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AKTUALNO

PRVO SREČANJE ROKODELCEV JE
LEPO USPELO
Barvita ponudba stojnic je na sončno popoldne kar sama
vabila obiskovalce na Jesensko tržnico v Dolskem, v okviru
katere je v soboto, 20. septembra 2014, potekalo 1.
srečanje rokodelcev Srca Slovenije. Veseli smo, da smo
napolnili večino stojnic ravno s pomočjo Mreže rokodelcev
Srca Slovenije! Pa tudi sicer so bili rokodelci »glavne
zvezde« dogajanja v Dolskem. Javnosti smo s pomočjo
kratkih intervjujev predstavili vsakega izmed njih, kar je
pripomoglo k večjemu obisku in prodaji rokodelskih
izdelkov. Pohvalo in zahvalo jim je izrekel tudi Željko Savič,
predsednik LAS Srce Slovenije.

dogajanje na rokodelskem področju, da nam sporočite vaše
elektronske naslove in elektronske naslove tistih, ki bi jih
Rokodelske novice utegnile zanimati. To lahko storite po
telefonu na številko 01 896 27 17 (Mojca Košir) ali po
elektronski pošti mojca.kosir@razvoj.si

KAKO DO POKLICA V KULTURNI
DEDIŠČINI – ŠE NEKAJ PROSTIH
MEST
Naj vas spomnimo, da v sredo, 1. oktobra 2014,
pripravljamo brezplačno izobraževanje za rokodelce. Na
njem boste lahko poslušali, kaj prinaša poklic Interpretator
dediščine in kako ga pridobiti. Možnosti oblikovanja novega
poklica z so razpete med pridobivanjem neformalnih znanj,
oblikovanjem partnerstev zainteresiranih uporabnikov,
povezovanjem šol in drugih institucij znanja ter aktivnim
delovanjem v okoljih, ki so bogata z dediščino. Na srečanju
bomo predstavili možnosti, ki omogočajo pridobitev
kreditnih točk ECVET in certifikata EUROPASS.
Dogodek pripravlja Razvojni center Srca Slovenije v
sodelovanju z NEC – Notranjskim ekološkim centrom
Cerknica. Odvijal se bo v veliki sejni sobi Občine Litije v
sredo, 1. oktobra 2014, med 10. in 12. uro.
Prednost pri prijavi bodo imeli člani Mreže rokodelcev Srca
Slovenije. Prijave: Mojca Košir, mojca.kosir@razvoj.si, 01 89
62 717

POSODOBITEV PODATKOV
Razvojni center Srca Slovenije izjemno veseli, da se dober
glas o Rokodelskih novicah širi naokrog. Vse več vas je, ki jih
želite prebirati in jih mesečno prejemate. Delo bi nam zelo
olajšali, če bi jih lahko vsem pošiljali izključno po
elektronski pošti. Da ne bi spregledali datumov in krajev,
ki so za vas pomembni, prosimo vse, ki si želite spremljati

PRILOŽNOSTI ZA PREDSTAVITVE
in OGLEDE
V Veržeju se bo 28. septembra odvijal Miholov sejem. Več
informacij: www.centerduo.si/tic/event/2014/09/28/day

V Ljubljani bo 1. oktobra na Plečnikov trgu potekal
Ustvarjalni sejem. Več o sejmu:
http://www.ustvarjalnisvet.si/ustvarjalni-sejem
V Velenju bo 4. oktobra potekal 11. Jesenski sejem v
Velenju. Več o sejmu: http://www.festivalvelenje.si/1245?newsId=9727 . Pohitite s prijavo!
V Vicenzi (Italija) bo od 16. – 19. oktobra potekal sejem za
ljubitelje ročnih del. Več informacij:
http://www.vicenzafiera.it/en/fairs/abilmente-autunno,
http://www.alpetour.si/index.php?page=izleti&item=62&si
fra=20120641&izvedba=7

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
LONČARSTVO: TATJANA HLAČER
Ljubezen do gline, strast do ustvarjanja … In rodila se je Ila,
v kateri gnete glino ustvarjalka Tatjana Hlačer. Lončarstvo
in kiparstvo je izpopolnila do umetnosti, njeni izdelki so
priznani in zaželeni. V njih se prepletata patina preteklosti s
spoznanji sedanjosti, iz njih vejeta natančnost in modrost
rokodelke, ki ničesar ne prepušča naključju. Pomembna
razsežnost njenega ustvarjanja sta povezovanje in
sodelovanje z drugimi lončarji in keramiki širom po
Sloveniji.

Kontaktni podatki:
ILA d. o. o.
Perovo 18 b, 1241 Kamnik
T: 041 662 446
E: tatjana_hlacer@t-2.net

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
Mojca Košir, T: 01 89 62 717, E: mojca.kosir@razvoj.si
Karolina Vrtačnik, T: 040 45 98 45, E: karolina.vrtacnik@razvoj.si

