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09.30 – 10.00 Dobrodošlica s kavo in kolači

10.00 Gledališka intervencija TaO! | Theater am Ort-
weinplatz na temo raznolikost, 1. del
Najprej pogledaš. Kratko. Za trenutek. Za milisekudno.
Potem pa se je že zgodilo. Ko pogledaš, si ustvariš sli-
ko. O drugem, še preden ti je jasno, da drug obstaja, da 
drugo obstaja. Takrat se je slika že vtisnila v mrežnico, v 
možgane.

Pozdrav in uvodna izjava
Dipl.Päd.in Ing.in Anna Thaller, direktorica Bildungshaus 
Schloss St. Martin

Predstavitev EU projekta Urban Diversity
izr. prof. dr. Jure Gombač, ISIM ZRC SAZU  

10.30 Evolucija ali revolucija? Raznolikost & vključe-
vanje med poslovnim vidikom in strastjo
Dipl.-Wirt.-Ing. Michael Stuber (Nemčija), evropski razis-
kovalec, publicist in svetovalec za raznolikost & vključe-
vanje 

Gledališka intervencija TaO! | Theater am Ortweinplatz 
na temo raznolikost, 2. del

11.15 Odmor s kavo in prigrizki iz grajske kuhinje St. 
Martina

11.30 Predavanja

> Ustvarjalno mesto med upravljanjem „od zgoraj na-
vzdol“ in intervencijami „od spodaj navzgor“
Dr. Saša Poljak Istenič (Slovenija), etnologinja, razis-
kovalka ustvarjalnosti z družbenimi učinki
> Pomen priznavanja raznolikosti v družbi
Dr. Karin Schreiner M.A. (Avstrija), medkulturna trenerka, 
svetovna popotnica
> Raznolikost kot priložnost
Musa Okwonga (Velika Britanija), strokovnjak za raznoli-
kost, novinar, umetnik

12.30 Sprejem s kosilom (bife)

13.30 Delavnice s štirimi predavatelji
Razprava, izmenjava, dobre prakse

14.45 Povzetek in zaključek

15.00 Mreženje ob kavi in kolaču

Povezovanje: Mag. Sebastian Walcher

Udeležba na dogodku je brezplačna. 

Na predavanjih in delavnicah bo simultano tolmačenje 
(v slovenski, nemški in angleški jezik). 

Urban Diversity je živost, ustvarjalnost, kultura in pozitivno sožitje. Za vse!

Mednarodno mesto Gradec, kjer živi več kot 150 različnih narodov in govorimo vsaj toliko jezikov, je večnacionalen pro-
stor, ki nam nudi ogromno možnosti.  

Prav to je izhodišče čezmejnega projekta Urban Diversity. Cilj projekta, ki poteka v sklopu programa Interreg V-A Slove-
nija-Avstrija, je vzpostaviti možnosti mreženja migrantskih podjetnikov, kreativcev in njihovih družin v partnerskih mes-
tih Ljubljana in Gradec. Za pozitiven skupni razvoj lahko izhajamo iz že obstoječe raznolikosti. Mesto Gradec in izobraže-
valna ustanova Bildungshaus Schloss St. Martin sta projektna partnerja na avstrijskem Štajerskem, Inštitut za slovensko 
izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ISIM ZRC 
SAZU) in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) sta slovenska partnerja.

Ustvarjajmo skupaj! 

Bildungshaus Schloss St. Martin
Kehlbergstraße 35, 8054 Graz/Gradec
Tel.: +43 316 28 36 55
E-pošta: st.martin@stmk.gv.at
www.schlossstmartin.at
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