
  

 

SPOŠTOVANE PREDSTAVNICE IN PREDSTAVNIKI SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV IN ZVEZ V 

ŠIRŠEM SLOVENSKEM KULTURNEM PROSTORU 

 

Slovenija se s Tednom ljubiteljske kulture letos drugič 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 v celotnem 

slovenskem kulturnem prostoru 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 celotnega 

slovenskega kulturnega prostora, bo medijsko odmeven in podprt s številnimi promocijskimi akcijami. S 

tednom ljubiteljske kulture predvsem osveščamo in pod enotno podobo predstavljamo vse, ki skozi 

ljubiteljsko kulturo bogatijo sebe in družbo. 

 

Vabimo vas, da se aktivno pridružite tudi vi na način, ki vam programsko najbolj ustreza. Pripravite 

javno predstavitev svojega dela po lastni presoji (koncert, odprto vajo, razstavo, predstavo, predstavitev 

društva, zanimivih ustvarjalcev …) in se s tem pridružite dogajanju v vašem kraju.  

 

Prijavo lahko od 13.3.2015 naprej izpolnite na spletni strani www.tlk.jskd.si. Skupaj lahko veliko 

glasneje opozorimo na pečat, ki ga puščamo v družbi. 

 

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

facebook strani Teden ljubiteljske kulture, zagotovili bomo medijske sponzorje, 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.  

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

visoko stopnjo podpore širše javnosti. 

 

Veseli bomo vašega sodelovanja! 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

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

vodja projekta     predsednik ZKDS   direktor JSKD 

    

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

