
          KULTURNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR 
Vabimo vas na ogled likovne razstave KD Studenci Maribor, 

 
STARE MARIBORSKE ULICE 

 
 

 
 

Razstava bo na ogled od petka , 31. maja 2021,  v razstavišču STUDENČEK, 
 MČ Studenci Šarhova ulica 53 A, Studenci Maribor. 

 
Ogledate si jo lahko do 30.  septembra 2021, vsak delovnik torek in četrtek med 8 in 11 uro. 

 

"  
Kaj je TLK 

Teden ljubiteljske kulture > Kaj je TLK 
KAJ JE TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

Teden  ljubiteljske kulture je javna predstavitev ustvarjalnosti v sodobni družbi. 

Teden ljubiteljske kulture skrbi za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin. Vseslovenska akcija 

je namenjena podpori ustvarjalcev in promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji in zamejstvu. 

Projekt je zasnovan po zgledu podobnih projektov v drugih evropskih državah, ki vsako leto opozorijo 

na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljskega ustvarjanja. 

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

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

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

ljubiteljske kulture v naši državi. 

S Tednom ljubiteljske kulture osveščamo in pod enotno podobo predstavljamo vse, ki svoj talent, čas in 

energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo.  " Prepis iz vsebine  JSKD TLK. 

Kulturno društvo Studenci Maribor praznuje in pripravi  vsako leto kulturni dogodek  v TLK.  letos smo 

pripravili kar tri. Dve likovni razstavi in sicer : STARE MARIBORSKE ULICE  v razstavišču 

Studenček MČ Studenci  in   KRAJINSKI PARK RAČE, v Beli dvorani v gradu Rače in Literarno - 

recitacijska sekcija Vedrina  literarni prispevek o Josipu Jurčiču. 

Omenjene prireditve bomo nadomestili v času, ko dovoljeno gibanje na prostem. 

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