
2. FESTIVAL STRPNOSTI V LJUBLJANI 
2ND FESTIVAL OF TOLERANCE IN LJUBLJANA 
MEDNARODNI FILMSKI PROGRAM, IZOBRAŽEVALNA JUTRA, PREDAVANJA, JAVNE RAZPRAVE, RAZSTAVE, VIDEOKONFERENCA 
INTERNATIONAL FILM PROGRAM, EDUCATIONAL MORNINGS, LECTURES, PANEL DISCUSSIONS, EXHIBITIONS, VIDEOCONFERENCE

2. 9 . 2015 - 31. 8. 2016 
MINI TEATER - JUDOVSKI KULTURNI CENTER LJUBLJANA / JEWISH CULTURAL CENTRE LJUBLJANA, KRIŽEVNIŠKA 1/3, LJUBLJANA – VSTOP PROST / FREE ENTRY

2. Festival strpnosti v Ljubljani poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 
The 2nd Festival of Tolerance in Ljubljana is held under the honorary patronage of his excellency Borut Pahor the President of the Republic of Slovenia

KREATIVNI ODZIVI NA BEGUNSKO KRIZO V SLOVENIJI IN EVROPI 
V času množičnega prihoda beguncev in migrantov se je stopnja nestrpnosti, ksenofobije in rasizma zelo okrepila. Izrazi etnične 
nestrpnosti in sovražnosti se pojavljajo v političnem in javnem govoru, v medijih, še zlasti na spletnih družbenih omrežjih, vse glasnejši 
pa so tudi pozivi k nasilju. Zato želimo v okviru 2. Festivala strpnosti, ki je namenjen širjenju ozračja strpnosti ter spoštovanju in 
sprejemanju različnosti izvesti aktivnosti, ki so namenjene mladim. Osredotočiti se želimo na aktivnosti, ki bodo mladim pomagale 
razviti sposobnosti za kritično razmišljanje in v katerih bodo mladi aktivno sodelovali.

 

ZATO OBJAVLJAMO JAVNI POZIV ZA PRISPEVKE 
LITERARNIH IN VIZUALNIH UMETNOSTI

Ta poziv je namenjen mladim, učencem osnovnih šol, dijakom in študentom iz vse Slovenije. 
Dobrodošli so tudi prispevki v angleškem jeziku!

VSEBINA RAZPISA: 
 
 
�   Kaj menite o begunski situaciji, ki se trenutno dogaja v Sloveniji in Evropi? Bi radi izrazili in 

delili svoje odzive z ostalimi umetniki in pisci?
�   Če ste se v tem opisu prepoznali, vas vabimo, da sodelujete v tej vznemirljivi priložnosti in se 

odzovete na krizo z uporabo vizualne umetnosti in literarnih umetnosti. Glede izražanja ni nobe-
nih omejitev, kar pomeni, da vašim prispevkom ne bomo vsiljevali nikakršnih omejitev!

�   Pisce spodbujamo, da prispevajo raznovrstne izdelke literarnih umetnosti, med drugim tudi 
poezije, fikcije, avtobiografije, novinarstva in kreativnega pisanja.

�   Umetnike vabimo, da prispevajo izdelke vizualnih umetnosti, med drugim tudi s področja foto-
grafije, video umetnosti, slikanja, grafike, risanja in grafičnega oblikovanja.

Namen natečaja za literarne in likovne prispevke je vzpodbuditi mlade k razmišljanju o beguncih, 
odnosu do njih in občutkih, ki jih imajo v zvezi z begunci in situacijo v kateri se je znašla Slovenija in 
Evropa. Namen je vzpodbuditi mlade k razmišljanju o begunski krizi, izboljšati odnos do beguncev 
in vzpodbuditi priprave za čas skupnega življenja. V korist nam � gostiteljem in njim � beguncem.

Osnovne besede natečaja so: 
BEGUNEC, STRPNOST, STRAH, ŽICA, SOBIVANJE, 
PROSTOVOLJSTVO, POMOČ, SOLIDARNOST, 
PRIHODNOST

Najboljši pisci in umetniki bodo nagrajeni! 
 
Najboljša likovna dela bodo razstavljena. 
 
Najboljši literarni prispevki bodo prebrani na literarnem večeru. 
 
Vsa dela bodo objavljena na spletnih straneh organizatrojev in 
socialnih omrežjih. 
 
Šolski razred iz katerega bomo dobili največ del iz natečaja si bo 
prislužil brezplačne vstopnice za eno od naših predstav v Mini 
teatru v Ljubljani.

Podelitev nagrad najboljšim, otvoritev razstave in 
literarni večer bo predvidoma 26. Aprila 2016 v Mini 
teatru v Ljubljani.

ROK ZA ODDAJO DEL: 31. MAREC 2016 
 

Vaše literarne prispevke pošljite na:  
info@mini-teater.si, zadeva “ODZIV NA BEGUNSTVO” 

ali  

Mini teater, Križevniška 1, Ljubljana, s pripisom “ODZIV NA BEGUNSTVO” 

 

Likovna dela pa pošljite na naslov:  
v pdf formatu na info@mini-teater.si, zadeva “ODZIV NA BEGUNSTVO” 

ali  

Mini teater, Križevniška 1, Ljubljana, s pripisom “ODZIV NA BEGUNSTVO” 

 
V pošiljko prosim vključite:  
naslov, leto, velikost, medij, vaše ime in kontaktne informacije.

Literarna žirija: 
Dušan Šarotar, Draga Potočnjak, Tilka Jamnik, Boris A. Novak, Gašper Stražišar, predstavnik Urada Vlade RS za komuniciranje

Likovna žirija: 
Ciril Horjak, Metka Golec, Miha Horvat, Taniwal , Nathanael Andreini, predstavnik Urada Vlade RS za komuniciranje

Koordinator natečaja: Robert Waltl 

Izvajalec natečaja ima pravico do predstavitve nagrajenih del na dogodku, na katerem bodo podeljene nagrade in na raz-
stavi v času njene postavitve ter do trajne objave nagrajenih del na spletnih straneh izvajalca natečaja in Urada vlade RS za 
komuniciranje.

Sestavni del razpisa natečaja je tudi povabilo vsem zainteresiranim avtorjem likovnih in literarnih del, da sodelujejo tudi na 
drugih dogodkih, ki potekajo v okviru 2. Festival strpnosti v Ljubljani.

Natečaj poteka ob sodelovanju in podpori Urada vlade RS za komuniciranje.

Mini teater
Robert Waltl, direktor

facebook.com/Festival of Tolerance Ljubljana / Festival strpnosti Ljubljana

facebook.com/Mini Teater twitter.com/Miniteater

Udruga Jewish Film Festival Zagreb

MINITEATER

Organizatorji / Organisers:

www.mini-teater.siwww.festivaloftolerance.com/ljubljana
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