
 

VABILO K SODELOVANJU 

JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD) IN ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE (ZKDS) 

vabita vse kulturne ustvarjalce, da se s svojimi dogodki med 20. majem in 19. junijem 2022 (datum je 

razširjen zaradi velikega števila dogodkov) pridružite vseslovenski akciji  

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

KDO LAHKO SODELUJE? 

Sodelujejo lahko kulturna društva in njihove zveze, posamezni ustvarjalci, lokalne skupnosti, 

izobraževalne in kulturne ustanove, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih 

državah, skratka vsi, ki želite prispevati k prepoznavnosti slovenske ljubiteljske kulture. 

KAKO LAHKO SODELUJEMO? 

Sodelujete lahko s programom, ki vam najbolj ustreza – s predstavami, koncerti, razstavami, 

predavanji, izobraževanji, pogovori z zanimivimi kulturniki, javnimi vajami ali dnevi odprtih vrat. 

 

ZAKAJ BI SODELOVALI? 

- ker bomo skupaj povečali prepoznavnost ljubiteljske kulture in ustvarjalcev ter postali 

pomembnejši partner v odnosih z lokalnimi skupnostmi in ostalimi odločevalci, 

- ker bodo v  času TLK organizatorji nekomercialnih dogodkov, ki bodo svoje dogodke v okviru 

TLK pravočasno prijavili, oproščeni plačila nadomestila za predvajanje glasbe (SAZAS in IPF), 

- ker bodo dogodki, ki jih boste prijavili, objavljeni na spletni strani projekta https://tlk.jskd.si/, 

- ker boste tako dobili več medijske pozornosti, 

- ker imamo za vse dogodke, ki bodo izvedeni v okviru TLK, pripravljeno enotno celostno 

podobo, ki bo brezplačno na razpolago organizatorjem dogodkov, 

- ker boste tako lahko sodelovali v različnih promocijskih aktivnostih in nagradnih igrah. 

FILM - OSREDNJA TEMA TLK 2022 

Osrednja tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je FILMSKA DEJAVNOST. Opozarjali bomo na 

odnos do filma ter izpostavili pomen filmske pismenosti in filmske ustvarjalnosti pri vzgoji in 

izobraževanju, tako otrok kot odraslih. FILM V VSAKO SLOVENSKO VAS! 

Seveda pa sodelovanje na TLK ni omejeno zgolj na filmske dogodke. Prijavite dogodke vseh 

dejavnosti in zvrsti! Ne pozabite: če bi radi bili opaženi, moramo narediti direndaj. In več, kot nas bo 

delalo direndaj, dlje se nas bo slišalo!  

Vaša EKIPA TLK 

https://tlk.jskd.si/
https://tlk.jskd.si/vpis/

