
Niz dogodkov po meri šole in družine 
v organizaciji zadruge Melarancia |
Fiabaliberatutti! (Pofočkamo se s pravljico!) je kulturna in 
vzgojna prireditev, ki vsako leto na podlagi razvejane mreže 
odnosov povezuje deklice in dečke, družine, javne institucije, 
zasebne organizacije, združenja, različne subjekte z območja ter 
vzgojno-izobraževalne ustanove.  
Prireditev ponuja na ogled bogato zbirko ilustracij, ki bodo 
izbrane glede na letošnjo temo in ki so bile predstavljene na zadnji 
izvedbi Mednarodne razstave otroških ilustracij Podobe domišljije 
v kraju Sarmede, pa tudi delavnice za šole in družine, vrsto 
dogodkov na trgih in v parkih ter Dneve pedagogike, ki jih je 
priznalo tudi italijansko ministrstvo za izobraževanje, univerzo in 
raziskave. 
Ponudbo za šole dopolnjujeta še ustvarjalni in literarni natečaj. 

Zadruga Melarancia bo od 9. aprila do 15. maja 2022 v razstavnih 
prostorih občinske knjižnice na Trgu 20. septembra v Pordenonu 
organizirala šesto izvedbo prireditve fiabaliberatutti! v sodelovanju z 
Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in Občino Pordenone.

Rdeča nit letošnje prireditve bo bivanje kot kulturna praksa oblikovanja 
prostora, kjer se prepletata javno in zasebno življenje. Prepričani smo, da 
mora biti program čim bolj enakopraven in primeren za vse, zato smo s 
pomočjo strokovnjakinj in strokovnjakov zasnovali vključujoč in dostopen 
niz dogodkov.

Dnevi pedagogike so v okviru prireditve priložnost za dodatno usposabljanje 
na vzgojno-pedagoškem in družbeno-antropološkem področju za odrasle in 
strokovnjake s področja vzgoje: v povezavi z letošnjo temo bodo udeleženci 
preučili različne oblike bivanja in doživljanja prostora, v katerem živimo, da 
bi se zamislili nad potrebo po odpravljanju etnocentričnosti in stereotipov 
ter po vzpostavljanju medkulturnosti in dostopnosti.

V perspektivi Evropske prestolnice kulture Gorica - Nova Gorica 2025 bo 
posebna pozornost namenjena čezmejnemu območju in njegovim 
značilnostim.
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Program za leto 2022 | Živo mesto

Živo mesto | 09.04 > 15.05.2022 | Biblioteca Civica, Pordenone

Dnevi pedagogike | Delavnice | Dogodki | Natečaja | Razstava otroških ilustracij   

#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA



Živo mesto | 09.04 > 15.05.2022 | Biblioteca Civica, Pordenone

Dejavnosti v letu 2022 | Vrtci, 
osnovne šole, prvostopenjske srednje šole  

Delavnice |  
Povezava med ilustracijami in predlaganimi dejavnostmi bo omogočila 
poigravanje z razstavljenimi podobami, spoznavanje različnih oblik 
bivanja, izmišljanje krajev in mest po meri z uporabo različnih umetniških 
in digitalnih tehnik, tudi s poudarkom na recikliranju.
Paket ponuja poučno-zabavni ogled razstave ter ustvarjalno delavnico po 
želji, ki bo osnovana na letošnji tematiki. 

Razstava otroških ilustracij | 
Razstavni program ponuja na ogled ilustracije mednarodnih ustvarjalcev, ki so 
jih izbrali iz slikanic (nekaterih tudi še neobjavljenih) v okviru 39. izvedbe 
festivala Podobe domišljije, in ilustracije častne gostje G. Dendooven iz 
razstavnih sklopov Razgled, Naseljena hiša, Nenavadna prepletenost vesolja in 
Predstava hiše. Postavitev razstave (izbira ilustracij, ureditev prostorov, raba 
izraznih tehnik, ustrezno usposobljeni vodiči) je v celoti prilagojena najmlajšim 
obiskovalcem na podlagi vključujočega in multisenzoričnega pristopa.

Dejavnosti v letu 2022 | Za vseObisk razstave bo zasnovan dinamično: deklice in dečke bomo z igro 
spodbudili, da si pozorno ogledajo ilustracije in ponotranjijo 
prikazane pravljice. 

Na delavnici bodo preizkusili svojo ustvarjalnost in tako bolje 
spoznali svoj potencial na podlagi interaktivnih izkušenj na voljo 
skozi celo razstavo, ki bo oblikovana skladno z njihovimi potrebami 
po spoznavanju, raziskovanju in nabiranju izkušenj.

Natečaja |

>

>

Najboljši izdelki posameznega natečaja bodo nagrajeni z boni za nakup 
knjig in pisarniškega gradiva v vrednosti 300 EUR.  
Pravilnik in prijavnica sta v priponki. 

> Prvostopenjske srednje šole | Idealno mesto
Literarni natečaj krajših zgodb namerava spodbuditi ustvarjalnost deklet 
in fantov ter jih približati pisanju in branju. 
Vključeni bodo v kolaborativno pisanje zgodb o svojem idealnem mestu, 
kar jim bo omogočilo, da pogledajo onkraj samih sebe in spoznajo pisanje 
kot priložnost za spodbujanje svoje ustvarjalnosti ter sposobnosti 
navezovanja odnosov.

Od ponedeljka do petka | 
Cena: 25 EUR za učilnica

Šole bodo ob upoštevanju varnostnih predpisov lahko gostile vzgojiteljici 
zadruge Melarancia, ki bosta pomagali pri koriščenju digitalnih vsebin in 
pri izvedbi učnih delavnic. 
Vzgojiteljici bosta poskrbeli za pripravo prostorov ter s seboj prinesli 
poučno-zabavno in pisarniško gradivo, ki je potrebno za izvedbo 
dejavnosti.

Več informacij:
Melarancia un posto per giocare | 0434.27419
fiabaliberatutti@melarancia.it

> Vrtci in osnovne šole | Mesto po želji! 
Izdelava skupinskega izdelka, ki ponazarja mesto otrok. Izbira likovne 
tehnike je prosta. Oddani izdelki bodo ves čas trajanja prireditve 
razstavljeni v razstavnih prostorih mestne knjižnice ter tako ustvarjali 
nenavadno pokrajino, ki predstavlja domišljijski svet deklic in dečkov.

Ustvarjalni popoldnevi |   
Nekaj popoldnevov bo posvečenih delavnicam, ki bodo 
namenjene družinam in bodo povezane z razstavljenimi 
ilustracijami in letošnjo tematiko. Z uporabo 
različnih materialov ter po vzoru ilustracij 
in pravljic, ki so jim pravkar prisluhnili, 
se bodo deklice in dečki zatopili v svet 
fantastičnih podob in poustvarili oblike 
lastne domišljije. Z igro Ugani kdo? 
se bodo odpirali doživljajski prostori 
in delavnice, s katerimi bodo spoznali 
prostočasne dejavnosti, poklice in 
društva z območja ter prisluhnili 
pripovedim in izkušnjam različnih 
akterjev, ki se z njimi ukvarjajo ali so 
vključeni v njihovo delovanje. 

#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA



Dnevi pedagogike | s priznanjem ministrstva za 
izobraževanje, univerzo in raziskave

Dnevi pedagogike potekajo skozi celo leto v obliki razprav, ki sodijo v okvir 
izobraževalne ponudbe zadruge na temo bivanja v prostoru. 
S strokovnjakinjami in strokovnjaki družbenih ved se obravnavajo 
vprašanja kulturne dediščine, njenega javnega ter aktivnega oblikovanja in 
spodbujanja skladno z načeli Konvencije iz Fara, tudi v povezavi z vzgojo 
novih generacij; razvoj internih in goratih predelov našega deželnega 
območja na podlagi procesov participacije z vključitvijo lokalnega 
prebivalstva; različne oblike bivanja na lokalni in globalni ravni; 
doživljanje čezmejnega območja s svojimi posebnimi praksami 
vzpostavljanja odnosov s skupnostjo, jezikom in prostorom.

Dogodki na trgih in v parkih |g

Živo mesto | 09.04 > 15.05.2022 | Biblioteca Civica, Pordenone

Melarancia 
un posto per giocare
Viale Dante 19
33170 Pordenone

+39.0434.27419
fiabaliberatutti@melarancia.it
www.fiabaliberatutti.it
www.melarancia.it

Skozi celo leto se bo na trgih in javnih površinah odvijal animacijski 
program dogodkov, ki bodo deklicam, dečkom in njihovim družinam 
omogočili, da spoznajo in si prisvojijo urbane prostore, namenjene igri in 
druženju, z vzpostavljanjem vezi in nepredvidenih situacij ter tako na novo 
osmislijo javne prostore. Dogodke bomo oblikovali s pomočjo igralnega 
avtobusa Ludobus, potujoče igralnice Melarancia in letos v sodelovanju z 
društvom Tangram Cantieri Creativi di Comunità, s katerim bomo 
pripravili veliko družabno igro na trgih pordenonskega območja ter Gorice 
in Nove Gorice. 

Prireditev lahko uporabniki spremljajo tudi po spletu: koledar dogodkov je 
objavljen na spletišču www.fiabaliberatutti.it, ki je zlahka dostopno in 
uporabno spletno mesto za vse. 
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