APRIL 2015

AKTUALNO

MREŽA ROKODELCEV SRCA
SLOVENIJE Z NOVO CELOSTNO
PODOBO

PREDSTAVITEV ROKODELCEV V
MERCATOR CENTRU V LJUBLJANI
Rokodelci, vključeni v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije, so
se na velikonočni vikend, 3. in 4. aprila 2015, predstavili na
14 stojnicah v Mercator centru Šiška v Ljubljani.
Obiskovalcem so se predstavili s svojimi keramičnimi in
lesenimi izdelki, ročnimi vezeninami, unikatnimi polstenimi
izdelki iz volne, zeliščnimi pripravki in celo z ročno
izdelanimi glasbili. Obiskovalci so si praznične dni obogatili
tudi z domačimi velikonočnimi dobrotami s podeželja.

Nov znak Mreže rokodelcev Srca Slovenije predstavlja
prepletanje in povezovanje, kar je tudi namen mreže, ki v
Srcu Slovenije povezuje že 56 rokodelcev, društev in
organizacij. Oglejte si trenutni seznam članov na spletni
strani www.srce-slovenije.si/podjetnistvo. Če želite postati
član mreže, nam to sporočite na info@razvoj.si

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
IN OGLEDE
Rokodelski praznik v Slovenski Bistrici, na dvorišču gradu
Slovenske Bistrica, 16. maj 2015.
Več informacij: zadruga.cduo@gmail.com
Sejem domače in umetnostne obrti ter klekljarskih
pripomočkov v sklopu 34. Festivala idrijske čipke, Idrija, 20.
in 21. junij 2015.
Več informacij: festival@visit-idrija.si

»Zelo zadovoljen sem bil z odzivom kupcev, kot tudi s
prodajo. Tudi v bodoče se bom, če bo le mogoče udeležil
podobnih predstavitev.« - Karlo Podkrajšek

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

PREDAVANJE ZA ROKODELCE Z
DUŠICO KUNAVER
V Knjižnici Litija je 30. marca 2015 potekalo predavanje
Dušice Kunaver o slovenskih obrteh v ljudskih pripovednih
šegah, pregovorih in pesmih. Udeleženci predavanja so bili
člani Mreže rokodelcev Srca Slovenije. Predavateljica je
poudarila, da je potrebno ohraniti bogastvo ljudskega
izročila in ga predati naslednjim rodovom.
Dušica Kunaver je kulturna publicistka s 40-letnimi
učiteljskimi izkušnjami. Napisala je stotine člankov ter več
kot 90 knjig iz področja anglistike, pedagogike, narodopisja
in alpinizma.

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
Izdelovanje unikatnega nakita in
keramike: BARBARA DACAR
Lepota ni naključje, lepota je stvar izbire. Izbire privlačnega
nakita, ki pristoji vsaki ženski. Pisane kroglice iz lesa, gline
ali drugih modernejših materialov naniza Barbara Dacar s
spretnimi prsti na vrvice in oblikuje v igriv nakit, ki da piko
na i vsaki podobi. Pri svojem ustvarjanju se ne omejuje,
ampak sledi navdihu. V njenih ročno izdelanih ogrlicah,
prstanih, zapestnicah in lasnih sponkah se zrcali vedrina
življenja. Ljubki okvirji za slike ali zrcala omogočajo njihovim
lastnicam, da ostajajo v vedrem razpoloženju skozi vsa
obdobja dneva. Tudi ko uporabljajo njene keramične
izdelke, kot so posode, košarice, skodelice, svečniki ...

OKROGLA MIZA O STATUSU
ROKODELSTVA V SLOVENIJI
V Slovenskem etnografskem muzeju je 22. aprila 2015
potekala okrogla miza o statusu rokodelstva v Sloveniji.
Organiziral jo je Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije,
katerega članica je tudi Mreža rokodelcev Srca Slovenije.
Namen okrogle mize je bil javnosti predstaviti izzive
rokodelstva in nakazati ustrezne rešitve. Na okrogli mizi je
bil poleg izkušenj in podjetniških povezav med
rokodelstvom in turizmom predstavljen tudi osnutek
predloga Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja
domače in umetnostne obrti.

Barbara Dacar
Staretov trg 20, 1275 Šmartno pri Litiji
T: 031 762 350
E: barbara.dacar@gmail.com

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

