
  
  

 

Kaj kultura praznuje?
Vloga slovenske ljubiteljske kulture

ki bo 

v dvorani Državnega sveta

Na posvetu bomo dan pred praznikom slovenske kulture 
posebej položaj in perspektivo kulturnih društev, ki jim ekonomska kriza opazno zožuje možnosti 
delovanja. Ljubiteljska kultura ima svoj pomen v razvoju Slovenije, še posebej v pogledu aktivnega 
sodelovanja ljudi v kulturnem življenju kot tudi pri širjenju dostopa do umetniških programov. Nikoli 
ne gre za izključevanje – ali amaterizem, ali profesionalizem
soodvisnost in sinergijo. Le tako lahko kultura ohrani in še okrepi svojo 
slovenstva, ki je podcenjena in se je mnogi sploh ne zavedajo.
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 Kultura kot temelj slovenstva?
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Za boljšo in preglednejšo organiziranost, za hitrejši razvoj! (o možnosti uveljavitve 

ustrezne zakonodaje na tem podro

Alenka Bole Vrabec, univ. dipl. dramska igralka in književna prevajalka

 V soglasju - vse generacije!

         

Vabilo na posvet z naslovom 

Kaj kultura praznuje? 

Vloga slovenske ljubiteljske kulture
 

ki bo v petek, 7. februarja 2014, ob 10. uri, 

v dvorani Državnega sveta Šubičeva 4, Ljubljana. 

 

Na posvetu bomo dan pred praznikom slovenske kulture razčlenili razmere v ljubiteljski kulturi, še 
posebej položaj in perspektivo kulturnih društev, ki jim ekonomska kriza opazno zožuje možnosti 
delovanja. Ljubiteljska kultura ima svoj pomen v razvoju Slovenije, še posebej v pogledu aktivnega 

di v kulturnem življenju kot tudi pri širjenju dostopa do umetniških programov. Nikoli 
amaterizem, ali profesionalizem – ampak vselej za njuno sožitje, 

soodvisnost in sinergijo. Le tako lahko kultura ohrani in še okrepi svojo vlogo vrednostnega temelja 
slovenstva, ki je podcenjena in se je mnogi sploh ne zavedajo. 
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* * * 

Posvet bo vodil predsednik komisije Državnega sveta za kulturo, izobraževanje, znanost in šport 

dr. Zoran Božič. 
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