
  

 

 

 

SPOŠTOVANA RAVNATELJICA, SPOŠTOVANI RAVNATELJ 

 

Slovenija se s Tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo 

kulturnim ustvarjalcem. Opozarjamo na pomen, visoko kvaliteto, dostopnost in množičnost ljubiteljske 

kulture v sodobni družbi. Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti bomo s svojimi 59 območnimi 

izpostavami Teden ljubiteljske kulture pripravil skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije in številnimi 

kulturnimi društvi ter lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, muzeji in knjižnicami. 

 

Tudi letos vas vabimo k sodelovanju pri projektu Teden ljubiteljske kulture (TLK), ki se bo po vsej 

Sloveniji in v zamejstvu odvijal med 15. in 24. majem 2015 pod častnim pokroviteljstvom predsednika 

republike Slovenije Boruta Pahorja.  

 

Slavnostna otvoritev TLK 2015 bo v petek, 15. maja 2015, v Novi Gorici, v znamenju kulturne 

ustvarjalnosti mladih. Teden se bo nadaljeval z desetimi velikimi regijskimi kulturnimi projekti, ki se jim 

bo pridružilo okrog 1.000 multikulturnih dogodkov po vseh krajih. TLK se bo kulturno dotaknil vseh delov 

naše države, bo medijsko odmeven in podprt s številnimi promocijskimi akcijami.  

 

K soustvarjanju Tedna ljubiteljske kulture vabimo tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, da se s 

kulturnim dogajanjem priključite slavljenju ustvarjalne energije in tako opozorite na svoj prispevek k 

ustvarjalni in odprti družbi. 

 

Vaši ustvarjalnosti in možnostim prepuščamo odločitev o načinu  sodelovanja, ponujamo pa nekaj 

predlogov: 

- po vzoru iz tujine lahko na okenske police ali pred vaše ustanove na ogled postavite inštrumente, 

risbe, kipe, knjige, plesne kostume, gledališke plakate, zgoščenke, notne zapise, skratka predmete, 

ki ponazarjajo umetniško zvrst ali kulturno dejavnost, s katero se ukvarjate; 

- za otroke organizirate ustvarjalne delavnice (likovna, literarna, plesna, filmska, gledališka, 

lutkovna, glasbena …) pod vodstvom izkušenih mentorjev; 

- ustvarite prostor za ustvarjanje in eksperimentiranje – umetniški atelje; 

- uredite okolico vrtca z umetniškimi vrtički; 

- v vrtec povabite kakšnega ustvarjalca, da predstavi svoj poklic; 

- obiščite kulturno ustanovo in spoznajte vse njene kotičke; 

- ustvarjate na vse mogoče načine – porišite igrišča s kredami, pojte, plešite, izdelajte lutke, slikajte 

in pustite svoj odtis v Tednu ljubiteljske kulture. 

 

Prijavo dogodka lahko izpolnite na spletni strani Tedna ljubiteljske kulture www.jskd.tlk.si. Skupaj 

lahko veliko glasneje opozorimo na pečat, ki ga puščamo v družbi. 

 

Več o programih, sodelujočih in razvoju projekta najdete na www.tlk.jskd.si, pridružite se nam lahko tudi 

na Facebooku (www.facebook.com/tedenljubiteljskekulture). 

http://www.jskd.tlk.si/
http://www.tlk.jskd.si/
http://www.facebook.com/tedenljubiteljskekulture


  

 

 

 

 

 

 

 

Vse sodelujoče in prijavljene dogodke bomo promovirali preko koledarja dogodkov na spletni strani TLK, 

na Facebooku, zagotovili bomo medijske sponzorje (RTV-Slovenije), medije bomo obveščali o večjih 

projektih, zagotovili bomo predloge za enotno celostno grafično podobo (logotip, vabila in plakati z 

možnostjo dotiska …), na spletni strani pa bodo objavljene tudi tiskarne, ki bodo nudile sponzorski popust 

za vse tiskovine TLK in druge ugodnosti. K sodelovanju smo povabili tudi vse občine, ki bodo po svojih 

zmožnostih pomagale pri izvedbi projekta. 

 

Projekt bo imel tudi letos široko medijsko podporo, zaradi njegove pozitivne naravnanosti pa pričakujemo 

visoko stopnjo podpore širše javnosti. 

 

Veseli bomo vašega sodelovanja! 
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