREH PHG  LQ  OHWRP VDM VH VWDURVWQH RPHMLWYH
UD]OLNXMHMRRGGUçDYHGRGUçDYHLQVRPRJRĀHWXGLHGHQL]PHGUD]ORJRY]D
WDNRVODEHVORYHQVNHUH]XOWDWH

...
7RNUDW VPR QD L]PHQMDYL SRYH]DOL VFHQRJUDILMR NRVWXPRJUDILMR LQ VWUHHW
DUW 8GHOHçHQFL GHODYQLFH VR Y VRGHORYDQMX ] RVWDOLPL GHODYQLFDPL
SULSUDYOMDOL VFHQRJUDILMR ]D NRQĀQR SURGXNFLMR 1D GHODYQLFL VR SULGRELOL
åWHYLOQD]QDQMDVSRGURĀMDJUDILĀQHJDGL]DMQDYL]XDOQHXPHWQRVWLLQWHKQLN
XVWYDUMDQMD JUDILWRY 6RGHORYDOL VR SUL QDVWDMDQMX NRQĀQH SURGXNFLMH LQ
SRVNUEHOL]DVFHQRJUDILMRLQNRVWXPRJUDILMRWHUUD]VWDYRVWHQFLORY
RAZISKOVALNA DELAVNICA DRES
GRNXPHQWLUDQMHUD]LVNRYDQMHHYDOYDFLMD
0HQWRULFD 1LQD*RORE
8GHOHçHQFLæDQ'ROLQDU-DQ9HJHOM0DUXåD.RçPDQ
1DUD]LVNRYDOQLGHODYQLFLVPRVHORWLOLUD]LVNRYDQMDVSOHWQHJDEHOHçHQMD
]QDQMD 5D]LVNRYDOL VPR QDVWDMDMRĀ VLVWHP HOHNWURQVNHJD EHOHçHQMD
]QDQMD²8QLTXH/HDUQLQJ%DGJHV²WHUNUHLUDOL]QDĀNHVSRPRĀMRRURGMD
]D REOLNRYDQMH ]QDĀN L]NXåHQM LPHQRYDQLP %DGJHFUDIW %HOHçHQMH
SULGREOMHQHJD QHIRUPDOQHJD ]QDQMD MH ]DJRWRYR SULVSHYDOR N GRGDWQL
YUHGQRVWL L]PHQMDYH 8GHOHçHQFL LQ PHQWRUML VR WDNR RE <RXWKSDVVX ]D
VYRMH VRGHORYDQMH QD L]PHQMDYL NRW SULSRURĀLOR SUHMHOL WXGL EURåNH R]
EDGJHYIL]LĀQLLQHOHNWURQVNLREOLNL
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.DUGHILQLUDSUREOHPDWLNRPODGLKYWHPREGREMXLQQDNDUVRRVUHGRWRĀHQH
UD]LVNDYHNLVHXNYDUMDMRVWHPVRYSUDåDQMDSRYH]DQD]L]REUDçHYDQMHP
PODGLK]UHåHYDQMHPQMLKRYLKVWDQRYDQMVNLKWHçDYLQRVDPRVYDMDQMHPRG
VWDUåHY WHU ] QMLKRYLPL SDUWQHUVNLPL ]YH]DPL LQ XVWYDUMDQMHP GUXçLQH
3ULYVHKL]SRVWDYOMHQLKSUREOHPLKVHRSDçDSRGDOMåHYDQMHLQRGODJDQMHWHK
¶SURFHVRY·7DNRMHSULVORYHQVNLPODGLQLRSD]LWL]HORYHOLNRåWHYLORYSLVRYY
YLåMHLQYLVRNRåROVNHSURJUDPHYHQGDUMHRVLSNDURGVWRWHQ,]SRVWDYLOD
MHWXGLGHMVWYRGDVHRGOHWDQDSUHMSRGDOMåXMHGREDRGUDåĀDQMD]DUDGL
SRGDOMåDQMD GREH åWXGLMD LQ WHçMH SULGRELWYH ]DSRVOLWYH .RW ]DQLPLYRVW
EL ODKNR L]SRVWDYLOL GHMVWYR GD YUHGQRWH PODGLK QLVR WDNR KHGRQLVWLĀQH
NRW EL SULĀDNRYDOL DPSDN YNOMXĀXMHMR SUHGYVHP SULMDWHOMVWYR ]GUDYMH LQ
GUXçLQR .XKDUMHYD MH RE WHP RPHQLOD WXGL VRGHORYDQMH V )DNXOWHWR L]
1RYHJD 6DGD NMHU UD]LVNDYH NDçHMR QD YHOLNR SRGREQRVW PHG GUçDYDPD
]L]MHPRWUDMDQMDPODGRVWLNLSRVUEVNLPHWRGRORJLMLUD]YUåĀDQMDPODGLK
WUDMDGROHWD

3UL]QDQD JOHGDOLåND LQ ILOPVND LJUDOND -DVQD 'LNOLþ MH SRXGDULOD GD VH
REGREMHPODGRVWLUD]OLNXMHRGGUçDYHGRGUçDYHWHUGDUD]OLNHPHGPODGLPL
Y /MXEOMDQL LQ SUHRVWDOLPL HYURSVNLPL GUçDYDPL SUHGYVHP SD PODGLPL
Y 6DUDMHYX ]DJRWRYR REVWDMDMR 0ODGL VH SR QMHQHP PQHQMX UD]OLNXMHMR
SUHGYVHP JOHGH QD SULORçQRVWL LQ SR ]DXSDQMX NL VR JD GHOHçQL NDU MLP
GDMH PRçQRVW GD VH L]RJQHMR QHJDWLYQLP Y]RUFHP GUXçEHQH LGHRORJLMH
R]LURPD ]DSULVHçHQH UHOLJLMH LQ VH UD]YLMHMR NRW VDPRVWRMQH VYRERGQH LQ
RGJRYRUQHRVHEH

'U 8URå *ULOF YRGMD 8UDGD ]D PODGLQR QD RGGHONX ]D NXOWXUR 0HVWQH
REĀLQH /MXEOMDQD 02/  MH SUHGVWDYLO NOMXĀQD FLOMD SURMHNWD 0ODGL
 ²  REOLNRYDQMH PODGLQVNLK FHQWURY LQ YSOLYDQMH QD SRGURĀMH
]DSRVORYDQMDVSULGRELYDQMHPNRPSHWHQF7UHQXWQRGHOXMHRUJDQL]DFLM
NLVHXNYDUMDMR]PODGLPLYHQGDUSDLPDREĀLQDYQDĀUWXRGSUWMHåHGYDMVHW
WL ĀHWUWQLK FHQWURY NMHU EL PODGL ODKNR SULGRELOL UD]OLĀQH SRVORYQH LQ
NUHDWLYQHNRPSHWHQFH
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%RJGDQ -DQNRYLĀ LJUDOHF LQ YRGMD JOHGDOLåĀD 7HDWDU  Y 1RYHP 6DGX
MH SUDY WDNR NRW QMHJRYD SUHGKRGQLFD L]SRVWDYLO RVHEQH L]NXåQMH 3UL
QMLKVHWHDWHURKUDQMDWDNRGDVHXVWDQDYOMDMRPDOLDPDWHUVNLWHDWULNL
SROHWL ] GDQLPL VUHGVWYL VLFHU åH GHOXMHMR SR]LPL SD QH PRUHMR SRNULWL
QLWLRVQRYQLKVWURåNRY5HåLWYHNLMLKSROLWLNDQXGLQDWHPSRGURĀMXVRY
YHĀMLPHULQHXVWUH]QHVLWXDFLMDSDVHQHL]EROMåXMH'RGDOMHWXGLGDVH
VWDWLVWLĀQRJOHGDQRPODGLQDY6UELMLQHUD]OLNXMHRGPODGLQHY6ORYHQLML
.RWGROJROHWQLVRGHODYHF.8'D3R]LWLYSDMHWXGLSRWUGLOGDVR]DXVSHåQR
XVWYDUMDQMH]HORSRPHPEQHPHGNXOWXUQHL]NXåQMHNLMLKSULGRELMRPODGL
æHOLPLU æLOQLN ILOPVNL XVWYDUMDOHF LQ SHGDJRJ MH RGUDåĀDO Y SUHFHM
GUXJDĀQLKĀDVLKSRĀDVQHMåLKLQSUHSURVWHMåLKEUH]YVHKNRPXQLNDFLMVNLK
QDSUDY 3UYRWQR ]QDQ SR GRNXPHQWDUQLK ILOPLK VSRUQLK WHPDWLN LQ
GUXçEHQHP DNWLYL]PX MH æHOLPLU æLOQLN YHUMHWQR QDMEROM SULPHUHQ
VRJRYRUHFRUD]YRMXSRORçDMDPODGLKY]DGQMLKSHWGHVHWLKOHWLK
9 ĀDVX KLSLMHYVWYD OHWD  VH MH PODGLQD YHUMHWQR WDNR NRW GDQHV
VSUDåHYDOD DOL MH PRJRĀH L]YHVWL GUXçEHQR  VSUHPHPER 6 SRPRĀMR
RVYHWOMHYDQMD GRJRGNRY VRGREQH ]JRGRYLQH LQ UD]YRMD GUçDY WHU VYHWD Y
GUXJLSRORYLFLVWROHWMDQDPMHGRPLVHOQRLOXVWULUDO]JRGRYLQRVSUHPHPE
LQ NOMXĀQH GHMDYQLNH NL VR YSOLYDOL QD VWDWXV PODGLK YVH RG SURWHVWRY
SURWLYRMQLY9LHWQDPXUD]YRMDVRFLDOLVWLĀQHGUçDYHUD]SDGD-XJRVODYLMH
GR GDQDåQMLK SRYVHP DNWXDOQLK WHP NRW VR HOHNWURQVND WHKQRORJLMD LQ
PXOWLPHGLMD
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IZMENJAVE

...
2NURJOD PL]D MH VRGHOXMRĀLP SRQXGLOD LQIRUPDFLMH RVHEQH SRJOHGH
L]PHQMDYR L]NXåHQM WHU SULPHUMDYR SRORçDMD PODGLK Y UD]OLĀQLK RNROMLK
.DUPODGLY6ORYHQLMLGRMHPDMRNRWSUREOHPMH]DQMLKRYHYUVWQLNHY6UELML
LQåHSRVHEHMY%,+XOHªVODGNDVNUE©7RYGRORĀHQLPHUL]DJRWRYRGUçL
QHJUHSDVSUHJOHGDWLGDLPDUD]YLWRHYURSVNRRNROMHKNUDWLWXGLGUXJDĀH
VWDQGDUGHLQGRPODGLKSRVOHGLĀQRGUXJDĀQDSULĀDNRYDQMD9WHPVPLVOX
JUHPRJRĀHSRQRYLWLLQVL]DVWDYLWLYSUDåDQMHNLVLJDMHYUD]SUDYL]DVWDYLO
æHOLPLUæLOQLNDOLVRGREQDWHKQRORåNRDYWRPDWL]LUDQDLQIRUPDFLMVNDLQ
YVHQDG]LUDMRĀDGUXçEDVSORKSRWUHEXMHPODGH"
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6DQMLQ$UQDXWRYLþOHW%RVQDLQ+HUFHJRYLQD
ª0ODGRVWL]NRULVWLPRĀ©
ÿH VH L]UD]LP SRHWLĀQR SRWHP ELWL PODG SRPHQL SROHWMH SHåĀHQR SODçR
VRQĀQL]DKRGNRNWHMOHQOHçDOQLNLQGYRMH]DOMXEOMHQLKOMXGL0LVOLPGDMH
PODGRVWQDMEROMURPDQWLĀQRçLYOMHQMVNRREGREMHWDNRNRWMHSROHWMHQDMOHSåL
GHOOHWD9SROHWQLKPHVHFLKVPRQDSRĀLWQLFDKEUH]VNUEQLEUH]VWUHVDLQ
VSURåĀHQLWDNRNRWMHVSURåĀHQDPODGRVW7DNUDWQDVVRQFHQDMEROMJUHMH
UD]HQ WDNUDW NR QDP GHç SUHNULçD QDĀUWH LQ QDQM QH PRUHPR YSOLYDWL
'HçSULKDMDQHSRYDEOMHQLQNRWHXORYLQHSULSUDYOMHQHJDVH]PRĀLå'Hç
QD%DONDQXSDGDQHSUHVWDQRLQVWDUHMåLNRWVLEROMVHWHGRWDNQHLQEROM
WHEROL
1DM SDGD GHç SURWL WHPX VH QHNDNR åH ODKNR ERULP LQ WR VSUHMPHP D
QHPRUHPVHERULWLYHGRĀGDPODGLVDPRVHGLMRLQRSD]XMHMRGDGHçXMH
0LVOLP GD MH WR ]DWR NHU MH GHç UD]PRĀLO NQMLJH EHVHGH LQ ĀUQLOR VWD
VH UD]PD]DOD L]REUDçHYDQMH MH QD ]HOR QL]NHP QLYRMX LQ MD] EHGDN
SULĀDNXMHP åWXGHQWVNH SURWHVWH 0DK NDNåQL SURWHVWL NR SD YVDN
åWXGHQWPLVOLGDSULGUXJHPåWXGHQWXSDGDGUXJDĀHQGHçÿHçHSODĀXMHP
QDMHPQLQRMRçHOLPSODĀHYDWLYHYULKDOLGRODUMLK
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...
7R]DPHYGDQDåQMLKĀDVLKSRPHQLELWLPODGELWLSULSROQLKPRĀHKLQYVR
WRPRĀXVPHUMDWLYLVNDQMHQDĀLQD]DSODĀLORQDMHPQLQH²YHYULKDOLSD
Y GRODUMLK 7R MH SUREOHP åWHYLOND HQD GDQDåQMH PODGLQH 1H çHOLP ELWL
SHVLPLVWLĀHQ D PLVOLP GD ]D WD SUREOHP UHåLWHY QH REVWDMD 6HYHGD VR
WXUHåLWYH]DSRVDPH]QLNHDPSDN]DJHQHUDFLMHLQJHQHUDFLMHPODGLK RG
NDWHULKVRVHQHNDWHULçHSRVWDUDOL UHåLWYHQL0RUGDREVWDMDDOHĀHELVH
WHPODGHJHQHUDFLMH]DYHGOHVYRMHåWHYLOĀQRVWLLQPRĀL6DPLQHPRUHPR
VWRULWLQLĀHVDUOHVNXSQRVWMHNOMXĀGRXVSHKD6DPRVSRPRĀMRGUXJLKLQ
VVRGHORYDQMHPODKNRQDPUHĀ]JUDGLPRVYRMREDUNRNLQDVERUHåLODSUHG
GHçMHPLQSRWRSRP6SRPQLPRVHGDMH1RHQL]JUDGLOVDP²SRPDJDOD
PXMHGUXçLQD²]DWRQHSR]DELPRGDVPRPLYVLHQDYHOLNDGUXçLQD
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..JE ZA NAMI!

PROGRAM IZMENJAVE
3UHGVWDYLWHYXGHOHçHQFHY
6ORYHQVNLYHĀHUSOHVQRJOHGDOLåNDSUHGVWDYD7HDWUD3R]LWLY
0DWLFD
%RVDQVNLYHĀHUSUHGVWDYLWHYVNXSLQH0HGLMD$UWL]6DUDMHYD
6UEVNLYHĀHUSUHGVWDYLWHYVNXSLQH7HDWHUL]1RYHJD6DGD
+HUFHJRYVNLYHĀHUSUHGVWDYLWHYVNXSLQH5RFNåRODL]0RVWDUMD
   -DYQD RNURJOD PL]D ª%,7, PODG©  XGHOHçHQFL L]PHQMDYH ]
JRVWL²VWURNRYQMDNLVSRGURĀMDPODGLQVNHJDGHOD
3UHGVWDYLWHY]DNOMXĀQHSURGXNFLMHSURMHNWDª%,7,PODG©
3RGHOLWHY\RXWKSDVVRYLQHOHNWURQVNLKEHGçHYXGHOHçHQFHP

SPREMLJEVALNI PROGRAM
æHOLPLUæLOQLNGRNXPHQWDUQLILOP/RJ%RRN6HUELVWDQ
6LQLåD*DĀLĀGRNXPHQWDUQLILOP%RM=$$)LJKW)RU
²9LGHRSURMHNFLMHQHRGYLVQLKILOPRY
2ELVNNXOWXUQRYHVROMVNHJDSURJUDPD.VHYWY9LWDQMX
2ELVNåSRUWQRUHDNUHDWLYQHJDFHQWUD5RJOD

218

219

220

221

BITI Pozitiv 20 (2016)
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Knjižica je izdana ob 20. obletnici delovanja skupine Pozitiv. Napisana je v obliki
biltena, kjer so popisani in predstavljeni seznami udeležencev različnih zasedb,
produkcij in projektov v različnih (gledaliških, plesnih, video, publicističnih,
glasbenih, likovnih in večmedijskih) dejavnostih s popisi nastopov in uspehov
(priznanja in nagrade), doseženih v obdobju dvajsetih let. V času izida knjižice
je skupina Pozitiv za svoj prispevek na mladinskem področju prejela državno
priznanje.
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• 1. mesto v kategoriji animiranega filma na Ljubljanski filmski festival kratkometražnega filma ff 600″/ Ljubljana, marec 2005.
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BITI spet na splet (2017)

.....................................................................................
Vsakdanji uporabi IKT, spleta, socialnih elektronskih orodij ipd. se ne moremo
izogniti ali odreči, saj bi bilo to nesmiselno, vendar se moramo vprašati, kdaj
je njena uporaba koristna ter kdaj to ni in je lahko zdravju škodljiva. Kako to
prepoznamo in ozavestimo in jo potem ustrezno, zdravo in kreativno uporabimo?
V knjižici poskušamo s kratkimi predlogi – izzivi ozavestiti mlade o tem, koliko
so »not« in kako lahko pridejo »ven« brez posledic za zdravo in uravnoteženo
komunikacijo v vsakdanjem nevirtualnem življenju.
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Za 2 dni nastavi telefon na tiho
in se pripravi do tega, da nanj
pogledaš le na 2 uri.
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BITI alkoritem.si (2017)

.....................................................................................
Alkohol, spremljevalec mnogih veselih dogodkov, družabnih srečanj, sredstvo
utapljanja skrbi in vlivanja korajže. V naši družbi je prisoten na vsakem koraku.
Z njim se srečujejo tudi najstniki, največkrat že v družini. Dijaški dom pri tem
ni izvzet. Obdobje odraščanja je čas iskanja meja, eksperimentiranja z različnimi
stvarmi, tudi z alkoholom. Mladi potrebujejo realne informacije, povezane z
uživanjem alkohola in tveganjem pri tem.
V knjižici poskušamo mladim brez nepotrebnega moraliziranja o škodljivosti
pitja alkoholnih pijač pojasniti razliko med uporabo in zlorabo alkohola in jih
okrepiti pri prepoznavanju njihovih meja.
Predstavljena so različna prizadevanja, katerih namen je razvijanje odgovornosti
pri soočanju mladih z alkoholom in pri katerih so bili enakopravno vključeni
tudi dijaki.
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BITI hrana (2017)

.....................................................................................
Zbirko knjižic zaključujemo s temo hrane, s katero smo izdajanje knjižic tudi
začeli. Hrana predstavlja večplastni fenomen in se dotika malodane večine
vprašanj, ki jih danes povezujemo z ekologijo in eksistenčnimi vprašanji tako
naše vrste kot planeta v celoti.
V tokratni knjižici se problema hrane lotevamo z naše, dicarske perspektive in
svojim prispevkom k reševanju problema.
Predstavljamo kontinuiran, načrtovan proces, katerega cilj je oblikovanje
prehrambene kulture, dvig zavesti o uživanju zdrave hrane pri mladih, s
poudarkom na odgovornem odnosu do te primarne dobrine in upoštevanjem
njenega ekološkega, etično moralnega vidika.
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BITI DIC

Z
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godovina DIC-a je tesno vpeta v zgodovino Slovencev.
Marijanišče in pozneje Dijaški dom Ivana Cankarja je od svojega
začetka nosil pečat slovenstva. V njem so delovali izjemni
posamezniki, bodisi kot vodje ustanove, ravnatelji, prefekti bodisi
kot vzgojitelji, mentorji in seveda njegovi gojenci – dijaki, ki so
v času svojega bivanja oziroma pozneje bistveno vplivali na tok
nacionalne zgodovine.
Znotraj njegovih zidov so se odvijali dogodki obeh svetovnih vojn, ki so globoko
in boleče zarezali v narodovo zavest ter poznejšo zgodovino.
Lahko se vživimo v duše mladih, katerih otroštvo je obeležila vojna, razumemo
njihovo stisko pa tudi dejanja, v katera so bili porinjeni. Obstaja pa tudi druga,
svetlejša plat, ki je ne gre spregledati, temveč jo postaviti v ospredje. Govorimo o
ustvarjalnosti mlade, prve povojne generacije.
Priča smo unikumu, novi porajajoči se zavesti, ki se je odrazila na polju kulture in
ustvarjalnosti v domu. Kot je pokazal poznejši čas, ni šlo zgolj za nadaljevanje že
obstoječe tovrstne domske tradicije, temveč za spontan, hkrati pa temeljit preboj
kulturnega udejstvovanja med mladimi z dolgoročnimi posledicami.
Duh DIC-a, ki ga prepoznamo in ga preveva že od njegovih Marijaniških časov,
lahko strnemo v dveh besedah: dom in ustvarjalnost. Razlog njegovega nastanka
ter poslanstva je biti dom. Predstavlja varnost in zavetje. Bodisi za otroke brez
staršev, sirote, otroke iz revnih družin bodisi mlade, ki sicer v bolj ugodnih
socialno družbenih okoliščinah in časih zapuščajo svoj dom in prihajajo na
šolanje v Ljubljano. Za vse je DIC predstavljal varno in podporno okolje, ki
omogoča mlademu človeku njegovo osebno in družbeno rast. Zgodbe »prišlekov«
glede na različne okoliščine so seveda različne, osnovni vzgib, potreba pri
mladem človeku, ko pride v novo, urbano okolje, pa je enak.
Strah pred zavrnitvijo in potreba po sprejetosti gresta z roko v roki z njihovo
samopotrditvijo, kar se pri mladih praviloma odrazi s »prebujanjem« različnih
interesov in talentov.
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V DIC-u je to vodilo k udejstvovanju v umetniških, športnih in drugih
dejavnostih, kar je, kot lahko razberemo iz Zbornika DIC 1882–1997, položeno tej
ustanovi v zibko in jo obeležuje skozi vso obdobje njenega obstoja.
Dejavnost izdajanja domskih glasil, dramske, likovne in literarne dejavnosti
segajo sicer že v obdobje Marijanišča, pravemu ustvarjalnemu preboju pa smo
priča po zaključku druge svetovne vojne z nastopom novega družbenega sistema
in reda. Preko posameznikov, ki so pozneje postali ključni del slovenske narodne
zgodovine, so se tukaj porodili tudi zametki kasneje pomembnih nacionalnih
inštitucij. Omenimo samo najvidnejše: v DIC-u se je v letih 1947–52 tako
oblikovala skupina mladih posameznikov, ki so se zbrali okrog domskega glasila
»Mi mladi« (prva številka 1947); ustanovljen je simfonični orkester (1949), zametek
Simfoničnega orkestra Radia Ljubljana; nastalo in delovalo je več pevskih
zborov: pionirski pevski zbor Cankar (1946), mešani Mladinski pevski zbor Ivana
Cankarja, moški pevski zbor in domski oktet (1953) in Akademski zbor (1954);
v DIC sežejo začetki folklornih plesnih skupin – Franceta in Tončke Marolt
(1946/47) in Tineta Rožanca, Telovadno društvo Ivan Cankar (1948), Likovna
sekcija, ustanovljena v sklopu krožka Ljudske tehnike (1949), Dramski in lutkovni
krožek (1950), Kulturno umetniško društvo »Samorastniki« (1961), Filmski klub
(1961) Mirjane Borčič, ki predstavlja začetek filmske vzgoje na Slovenskem ...
V 70. in 80. letih je v primerjavi z opisanim obdobjem na nivoju organiziranega
kulturnega življenja prevladovalo svojevrstno mrtvilo. Novemu prebujanju,
zaznani energiji in pojavu različnih dejavnosti v domu smo priča v sredini
devetdesetih. To sovpada z nacionalno osamosvojitvijo in nastankom nove
države, nedvomno pa je tudi posledica zamenjave vodstva, ko je vlogo ravnatelja
prvič v zgodovini doma prevzela ženska, sedanja ravnateljica, in zaposlitvi novih
kadrov.
Glasbeni dejavnosti, ki v vsem obdobju DIC-a nikoli ni zamrla (organizacija
Večerov klasične glasbe), obujanju zborovskega petja, pojavu različnih glasbeno
instrumentalnih zasedb ter posameznim športnim in drugim prostočasnim
dejavnostim se je v začetku leta 1996 pridružila skupina Pozitiv, ki je sprva
izdajala domsko glasilo, v naslednjih letih pa začela svoje kompleksnejše delo
tudi na področju scenske in vizualne umetnosti.
Novim »mladcem«, ki so hoteli sodelovati, vplivati ter si izboriti svoj prostor, je ob
velikih imenih in veliki zgodovini prejšnjih generacij stal ob strani pedagoški in
mentorski kader, ki je vstopal v svoja najbolj ustvarjalna in zrela delovna leta.
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Nastopilo je razgibano in ustvarjalno obdobje. Skupini Pozitiv so sledile
podobne skupine in društva, ki spominjajo na dogajanja v 50.: Likovna
skupina Atelje (1998), Likovnooblikovalska skupina (1999) in tudi Športno
društvo DIC (2002), ki si je prizadevalo za bolj intenzivno delo z mladimi in za
medgeneracijsko sodelovanje na področju športa.
S tem prebojem se je začelo tudi intenzivno projektno pedagoško delo, ki je po
letu 1997 doživelo neverjeten razmah in je v temelju spremenilo duh dela, vzdušje
in tudi »materialno« podobo DIC-a.
Beležimo povečanje različnih dejavnosti na področju organizacije prostega
časa in neformalnega izobraževanja, porast števila usposobljenih domskih in
zunanjih mentorjev, partnerskih sodelovanj in oblikovanje mreže organizacij
ter vključevanje v nacionalne projektne mreže (Eko šola, Mreža zdravih šol) in
mednarodne projektne mreže (programi Erazmus +, ECF ipd).
Z vsebino so prišle tudi izboljšave, opazne v novih prostorskih pridobitvah (naj
posebej omenimo: fitnes, Kreatorij DIC, galerijski prostori, urejene zunanje
površine stavb), pridobitvah v opremi, izboljšavah na bivanjskem področju,
kulturi prehranjevanja ipd.
Vključevanje v proces dela in usposabljanje dijakov
(področje medvrstniške mediacije, medsebojne učne
pomoči in vrstniškega učenja ipd.) je postalo
eno od prvin pedagoškega dela, ki ima tudi
močno komponento medgeneracijskega
sodelovanja in sobivanja v domu.

V obdobju zadnjih 10 let je ta potreba po notranjem povezovanju in sobivanju
v domu dobila tudi svoje vodilo – slogan »DIC je svet!«, kar sovpada s pojavom
projekta – platforme BITI, ki je s svojo holistično filozofijo uspela notranje
povezati vse projektne mreže, projekte in dejavnosti ter prizadevanja s
koordiniranim delom v celoto.
Spremembe v domu nastajajo spontano in so del vzgojno-izobraževalnega
procesa, vendar srž in bistvo ostajata enaka, spreminja in prilagaja se, v skladu z
izzivi časa, samo površina.
Za nas pedagoge in mentorje to pomeni, da najdemo, prepoznamo in
prilagodimo svojo vlogo, primerno času in novim generacijam. Sodelovanje,
spoštovanje in vključevalni odnos do različnosti ter spodbujanje raznovrstnosti
dandanes prepoznavamo kot vodilo in ustrezni vzorec, ki mu gre slediti. Ta
velja tako za naš eksistenčno pomemben odnos do okolja kakor tudi za naše
medosebne odnose. Na področju vzgoje in izobraževanja to pomeni dvosmerno,
enakopravno komunikacijo, kjer imata vrstniško in medgeneracijsko učenje
svoje posebno mesto.
Je del učnega, podpornega okolja, ki omogoča vzajemno osebno in družbeno
odgovorno rast vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Jubilej pomeni zaokrožitev nekega obdobja, je čas za premislek o prehojenem
in za pogled v prihodnost. DIC ne pozablja, ceni in se uči iz lastne
preteklosti ter je vedno osredotočen na sedanjost in njene izzive. V
tem smislu je prihodnost sedaj in tukaj.

Opomba: Besedilo sloni na prispevku Rada Romiha Kratek pregled
zgodovine Dijaškega doma Ivana Cankarja, objavljenem v zborniku
DIC 1982–1997, septembra 1997
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