Vabilo na nacionalno konferenco
Vključevanje NVO v Evropsko prestolnico kulture 2025
Spoštovani,
v torek, 18. septembra 2018 vas od 10.00 do 15.00 vabimo v Novo Gorico (Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica – velika sejna dvorana) na nacionalno konferenco, ki jo
organizirata Mestna občina Nova Gorica in Društvo Asociacija kot vsebinski partner.
Konferenca bo posvečena pripravam na kandidaturo in izvedbo Evropske prestolnice
kulture leta 2025 (EPK), ko bo naziv ponovno pripadel mestu iz Slovenije. Četudi se zdi
izvedba EPK oddaljena, pa je čas oddaje kandidatur tik za vogalom in s tem bo
konferenca skušala odgovoriti na nekatera najbolj aktualna vprašanja glede vključevanja
nevladnega sektorja v pripravo in izvedbo EPK 2025.
Prva okrogla miza se bo zazrla v preteklost, saj bomo skušali pregledati izkušnje z EPK
Maribor 2012, na drugi okrogli mizi pa se bomo pogovarjali o poteku priprav na
kandidaturo za naziv z občinami, ki so že napovedale svojo prijavo. Osredna govorka bo
Emina Višnjić, direktorica EPK Rijeka 2020, s katero bomo osvetlili nekatera ključna
vprašanja vključevanja NVO v EPK.
Naziv Evropska prestolnica kulture predstavlja pomemben dogodek v svetu kulture, ima
velik vpliv na mesto in državo, v kateri se odvija, učinki pa so tako kulturni, sociološki, kot
tudi gospodarski in ekonomski. Upamo, da se nam pridružite na konferenci, saj bo širša
izpostavljenost tematike zagotovo pripomogla k boljši končni izvedbi EPK, s tem pa tudi
h krepitvi prej naštetih učinkov.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 051/773 611 ali nam
pišite na info@asociacija.si.
PRIJAVE SPREJEMAMO do srede, 12. septembra na elektronski poštni naslov
info@asociacija.si (Zadeva: »Prijava na nacionalno konferenco o EPK«; Vsebina: ime,
priimek in organizacija, kjer delujete).
Vljudno vabljeni!
Program konference
10.00 Prihod in registracija
10.15 Pozdravni nagovori
10.30 Okrogla miza: Izkušnje z vključevanjem NVO v EPK Maribor 2012
Gosti: Mitja Čander, Peter Tomaž Dobrila, Marta Gregorčič
Moderator: Željko Milovanovič
12.00 Odmor in okrepčilo
12.30 Predstavitev vključevanja NVO v EPK Rijeka 2020

Govorka: Emina Višnjić
13.30 Okrogla miza: Priprave na EPK 2025
Gosti: Predstavniki mestnih občin Lendava, Ljubljana in Nova Gorica.
Moderator: Jurij Krpan
14:30 Razprava in zaključek

PRIJAVE SPREJEMAMO: do srede, 12. septembra na elektronski poštni naslov
info@asociacija.si (Zadeva: »Prijava na nacionalno konferenco o EPK«; Vsebina: ime,
priimek in organizacija, kjer delujete)

