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VABILO SLOVENSKIM KNJIŽNICAM K SODELOVANJU PRI PROJEKTU TEDEN LJUBITELJSKE 

KULTURE 2015 

 

Spoštovani,  

 

vseslovenski teden ljubiteljske kulture - TLK 2015 - se bo po vsej Sloveniji in v zamejstvu odvijal med 15. 

in 24. majem 2015, zaznamovalo ga bo preko 1.000 kulturnih projektov. Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti bo kulturne dogodke pripravil skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije, s številnimi 

kulturnimi društvi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, muzeji in knjižnicami - pod okriljem območnih 

izpostav JSKD.  

 

Otvoritev TLK 2015 bo v petek, 15. maja 2015, v Novi Gorici, v znamenju kulturne ustvarjalnosti mladih 

gledališčnikov, lutkarjev, pevcev, likovnikov, plesalcev, rockerjev … Teden se bo nadaljeval z desetimi 

velikimi regijskimi kulturnimi projekti, ki se jim bo pridružilo okrog 1.000 multikulturnih dogodkov po 

vseh krajih. Skratka, TLK se bo kulturno dotaknil vseh delov naše države, bo medijsko odmeven in podprt 

z različnimi promocijskimi akcijami. 

 

Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture letos drugič pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto 

poklonijo kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, visoko kvaliteto, dostopnost in množičnost 

ljubiteljske kulture v sodobni družbi.  

 

Namen projekta je priznanje več kot 107.000 kulturnim ustvarjalcem v Sloveniji, ki svojo energijo in 

čas ljubiteljsko (torej brez plačila za svoje delo) namenjajo kulturi. Projekt preko pestrega kulturnega 

dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen 

ljubiteljske kulture v naši državi. S tednom ljubiteljske kulture osveščamo in pod enotno podobo 

predstavljamo vse, ki so svoj talent našli v ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo.  

 

Ob tem prazniku kulture vas vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju na način, ki vam programsko 

najbolj ustreza (npr. predstavite lokalne avtorje in zanimive posameznike, pripravite razstavo knjig, slik, 

fotografij, pripravite literarni večer, ustvarjalno delavnico …) Veseli bomo vaše podpore našim 

prizadevanjem za odprto, povezano in kulturno osveščeno družbo. Prosimo, če nas o morebitnem 

sodelovanju obvestite na spodnji e-naslov, poskrbeli bomo za promocijo vaše knjižnice. 

 

Veselimo se sodelovanja in vas lepo pozdravljamo. 

 

mag. Urška Bittner Pipan  mag. Jože Osterman   mag. Igor Teršar    

vodja projekta     predsednik ZKDS   direktor JSKD 
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