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AKTUALNO

AKTIVNOSTI ZA SPREMEMBO
ZAKONODAJE
v lanskem letu se je na pobudo Razvojnega centra Srca
Slovenije ustanovil Konzorcij rokodelskih centrov
Slovenije, katerega osrednji namen je izboljšanje
celostnega položaja rokodelcev ter domačih in
umetnostnih obrti Republike Slovenije.
V mesecu aprilu bo konzorcij organiziral okroglo mizo:
Stanje rokodelstva v Sloveniji. V javni razpravi bodo
predstavniki Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije
izpostavili temeljno problematiko področja in obenem
podali predloge za izboljšanje statusa rokodelcev konzorcij namreč pri pisanju krovnega zakona za rokodelce
že prizadevno sodeluje z OZS. Med drugimi bodo na okrogli
mizi sodelovali tudi dr. Janez Bogataj, ministrica za kulturo
mag. Julijana Bizjak Mlakar in državni sekretar v kabinetu
predsednika vlade Tadej Slapnik.
Dogodek bo potekal v sredo, 22. aprila ob 11. uri v
Slovenskem etnografskem muzeju (Metelkova 2,
Ljubljana).
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

NE ZAMUDITE PRVOVRSTNEGA
PREDAVANJA: SLOVENSKE OBRTI V
LJUDSKIH PRIPOVEDNIH ŠEGAH,
PREGOVORIH IN PESMIH
Kot veste, je najstarejši izdelek človekove roke nastal prav
na naših tleh. Pred 50.000 leti je neki pradavni »obrtnik« v
Divjih babah iz medvedove kosti izdelal piščal – najstarejši
glasbeni inštrument na svetu. Neki davni mostiščar pa je
pred 5000 leti ob jezeru pod Krimom izdelal najstarejše
doslej najdeno kolo na svetu. Minila so tisočletja, stoletja in
na naših tleh so zrasli poslikani čebelnjaki, kozolci, tabori ...

gradnje in izdelki iz lesa, kamna …, ki segajo v svetovni vrh
ljudske umetnosti.
Ob vseh teh edinstvenih spretnostih našega človeka so v
stoletjih nastajale tudi številne ljudske pripovedi, pesmi,
šege in ljudske modrosti, ki jih moramo ohraniti ter to
nacionalno bogastvo predati naslednjim rodovom. In
obenem ne pozabimo, da je tovrstna nesnovna kulturna
dediščina lahko tudi neprecenljivo vsebinsko vodilo in pa
neizčrpen vir navdiha pri samem ustvarjanju.
Predavanje o slovenskih obrteh v ljudskih pripovednih
šegah, pregovorih in pesmih pripravlja Razvojni center Srca
Slovenije v sodelovanju z Dušico Kunaver. Predavanje bo
potekalo v ponedeljek, 30. marca od 16. do 18. ure v
Knjižnici Litija.
Prijave na e-naslov: mojca.kosir@razvoj.si

Vir slike: Arheološki park Divje Babe

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
IN OGLED
V avli Mercator centra Šiška se bodo 3. in 4. aprila
predstavili rokodelci Srca Slovenije. Več informacij:
mojca.kosir@razvoj.si
V Moravskih Toplicah tudi letos pripravljajo Velikonočni
sejem, ki se bo odvijal od 3. – 4. aprila. Več informacij:
http://www.napovednik.com/dogodek318242_velikonocni
_sejem_v_moravskih_toplicah
Od 27. marca do 4. aprila bo v Lenartu na Trgu osvoboditve
potekal Velikonočni sejem. Več informacij:
http://lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/velikonocni-sejemvabilo

Za vsebino je odgovoren Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. Projekt Mreža rokodelcev Srca Slovenije sofinancira Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
UNIKATNO OBLIKOVANJE LECTA IN
KVAŠENEGA TESTA: MARINA LENČEK
Kruh ni le hrana. Je mnogo več. Kruh je sveta stvar. S
svojimi virtuoznimi rokami in poduhovljenostjo mu daje
pečat Marina Lenček, mojstrica praznične peke in
okraševanja kruha z živim, kvašenim testom. Njeno
predanost simbolni svetosti kruha in njeno energijo so
začutili tudi Steletovi iz Kamnika, varuhi najstarejšega
recepta za lect na Slovenskem. Zaupali so ji družinsko
skrivnost in v Galeriji Lenček vstopamo v drug svet. V svet,
ki je svet, kjer se kruh spoštuje in tradicija neguje.

Galerija Lenček
Karantanska cesta 4, 1230 Domžale
T: 031 724 639
E: marina.lencek@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE
Razvojni center Srca Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce-slovenije.si

