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Sporočilo za javnost 

KREATIVNO PODJETNIŠTVO V KERAMIČNIH REGIJAH – RAZVIJANJE, IZOBRAŽEVANJE, 

VZPODBUJANJE (CerDee) 

Evropski projekt, ki podpira sodobne ustvarjalce v keramiki 

 

Ljubljana, 10. julij 2019; V Narodnem muzeju Slovenije je včeraj potekala novinarska konferenca ob 

začetku novega evropskega projekta Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, 

izobraževanje, vzpodbujanje (Cerdee). Projekt združuje najpomembnejše evropske regije z več 

stoletno tradicijo oblikovanja keramike. V vsaki regiji so v tem času razvili edinstveno znanje o 

izdelavi, oblikovanju in okraševanju keramičnih predmetov, ki ga uporabljajo tudi sodobni 

ustvarjalci keramike. Zaradi hitro spreminjajočih pogojev na trgu, ki jih narekujejo vedno nove 

potrebe kupcev, in masovne nizkocenovne proizvodnje keramike, samostojni ustvarjalci in manjša 

podjetja vse težje ostajajo konkurenčni. Zato je glavni cilj projekta podpora samozaposlenim 

ustvarjalcem in majhnim podjetjem: pomoč pri razvijanju podjetniških in kreativnih veščin ter 

povečanje  konkurenčnosti in ekonomskega učinka.  

S projektom CerDee bo vzpostavljena srednjeevropska mreža sodelujočih, ki bo združevala vodilne 

institucije na področju keramike, srednja in mala podjetja, posamezne regije in mrežo muzejev. 

Slednji bodo stičišča za sodelovanje, zbirali in shranjevali bodo relevantne podatke v povezavi s 

keramiko, delovali kot dostopen arhiv in platforma za trženje. 

Wilhelm Siemen, vodja projekta CerDee in direktor muzeja Porzellanikon v Selbu, Nemčija:  

»Osem partnerjev iz šestih držav predstavljajo muzeji – Porzellanikon kot vodilni partner, Narodni 

muzej Slovenije, muzej keramike v Faenzi, Italija, muzej keramike v Bolesławiecu, Poljska, in univerze 

– tehniška univerza v Ilmenauu, Nemčija, univerza v Plznu, Češka, in univerza novega dizajna v Sankt 

Pöltnu, Avstrija, dodatno pa še Zavod za turizem in kulturo Kranj. Vsi imajo bogate izkušnje z 

izvajanjem mednarodnih projektov. To bo pravi, močan skupni projekt. V obdobju treh let, od 1. maja 

2019 do 30. aprila 2022, bo skupni proračun projekta CerDee znašal 2,23 milijona EUR, financiranje 

ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) pa 1,82 milijona EUR.« 

Ključni cilj projekta CerDee je spletno mesto City of Ceramics (Mesto keramike), ki bo delovalo kot 

središče znanja in stičišče sodelovanja ter trženja za sodelujoče na področju keramičnega ustvarjanja.  

Pomemben del spletnega mesta je baza keramičnih predmetov iz zbirk sodelujočih muzejev, značilnih 

motivov in arhivskih dokumentov. Pri njenem snovanju ima osrednjo vlogo Narodni muzej Slovenije, 

ki bo vodil skupino strokovnjakov partnerskih ustanov. Baza podatkov bo zakladnica znanja s 

področja keramike in vsem zainteresiranim brezplačno dostopna na spletnem portalu City of 

ceramics.  

Dr. Mateja Kos, Narodni muzej Slovenije: »Baza podatkov bo sestavljena iz treh glavnih sklopov. Prvi 

sklop bodo tvorili izbrani digitalizirani keramični predmeti in motivi na keramiki iz muzejskih zbirk 

sodelujočih partnerjev. Predmetov ne bomo digitalizirali le s pomočjo visokoresolucijskih fotografij, 

temveč tudi s pomočjo 3D skenerja, ki nam bo omogočal izdelavo 3D modelov muzejskih predmetov. 

Vsak vnos bo opremljen z osnovnimi podatki o predmetu in pripisom muzeja, ki predmet hrani, s čimer 

bomo dosegli tudi povečanje prepoznavnosti slovenske tradicije oblikovanja keramike in širjenje 
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znanja o njenem pomenu. Drugi sklop bodo sestavljali pomembni arhivski dokumenti in katalogi, 

knjige ter brošure s področja keramike. Večina omenjenih bo tokrat tudi prvič digitalizirana. Tretji 

sklop baze bodo sestavljale kratke video vsebine, ki bodo pokrivale različne teme s področja 

oblikovanja keramike.« 

 

Cilj vseh vključenih regij v projekt CerDee je ohranjanje, promoviranje in krepitev kreativnega 

potenciala kulturne dediščine za sodobno keramično oblikovanje tako, da bo ustrezalo tržnim 

zahtevam v globalnem svetu. To je ključnega pomena tudi za sodobne slovenske ustvarjalce. Kot je 

poudaril direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj mag. Tomaž Štefe, se bodo rezultati  

evropskega projekta CerDee odražali tudi na lokalnem nivoju: »Skupaj s partnerji bomo raziskovali 

podjetniške prakse na Gorenjskem. Preučevali bomo možnosti in strategije, kako med seboj čim bolj 

povezati ustvarjalce in podjetnike, kako jim pomagati in kako pritegniti kupce. Prizadevali si bomo za 

razvoj in prenos znanja ter spodbujanje podjetništva. Na ta način bomo tudi med domačimi prebivalci 

pripomogli k večji pripadnosti, naša mesta pa bodo postala privlačnejša za obiskovalce, prebivalce in 

tudi za ustvarjalce.« 

 

Projekt CerDee je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %). 
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