
  
 

 
Slovensko predsedovanje Svetu Evrope 
 
 

EVROPSKA POT  
ROMSKE KULTURE IN DEDIŠČINE  
 
OTVORITEV PROJEKTA in SESTANEK PARTNERSTVA 
 
Lendava in Kamenci, Slovenija 
7. in 8. oktober 2009 

Odkrijte Pot romske 
kulture in dediščine ter 
spoznajte partnerske 
organizacije 

 

Obiščite naselje  
Kamenci  
 

Seznanite se s 
programom Kulturnih  
poti Sveta Evrope 

 

Posvetujte se o 
možnostih sodelovanja  
v projektu  
 

Romska kultura predstavlja sestavni del evropske kulturne pokrajine 
in je pomembno prispevala k raznolikosti dedišč ine tega kontinenta. 
Na žalost je to dejstvo premalokrat priznano. Zaradi nepoznavanja 
kulture Romov in pomanjkanja osebnih stikov z romskimi skupnostmi 
so predsodki, brezbrižnost in sovražnost do Romov izredno močni. 
Negativni, odklonilni odnos pa predstavlja glavno oviro uspešnosti 
različnih politik vključevanja Romov.  

Pot romske kulture in dediščine bo preko zagotovitve priložnosti 
neposrednih stikov in srečevanj z romskimi skupnostmi in umetniki v 
samih naseljih ali v okviru kreativnih in izobraževalnih dogodkov 
pripomogla k seznanitvi javnosti z romsko kulturo. 

Pot bo primarno povezala kraje, kjer delujejo temeljne partnerske 
organizacije, in se bo v prihodnje preko vključevanja novih 
partnerjev postopoma širila. Namen poti je tudi opolnomoč iti Rome, 
da bi preko neposrednih stikov in preko medijev sami postali 
predstavniki (»ambasadorji«) svoje kulture.  

* * * 

V času slovenskega predsedovanja Svetu Evrope Slovenija 

namenja posebno pozornost tudi pravicam manjšin, predvsem 
pravicam Romov. Tako bo Slovenija 7. in 8. oktobra gostila in skupaj 
s Svetom Evrope organizirala uradno otvoritev projekta Poti romske 
kulture in dedišč ine, s č imer bo omogoč ila prvo predstavitev projekta 
javnosti in medijem.   

Romske kulturne, izobraževalne in zagovorniške organizacije, 
kulturne in turistične institucije, turistične agencije, fundacije, 
umetniki, akademiki, novinarji, politiki in vsa zainteresirana javnost 
so na dogodek vljudno vabljeni. To bo priložnost za pogled na 
projekt iz širše perspektive ter za začetek novih partnerstev.  
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GLAVNI PARTNERJI 
 
Svet Evrope 
 
Urad Vlade RS za narodnosti 
(Slovenija) 
 
Evropski inštitut kulturnih 
pot (Luksemburg) 
 
Slovenski etnografski muzej 
(Slovenija) 
 
Romano Pejtaušago 
Kamenci (Slovenija) 
 
Bizantinski in krščanski 
muzej, Atene (Grčija) 
 
Dokumentacijski in kulturni 
center nemških Sintov in 
Romov (Nemčija)  
 
Zgodovinski center Surrey 
(Velika Britanija) 
 
Ruralna medijska družba 
(Velika Britanija) 
 
Ciganska medijska družba 
(Velika Britanija) 
 
Zgodovinski in arheološki 
muzej Maramures 
(Romunija) 
 
Društvo Presencia Gitana 
(Španija) 
 
Otroci vetra 
Les Fils du Vent / Chave 
Foun Winta (Francija) 
 
  

Delovni jeziki 

slovenšč ina, anglešč ina, 
romšč ina 

Pogoji udeležbe 

Udeležba na sestanku je 
brezplačna, vendar je zaradi 
omejenega števila 
udeležencev registracija 
obvezna. 

Namestitev bo zagotovljena 
v hotelih Terme Lendava po 
posebnih cenah. Prevoz 
med hoteli in lokacijo 
dogodka bo organiziran.  

Prehrana na dogodku bo 
zagotovljena. 

 
 

 

Program kulturnih poti Sveta Evrope je preko raziskav, mreženja, 
kulturnih in izobraževalnih aktivnosti in kulturnega turizma več kot 
20 let razvijal svojo metodologijo promocije specifičnih vidikov 
oziroma elementov evropske kulture in dedišč ine.  

 

Pot romske kulture in dedišč ine bo temeljila na metodologiji 
Programa kulturnih poti Sveta Evrope, vključno s strokovno podporo 
Evropskega inštituta kulturnih poti ter v sinergiji z različnimi 
programi, ki jih v povezavi z Romi izvaja Svet Evrope. Pot je odprta 
za morebitno partnerstvo z organizacijami po celi Evropi.  
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