Tobačna // sobota, 13. maj, 10:00 - 22:00

Obvestilo za medije
V soboto, 13. maja, ob 10. uri Ljubljana Mini Maker Faire premierno
odpira svoja vrata z zanimivim celodnevnim programom in več kot
50 razstavljavci ter 250 “makerji”. Vstop za obiskovalce je
brezplačen.
Ljubljana in Slovenija bosta postali del svetovnega gibanja “Makerjev”. Mojstrov, ki
postavljajo temelje za gradnjo tehnične kulture in, ki s svojim inovativnim delom v mladih
vzbujajo radovednost za znanost, tehniko in tehnologijo. Gibanje se je začelo v ameriškem
San Franciscu na prelomu tisočletja, pravi sloves pa je pridobilo z izvedbo prvega Maker
Faire dogodka v San Franciscu leta 2006. Dogodek je zaradi svojega inovativnega koncepta
hitro pridobil na popularnosti in kasneje je koncept prevzelo vedno več organizacij. Letos,
na enajsto obletnico prvega Maker Faire sejma, bo po svetu organiziranih že več kot 100
tovrstnih prireditev. Na ljubljanskem sejmu pa bomo gostili člana prvotne ekipe Maker Faira,
ki bo predstavil njegove začetke in ameriško ‘Maker’ sceno.
Na enodnevnem dogodku, ki bo potekal v soboto 13. maja 2017, v kreativnih centrih
Tobačne, se bodo predstavili ustvarjalci iz večine slovenskih Maker Labov, tehnoloških,
raziskovalnih in znanstvenih centrov, posamezniki z lastnimi izumi pa tudi številni izumitelji iz
sosednjih držav. Edinstven dogodek bo tako prvič na domačih tleh povezal slovenske in tuje
ustvarjalce, obiskovalcem pa omogočil, da jih preko številnih celodnevnih brezplačnih
aktivnosti spoznajo, radovedno raziščejo njihovo delo, se aktivno vključijo v njihove
praktične predstavitve ter z njimi delijo svoja znanja in izkušnje.
Poleg številnih ustvarjalcev, ki bodo predstavljali lastne izume, bodo skozi celoten dan
potekale tudi kreativne praktične delavnice ter raznovrstna predavanja priznanih in uspešnih
tehnoloških zanesenjakov, izumiteljev in podjetnikov.
Kaj: Ljubljana Mini Maker Faire 2017
Kje: Tobačna ulica 2, 1000 Ljubljana
Kdaj: sobota, 13. maj 2017, od 10. do 22. ure
Brezplačne vstopnice: http://ljubljana.makerfaire.com/vstopnice/
Program dogodka: http://ljubljana.makerfaire.com/program/
Spletna stran dogodka: http://ljubljana.makerfaire.com/
Medijsko središče in akreditacije: http://ljubljana.makerfaire.com/mediji/
Družbena omrežja: https://www.facebook.com/makerfaireljubljana/

Maker Faire v svetu
Maker Faire je sklop svetovnih dogodkov namenjen povezovanju ustvarjalcev s širšo
javnostjo. Gre za največji “pokaži in predstavi” družinski festival inovacij, ustvarjalnosti in
iznajdljivosti. Ustvarjalcem nudi priložnost pokazati svoja dela, ki običajno ostanejo skrita v
garažah, delavnicah, ateljejih ali na kuhinjskih mizah. Namen dogodkov je spodbujanje
“maker” gibanja in vzgoja novih ustvarjalcev med mladimi in starimi.
V letu 2016 je bilo v svetu organiziranih več kot 190 tovrstnih dogodkov v 38 državah, na
katerih je sodelovalo več kot 1,45 milijona ljudi.
Podpora vlade RS
Pomen dogodka za razvoj tehničnega in gospodarskega razvoja so prepoznali tudi s strani
vlade RS, ki je postala častni pokrovitelj Ljubljana Mini Maker Faire dogodka. Maker Faire,
poleg spodbujanja k inovacijami ponuja tudi možnost mreženja in povezovanja med
posameznimi sektorji, še posebno med gospodarstvom, izobraževanjem in kulturo. V ta
namen bo dogodek Ljubljana Mini Maker Faire dosegel svojo širino s sejmiščem, praktičnimi
delavnicami, spremljevalnim programom predavanj in okroglih miz, vzporednim
intermedijskim mednarodnim dogodkom ‘Zborovanje DIY sintičev’ ter večernim glasbenim
zaključkom.
Organizatorji dogodka
Organizatorji dogodka so največji pobudniki samostojne kulture raziskovanja in izdelovanja v
Sloveniji, kateri so v zadnjih letih naredili največje premike v popularizaciji tehnike in znanosti
pri nas. Glavni organizator dogodka je mladinski tehnološki center Zavod 404, ki je v nekaj
letih delovanja več kot tisoč učencem, dijakom in študentom omogočil izvedbo ambicioznih
tehničnih projektov, preko katerih so udeleženci pridobili znanje za konkurenčno
udejstvovanje v sodobnem tehnološkem okolju.
Sodelujoči organizatorji so preostali vodilni slovenski laboratoriji in kreativni prostori, ki
pomembno spreminjajo tehnično kulturo, sodobne učne načrte, postmoderne umetnostne
prakse ter podjetništvo doma in v tujini. To so Kreativni center Poligon, društvo Cirkulacija2,
Društvo Kibla, društvo Ljudmila, zavod Kersnikova ter laboratorija MakerLab in RogLab.
Povzetki izjav iz tiskovne konference
Tiskovna konferenca je potekala v kreativnem centru Poligon danes, 11. maja 2017, z
začetkom ob 10.30 uri. Spodaj so zbrani povzetki najbolj zanimivih izjav udeležencev.

Miha Majetič, Vodja organizacije Ljubljana Mini Maker Faire
Podal uvodne pozdrave in predstavil Maker Faire skupnost v številkah. Zlasti je poudaril hitro
rast popularnosti Maker Faire dogodkov, saj je v 11 letih od prvega takšnega dogodka, gibanje
zraslo do take mere, da bo v letu 2017 po svetu izvedenih več kot 190 Maker Fairov, kjer se
bodo predstavili tisoči izdelovalcev in več kot milijon in pol obiskovalcev. Makerji so organizacije
in posamezniki, ki iz svoje želje po ustvarjanju izumljajo in izdelujejo predmete ter naprave, hkrati
pa s svojim zanosom, dajejo upanje novim generacijam. Na ljubljanskem Mini Maker Fairu se bo
v soboto 13. 5. 2017 predstavilo več kot 200 »makerjev«, iz Italije, Hrvaške in Slovenije.

Tadej Slapnik, Državni sekretar, Vlada RS
Poudaril je pomen dogodka Mini Maker Faire Ljubljana 2017 za Slovenijo in njen gospodarski
razvoj. Pomen je osebno prepoznal tudi predsednik Vlade, dr. Miro Cerar, kot častni pokrovitelj.,
ki bo dogodek tudi odprl s pozdravnim nagovorom.
G. Slapnik je opozoril na pomen Maker gibanja na 4. industrijsko revolucijo, kjer so nevladne
organizacije, ki sestavljajo glavnino »Maker« gibanja v Sloveniji, znanilci prihodnosti. Na drugi
strani pa se Vlada zaveda svojega položaja povezovalca nevladnih organizacij in gospodarskih
družb. Zavezal se je pomoči »Maker« gibanju s primeri dobrih praks in promocijo, zlasti med
gospodarskimi subjekti.
Predstavil je tudi ukrepe vlade na tem področju, med drugim 2,4 milijona evrov sredstev, ki jih je
MGRT namenil, za opremljanje učnih izdelovalnih laboratorijev. Te laboratoriji so nujni za učenje
kompetenc pomembnih za uspeh v modernem svetu, kot so inovativnost, kreativnost in
podjetnost. V učnih izdelovalnih laboratorij, učenci izobraževalnih ustanov s sodelovanjem
gospodarstva pridobijo izkušnje, za uporabo modernih tehnologij. Predstavil je še prihodnje delo
MGRT, kjer bodo v naslednjem letu z 1,2 milijona evrov namenili zasebnim učno izdelovalnim
laboratorijem
Na koncu je predstavil še sodelovanja ministrstva za šolstvo in Evropske Unije, kjer bodo z
evropskimi sredstvi v naslednjih letih, vpeljali najmodernejše učne metode v osnovne šole,
gimnazije in fakultete.

Barbi Seme, Vodja organizacije Ljubljana Mini Maker Faire
Predstavila je vse sodelujoče soorganizatorje pri dogodku Ljubljana Mini Maker Faire 2017, in to
so Zavod 404, društvo Ljudmila, Zavod Poligon, društvo Cirkulacija2, društvo o Kibla in
laboratorija RogLab in MakerLab.
Nato je predstavila še organizacijo dogodka, ki bo razdeljen na tri glavne sklope:
1.
Največji sklop bo zajemalo sejmišče. Na njem se bodo predstavili »Makerji«, ki
vključujejo šolske skupine, garažne izvajalce in velike predstavnike gospodarstva.
2.
Drugi sklop predstavljajo delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznavali moderne
proizvodne naprave, programiranje mikrokontrolerjev in osnove elektrotehnike.
3.
Tretji del pa bodo celodnevna predavanja in okrogle mize. Med predavatelji so tudi
Jernej Pangeršič, vodja pospeševalnika Katapult iz Trbovelj, David Steinbruck, ki je eden od
pobudnikov svetovnega »Maker« gibanja«, in predstavniki mednarodnega projekta FabLab Net.
Zgodili se bosta tudi dve okrogli mizi. Prva z naslovom »Učni prostor 21. Stoletja«, kjer se bodo
strokovnjaki s področja pedagogike, pogovarjali o pomenu učenja z lastnim delom in pomenu
neformalnega izobraževanja. Druga okrogla miza bo na temo »Maker« gibanja in njegovega
vključevanje v gospodarstvo.

Rok Capuder, Direktor Zavoda 404 – mladinskega tehnološko – raziskovalnega centra
Pojasnil je razloge za izvedbo Ljubljana Mini Maker Faire 2017 dogodka. Le ta je spodbudil
mlade, da svoje ideje izdelajo in predstavijo. Posebej je poudaril pomen neobremenjenega
ustvarjanja mladih, kjer se poudarja kreativnost nad tržno zanimivostjo projekta. Vse je mogoče.

Tina Dolinšek, Ljudmila - vodja izobraževalnih in umetniških aktivnosti
Predstavila je nalogo društva Ljudmila, kjer se že zadnjih 10 let ukvarjajo z združevanjem
znanosti, tehnologij in umetnosti. Društvo Ljudmila bo na dogodku izvedlo zborovanje »DIY
sintičev«, torej doma narejenih sintetizatorjev zvoka. Dogodek sestavljajo delavnice, sejem
zvočil in vse skupaj se bo zaključilo s koncertom razstavljavcev.
Namen zborovanje je po njenih besedah na sproščen način predstaviti novo-medijsko umetnost
v Sloveniji in mladim producentom ponuditi možnost predstavitev.

Kontaktne osebe za medije
Miha Dvoržak, +386 40 684 889
Rok Ban, +386 41 346 052
pr@makerfairljubljana.com
V Ljubljani, 11. maj 2017.

