
LUZ, d.d., slovenski partner v projektu Vitalne krajine, razpisuje tri nateèaje na temo kulturne 
krajine Ljubljanskega barja:

Vitalne krajine je projekt, pri katerem sodeluje osem skupin znanstvenikov in strokovnjakov z razliènih podroèij iz sedmih centralnoevropskih držav: Avstrije, 
Èeške, Slovaške, Madžarske, Poljske, Nemèije in Slovenije. Glavni namen projekta je spodbujanje trajnostnega razvoja kulturnih krajin v Srednji in Vzhodni 
Evropi. Prièakovani rezultati projekta Vitalne krajine naj bi spodbujali razvoj produktivne prakse ravnanja s krajino.
V okviru mednarodnega projekta Vital Landscapes / Vitalne krajine z inovativnimi naèini in tehnikami spodbujamo trajnostni razvoj kulturnih krajin. Za 
pilotno obmoèje v Sloveniji smo izbrali Ljubljansko barje, kjer med drugim raziskujemo tradicionalna obrtna znanja in možnosti za razvoj novih produktov in 
dejavnosti, ki izivirajo iz kulturne rabe in barjanskega prostora. V okviru projekta slovenski projektni partner LUZ, d.d., organizira tri nateèaje, v okviru enega 
od nateèajev pa še veè delavnic, ki jih povezuje interes za razvoj in varstvo kulturne krajine Ljubljanskega barja. 

K sodelovanju vabimo vse, ki so junija konèali 6., 7., 8. ali 9. razred osnovne šole, ki delujejo na obmoèju Ljubljanskega barja oz. v eni od 
barjanskih obèin. V avtorskih skupinah lahko sodeluje najveè pet èlanov. 

Z nateèajem želimo:
- pridobiti filmsko gradivo s katerim bomo promovirali tradicionalne obrti, ki èrpajo surovine in navdih iz Ljubljanskega barja in tako 

prispevajo k utrjevanju identitete obmoèja, 
- poskrbeti za prenos znanja med generacijami, 
- spodbuditi zanimanje za razvoj novih, tržno zanimivih, avtentiènih produktov z Ljubljanskega barja.

Posneti in zmontirati bo treba 2 do 5 minutni film, ki bo predstavljal tradicionalne obrti z Ljubljanskega barja in njihovo preobrazbo in razvoj 
v posodobljene razlièice. Ker v projektu opozarjamo na pomen kulturne krajine, je posebej pomembno, da filmi izdelke in obrti povežejo s 
surovinami in motivi z Ljubljanskega barja. 

Na delavnicah bodo nateèajniki lahko sodelovali z razliènimi strokovnjaki: filmskim ustvarjalcem, etnologi, oblikovalci, inovatorji. Izbrani 
lokalni prebivalci, ki se ukvarjajo z razliènimi tradicionalnimi obrtmi bodo predstavili svoje dejavnosti, oblikovalci pa bodo na inovativen 
naèin nadgradili njihove tradicionalne izdelke. 

V sklopu nateèaja bomo organizirali:

Na nateèaj se morate prijaviti do 1. julija 2011 po telefonu 01 36024 73, ali mail: , kontaktna oseba: Ana Cerk.
Po prejetju prijav bomo udeležence obvestili o datumih posameznih delavnic. Udeležba na delavnici je brezplaèna.

Rok za prijavo na nateèaj in delavnice: 1. julij 2011.
Rok za oddajo nateèajnega filma: 5. september 2011.

Po konèanem roku za oddajo filmèkov bo trièlanska komisija izbrala avtorje filma, ki bo najbolj uèinkovito predstavil tradicionalno dejavnost in njen pomen 
za ohranjanje in razvoj kulturne krajine Ljubljanskega barja. 
Nagrajeni filmèek bodo izbirali:
- strokovnjaka s podroèja nateèaja in
- dveh predstavnikov v projektu sodelujoèih institucij.

Zmagovalce nateèaja bomo nad Ljubljansko barje popeljali  z balonom!

Veè o projektu in nateèaju si lahko preberete na internetni strani  (klikni na slovensko zastavico in NOVICE).
Za dodatne informacije nas lahko tudi povprašate na spodnjem naslovu oziroma telefonski številki.
Organizator: LUZ, d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana, telefon: 01 36024 73, ali mail: , kontaktna oseba: Ana Cerk.

Filmske delavnice in nateèaj

KDO SE LAHKO UDELEŽI NATEÈAJA?

ZAKAJ SPLOH NATEÈAJ ?

KAKŠNA JE NATEÈAJNA NALOGA?

DELAVNICE V OKVIRU NATEÈAJA

KDAJ IN KAKO?

NAGRADE!

*Nateèajniki lahko predlagajo dejavnost po lastnem izboru, v kolikor so sposobni najti zanjo ustrezne 
gostitelje, ki bodo dejavnosti predstavili. Dejavnost mora podpirati varstvo in razvoj kulturne krajine 
Ljubljanskega barja.

vitalne.krajine@luz.si

http://www.vital-landscapes.eu/

vitalne.krajine@luz.si

KDAJ

2.7.2011

tekom poletja po 
dogovoru

zadnji teden v avgustu

KAJ

uvodna video – delavnica

po ena delavnica za 
posamezno tradicionalno 
obrt ali dejavnost

zakljuèna video – delavnica

KAKO

Avtorji ali avtorske ekipe se seznanijo s tehniko in postopkom ustvarjanja 
video filmèkov.

Avtorji ali avtorske ekipe bodo imeli možnost skupaj z mentorjem sodelovati 
pri montaži konènega video izdelka.

Avtorji ali avtorske ekipe bodo imeli priložnost posneti video material. Na 
delavnicah se bodo udeleženci uèili tradicionalnih znanj in roènih tehnik za 
oblikovanje izdelkov. Pri prenosu znanj bodo sodelovali oblikovalci, ki bodo 
pomagali raziskovati možnost za oblikovanje novih izdelkov, izdelanih in 
navdahnjenih s tradicionalnimi in novimi barjanskimi materiali in motivi. 
Delavnice bodo organizirane za veè razliènih dejavnosti in obrti, vsak avtor ali 
avtorska ekipa bo izbrala po eno*.

 

Vital landscapes project partner 8 (PP8): 

Ljubljanski urbanistièni zavod, d.d., Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana, Slovenija 

telefon + 386 (0)1 360 24 00, fax + 386 (0)1 360 24 01 
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