
ORGANIZATORJI: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik, Turistično društvo Motnik  SODELUJEJO: Slovensko 
muzejsko društvo, Društvo Zlata kanglica, Okusi Kamnika, Javni zavod Mekinjski samostan  

Program
MOTNIK, sobota, 22. 8. 2020

9.00 – 17.00 | Krajevni dom Motnik, MOTNIK

pripovedovalska delavnica:  
Breda Podbrežnik Vukmir: Moč zgodbe 
Pripovedovalska delavnica za domačine o pripovedovanju in moči 
zgodbe.

ljubljana, Ponedeljek, 31. avgust

10.00 | Narodni muzej, LJUBLJANA
Giovanna Conforto: Pripovedovanje kot 
interpretacijsko orodje v muzejih
Predavanje za muzealce in strokovno javnost.  
Predavanje poteka v angleščini, prevajanje je zagotovljeno.

Slovensko muzejsko društvo, Društvo Zlata kanglica, Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik.

Častna pokroviteljica letošnjega festivala je   

dr. Monika Kropej Telban
Dr. Monika Kropej je znanstvena svetnica, raziskuje 
slovstveno folkloro, pripovedno kulturo, ljudsko zdravilstvo, 
verovanjske predstave in zgodovino etnološke vede. 
Sodeluje pri raziskovalnih projektih Inštituta za slovensko 
narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in evropskih 
raziskovalnih projektih. Imela je številna predavanja na 
mednarodnih konferencah doma in po svetu in je avtorica 
znanstvenih monografij in člankov. Že od začetka znanstvene 
poti se ukvarja s Štrekljevo zbirko, kjer so bili shranjeni tudi 
Križnikovi zapisi pravljic.

»Križnikove pravljice  
so dragocen in doslej še neizkoriščeni vir 
pripovednega izročila osrednje Slovenije, 

ki je s to knjigo končno umeščen na 
zemljevid slovenske nesnovne dediščine in 

v mednarodni prostor.«

kamnik, 1., 2. in 3. 9. 2020

10.00 – 18.00 | Javni zavod Mekinjski samostan, KAMNIK

delavnica z giovanno conforto:  
Zgodba je most: Povezovanje snovne in 
nesnovne dediščine s pripovedovanjem
workshop with giovanna conforto:  
Story is the Bridge: Bridging tangible and 
untangible heritage through storytelling
Izhodišče bo  zgodba o grofici Veroniki, ki je pol kača in pol ženska 
in še vedno čaka na svojega rešitelja na hribčku sredi mesta. 
Organizatorji: Društvo Zlata Kanglica, Knjižnica Franceta Balantiča in 
Javni zavod Mekinjski samostan

MOTNIK, Sobota, 5. 9. 2020

11.00 – 13.00 | park Pod lipami, MOTNIK
Pravljične stezice 
Družine (obiskovalce) bomo popeljali po Motniški poti, na kateri se 
bodo ustavili na različnih postajah, poslušali pravljice in spoznali 
skrivnosti Motnika.

13.00 – 17.00 | park Pod lipami, MOTNIK
Pravljično popoldne v parku pod lipami  
ODPRTI ODER: pravljice pripovedujejo Irena Cerar, Rok Kušlan, 
maestro Gorsky in Rose (Goran in Anja Završnik) 
pravljične delavnice / pravljične aktivnosti in igre / knjižnica pod 
krošnjami / izmenjevalnica knjig / nagradna igra

17.00 | park Pod lipami, MOTNIK
Jenkret je biv: Sveti CopriJan 
znani slovenski pripovedovalci bodo pripovedovali pravljice iz 
nove knjige pravljic Gašperja Križnika Sveti Coprijan. 
Pozdravni nagovori:  
častna pokroviteljica festivala dr. Monika Kropej Telban,  
župan občine Kamnik Matej Slapar in  
župan občine Vransko Franc Sušnik.
Pripovedujejo:  
Vroča župa, Boštjan Napotnik Napo, Katja Preša, Špela Frlic,  
Breda Podbrežnik, Giovanna Conforto
Glasba: Neža Drobnič Bogataj 
Po dogodku sledi druženje ob Okusih Kamnika (Zavod za turizem, 
šport in kulturo). 
Vsi dogodki so brezplačni.

Festival posvečamo knjigi  GAŠPERJA KRIŽNIKA SVETI COPRIJAN: pravljice, povedke in  drugo pripovedno izročilo  iz Motnika in okolice  (Založba ZRC in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik) 


