
1996−2015

TEDEN V EGA U EN A felon ear g Week

Se ana Dell' z one pe anente

Él artó tan á hete

S ka va vljenje

Woche de l le tende ernen

Tjedan cjel votno enja

http://tvu.acs.si
http://tvu.acs.si/koledar
http://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja
https://twitter.com/TVUslo

ob
lik

ov
an

je
: D

av
id

 F
ar

te
k



ACS

(nacionalni
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VU 
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matski)

Prireditelji u
nih, informativnih, 

svetovalnih, promocijskih, družbenih, 

športnih in kulturnih dogodkov TVU

Nacio-

nalni

odbor

Obiskovalci dogodkov TVU, mediji, sponzorji, 

donatorji in
 drugi podporniki TVU

PRAZNIK U ENJA

Teden vseživljenjskega u enja (TVU)
je vseslovenski ‘praznik u enja’ in lan mednarodnega gibanja festivalov u enja. Njegov pobudnik, glavni nosilec
in nacionalni koordinator je vse od leta 1996 Andragoški center Slovenije (ACS), osrednja ustanova za razvoj

 izobraževanja odraslih.

Uradni termin TVU: tretji teden v maju (razširjen termin od 1. maja do 30. junija)

Ve  informacij o projektu TVU: http://tvu.acs.si     Pregled prireditev objavljamo v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.
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V TRETJEM GRE RADO 

Koordinator dejavnosti je Andragoški center Slovenije. 

Publikacija V tretjem gre rado – U enje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju je najnovejša 
v zbirki multimedijsko zasnovanih publikacij v okviru promocijske kampanje Zgledi vle ejo.

Izdano: september 2011 Izdajatelj: Andragoški center Slovenije
CIP  374.7-053.9(086.82); ISBN 978-961-6851-07-7; COBISS-ID  257338624

V tretjem gre rado
Učenje in ustvarjalnost v 
tretjem življenjskem obdobju

Zasnova publikacije: Slavica Borka Kucler
Posneto: maj 2010–maj 2011
Scenarij: Slavica Borka Kucler, Petra Strban
Režija: Jure Plešec
Kamera: Jure Plešec, Petra Strban, Matic Oblak, Luka Stanovnik
Montaža: Jure Plešec
Avtorska glasba: Gregor Stermecki
Sinhronizacija in oblikovanje zvoka: 808 d.o.o.
Postprodukcija zvoka: Miha Klemenčič
Prevod: Amidas d.o.o.
Grafi ka: David Fartek
Animirana grafi ka: Jure Plešec 
Fotografi ja: Jure Plešec
Arhivski video posnetki (video arhiv ACS, http://tvu.acs.si/

priznanja/dobitniki): Društvo Pristan (U3ŽO Koper), Marjan 
Čenar, Janez Košir, Ljudski pevci iz Svibnega, Jože Perme, Darko 
Šarac,Prostovoljni kulturni mediatorji Škofja Loka ter Marjetka 
Popovski (Dom upokojencev Izola)

Vsebina kompleta V tretjem gre rado
DVD, celotna oddaja (34’)
Dejavno staranje (uvod: 4’25’’)
Kariera po petdesetem s portretom Lede Dobrinja (7’)
Medgeneracijsko sodelovanje s portretom Anice Rudolf in Katje Ilovar (6’40’’) 
Učenje – pot aktivnega staranja s portretom Marka Živca (6’25’’)
Prostovoljstvo kot tretja kariera s portretom Natalije Planinc (6’50’’)
Animacijski povzetek (1’50’’)
Vložna knjižica: 
Povzetki izobraževalnega in reportažnega dela oddaje
Citati iz video portretov primerov dobre prakse aktivnega staranja

Vidiki dejavnega staranja 
Didaktično promocijski video

Publikacija V tretjem gre rado, Učenje in ustvarjalnost 
v tretjem življenjskem obdobju,  je deveti kamenček v 

mozaiku promocijske kampanje Zgledi vlečejo. Uglašena  je s 
sporočili Evropskega leta prostovoljstva 2011 ter Evropskega 
leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012. 

Video je prvi sad koprodukcije Andragoškega centra 
Slovenije in RTV Slovenija. 

Videu je priložena tiskovina s povzetki iz oddaje, zasnovana 
kot didaktični pripomoček. 

English
subtitles

Pri pripravi videa so sodelovali tudi: Zora in Gregor Grk, 
Rekreacijska skupina Društva Lipa (U3ŽO Domžale), učeči se 
par v medgeneracijskem prostovoljstvu pri Inštitutu Antona 
Trstenjaka, krožek Angleška konverzacija pri U3ŽO Ljubljana, 
sodelavci zbornika Brazde s trmuna in glasbena družina Batista 
(Slavo Batista in Metka Audič Batista), bralni krožek Knjižnice 
Vrhnika ter Šola zdravja z gospodom Frenkom iz Pirana. 

Izvedbena producentka: Petra Strban
Tehnična produkcija: Oblikovalnik, www.oblikovalnik.com

Producent: Andragoški center Slovenije (www.acs.si; http://tvu.
acs.si/priznanja), zanj: mag. Andrej Sotošek, direktor
Koproducent: Radiotelevizija Slovenija (http://www.rtvslo.si), 
Projekt je denarno podprlo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve.
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V Tednu vseživljenjskega učenja vas vabimo 
na raznovrstne festivalske dogodke na ljud-
ske univerze, v knjižnice, na univerze za tretje 
življenjsko obdobje, v šole, društva in druge 
ustanove v vaši regiji (http://tvu.acs.si/koledar).

V tretjem gre rado
Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju

Teden vseživljenjskega učenja

14.–20. maj 2012
(maj–junij 2012)

http://tvu.acs.si

Zgledi vlečejo in pripovedujejo, da je učenje 
tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko 
ustvarjalno in veselo (http://tvu.acs.si/zgledi_
vlecejo)! 

»Raziskujem ljudsko izročilo.
Na ‘mavrično pot do angleščine’ vabim otroke in starše.
Znanje delim z ljudmi v različnih okoljih.« 
Dušica

V Tednu vseživljenjskega učenja vas vabimo 
na raznovrstne festivalske dogodke na ljud-
ske univerze, v knjižnice, na univerze za tretje 
življenjsko obdobje, v šole, društva in druge 
ustanove v vaši regiji (http://tvu.acs.si/koledar).

V tretjem gre rado
Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju

Teden vseživljenjskega učenja

14.–20. maj 2012
(maj–junij 2012)

http://tvu.acs.si

Zgledi vlečejo in pripovedujejo, da je učenje 
tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko 
ustvarjalno in veselo (http://tvu.acs.si/zgledi_
vlecejo)! 

»Smo Ljudski pevci iz Svibnega.
Zrasli smo iz študijskega krožka.

Svoje znanje delimo z mladimi, skupaj nastopamo.«

l l k bd b

V Tednu vseživljenjskega učenja vas vabimo 
na raznovrstne festivalske dogodke na ljud-
ske univerze, v knjižnice, na univerze za tretje 
življenjsko obdobje, v šole, društva in druge 
ustanove v vaši regiji (http://tvu.acs.si/koledar).

V tretjem gre rado
Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju

Teden vseživljenjskega učenja

14.–20. maj 2012
(maj–junij 2012)

http://tvu.acs.si

Zgledi vlečejo in pripovedujejo, da je učenje 
tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko 
ustvarjalno in veselo (http://tvu.acs.si/zgledi_
vlecejo)! 

»Učim se in vedno nekaj novega odkrivam.
Delujem kot prostovoljec v turističnem društvu. 

Predstavljam lepote Notranjskega regijskega parka.«
Janez

V Tednu vseživljenjskega učenja vas vabimo 
na raznovrstne festivalske dogodke na ljud-
ske univerze, v knjižnice, na univerze za tretje 
življenjsko obdobje, v šole, društva in druge 
ustanove v vaši regiji (http://tvu.acs.si/koledar).

V tretjem gre rado
Učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju

Teden vseživljenjskega učenja

14.–20. maj 2012
(maj–junij 2012)

http://tvu.acs.si

Zgledi vlečejo in pripovedujejo, da je učenje 
tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko 
ustvarjalno in veselo (http://tvu.acs.si/zgledi_
vlecejo)! 

»Smo prostovoljni kulturni mediatorji.
Nismo še za v muzej – le uživamo 
ob prostovoljskem delu v Loškem muzeju!«

 

Namen publikacije je promovirati nekaj temeljnih vidikov, zgledov in 
izzivov ustvarjalnega vklju evanja starejših v življenje ožjih in širše 
skupnosti.

Vsebina publikacije, uglašena s sporo ili Evropskega leta prostovoljstva 2011 in Evropskega leta 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012, ima štiri poudarke: 

Publikacija je nastala v 
koprodukciji Andragoškega 

centra Slovenije in 
RTV Slovenija.

Ve  informacij o drugih publikacijah v zbirki Zgledi vle ejo: http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo.
Brezpla ne publikacije so na voljo na Andragoškem centru Slovenije.

V okviru 
kampanje 

Zgledi vle ejo 
izvajamo tudi 

usposabljanja 
za uporabo 

multimedijev v 
izobraževanju.

kariera po 
petdesetem

prostovoljstvo 
kot tretja kariera

u enje 
– pot aktivnega 

staranja

medgeneracijsko 
sodelovanje
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TVU V ŠTEVILKAH

Ve  informacij o projektu TVU: http://tvu.acs.si     Pregled prireditev objavljamo v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.

Podatki kažejo, da se je Teden vseživljenjskega u enja (TVU) neomajno zasidral v slovenskem prostoru in v zavesti 
mnogih ljudi. Med razlogi za to je gotovo dejstvo, da s festivalskim dogajanjem nagovarjamo dejanske potrebe in 
interese – tako na ravni posameznika, ki potrebuje napotke, spodbude in zglede za svoje u enje, kot tudi na ravni 
razli nih skupnosti, za katere je festival priložnost za prepoznavanje in usmerjanje razvojnih tokov. TVU je prerasel 

izobraževalni prostor in za el vzpostavljati povezave – med ljudmi, ustanovami in podro ji.
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TVU 2009 (od 17. do 23. maja) 

Odločate tudi vi! 

TVU 2010

403 izvajalci

3.770 prireditev

70.532 udeležencev

1.532 medijskih objav
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     Odlo ate tudi vi!
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KDO, KAJ, ZAKAJ

Mreža prijateljev TVU 

Prireditve TVU 

Cilji TVU 

Ve  informacij o projektu TVU: http://tvu.acs.si     Pregled prireditev objavljamo v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.

V Teden vseživljenjskega u enja (TVU) se vklju uje okrog 700 do 800 prirediteljev, ki snujejo, izpeljujejo, pod-
pirajo in/ali promovirajo u enje in izobraževanje. Skupna paleta prireditev v TVU zadeva vse plati lovekovega 
bivanja in delovanja. Namenjena je vsem generacijam – od otrok v vrtcih in šolah, do študentske populacije, 

delovno aktivnega prebivalstva pa tja do tretjega življenjskega obdobja.

Mreža prijateljev TVU izpeljuje nekaj 
tiso  izobraževalnih, promocijskih, infor-
mativno-svetovalnih, kulturnih in druža-
bnih dogodkov po vsej državi – na po-
deželju, v majhnih krajih in ve jih mestih, 
v izobraževalnih in kulturnih ustanovah, 
knjižnicah, knjigarnah, zdravstvenih do-
movih, trgovskih centrih, izložbenih oknih, 
na sejmiš ih, tržnicah, športnih igriš ih in 
drugih prizoriš ih, ki pritegnejo pozornost 

javnosti. 
O uspelem dogodku govorimo, e se ga 
obiskovalci pa tudi prireditelji spominjajo 
z besedami: »Bilo je pou no, zanimivo, a 
tudi zabavno, skratka nepozabno!« Tudi 
zaradi TVU u enje pridobiva na pomenu, 
ugledu, privla nosti in zabavnosti. Seli se 
iz šolskih klopi v bolj sproš ena okolja, 
zato se krepi zavedanje, da nas spremlja 
na vsakem koraku, da je naš tihi, nepo-
grešljivi sopotnik pri osebnem razvoju, na 
poklicni poti, pri družinskem življenju – 

povsod in vedno!

so mnogoteri, povezani:

Ve  informacij na temo mreže prijateljev TVU: http://tvu.acs.si/sodelujoci

Z VREDNOTAMI 
POSAMEZNIKA 

IN DRUŽBE

S PRAKSO 
IZOBRAŽEVANJA 

IN U ENJA

S TEORIJO 
IZOBRAŽEVANJA 

IN U ENJA

S POLITIKO 
IZOBRAŽEVANJA
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PRIZNANJA ACS ZA PROMOCIJO U ENJA IN ZNANJA

Ve  informacij o projektu TVU: http://tvu.acs.si     Pregled prireditev objavljamo v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.

Da bi v Teden vseživljenjskega u enja vnesli veselo, prazni no razsežnost, smo za eli leta 1997 podeljevati 
priznanja uspešnim u e im se odraslim ter izjemnim strokovnjakom, u iteljem, mentorjem, ustanovam, podjetjem 
in lokalnim skupnostim za posebne dosežke pri spodbujanju in razvijanju u enja in izobraževanja odraslih.

Promocijska kampanja Zgledi vle ejo

Leta 1997 so bila Priznanja ACS podeljena prvi . Dobitnike priznanj sta doslej z udeležbo na 
slovesnosti po astila tudi predsednik države, gospod Milan Ku an (leta 1997) in tedanji predsednik 

Vlade, dr. Janez Drnovšek (leta 2002).

Priznanja podeljujemo

U E IM SE 
SKUPINAM

(II. kat)

U E IM SE 
POSAMEZNIKOM

(I. kat)

                 IZOBRAŽEVALCEM
                      ODRASLIH 
                      (III. kat.)

u e im se posameznikom (I. kat.)

u e im se skupinam (II. kat.)

izobraževalcem odraslih  (III. kat.) 

posamezniki

skupine

ustanove

podjetja

lokalne skupnosti

43

37

84

65

18

14

41

Doslej je bilo v vseh treh kategorijah podeljenih 164 Priznanj ACS. Dobitnike predstavljamo na spletni strani 
http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/. 

Življenjske zgodbe dobitnikov priznanj so vir navdiha. Predstavljamo jih v besedi in na videu, za predstavitve 
animiramo uredništva tiskanih, radijskih in TV-medijev. Ob 12-letnici podeljevanja priznanj smo izdali publikacijo 

Zgledi vle ejo, dejanja mi ejo. 

Da bi spodbudili k u enju pripadnike ranljivih ciljnih skupin, smo zasnovali promocijsko kampanjo, ki temelji 
na videoportretih dobitnikov priznanj. Zasnovana je multimedijsko in obogatena z reportažno-izobraževalnim 

gradivom. Ve  na http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo/. 
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PRISPEVEK TVU K STROKI

Slovenska 
nacionalna komisija
za UNESCO

znanost in kulturo
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FESTIVALI U ENJA PO SVETU 

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.

Ve  informacij o projektu TVU: http://tvu.acs.si     Pregled prireditev objavljamo v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar

Mednarodno gibanje festivalov u enja (International Adult Learners’ Week – IALW Movement) pooseblja mreža 
ustanov in nacionalnih koordinatorjev festivalov po vsem svetu – trenutno je vklju enih okrog 45 držav, od tega 
dobra polovica evropskih. Leta 1999 je koordinacijo gibanja prevzel Unescov inštitut za izobraževanje (zdaj ‘za 
vseživljenjsko u enje’) v Hamburgu (http://www.unesco.org/education/uie/InternationalALW).
Slovenski Teden vseživljenjskega u enja (TVU) sodeluje pri razvoju mednarodnega gibanja festivalov u enja. 
Naše izkušnje in dosežki so deležni velikega spoštovanja in posnemanja – ne le zaradi dolge tradicije, temve
tudi zaradi sistemati nosti in inovativnosti pristopov, udejanjenih v petnajstih letih TVU. 

Uveljavljenost TVU v mednarodnem merilu se zrcali prek številnih  publikacij in mednarodnih projektov. 

2002 – 2004

       Širitev in krepitev     
      evropske razsežnosti     

     gibanja Tedna  
  vseživljenjskega u enja
(Widening and Strengthening 

the European Dimension 
of the Lifelong Learning 

Week Movement) 

Teden vseživljenjskega 
u enja v Jugovzhodni Evropi

(Lifelong Learning Week in   
South-Eastern Europe)

2000 - 2003 

Mednarodni Teden 
u e ih se odraslih v 

Evropi
(International Adult Learners’ 

Week in Europe)

2003 - 2006

Osrednji dogodek v 
okviru mednarodnega 

sodelovanja
Obisk estonske mreže 

koordinatorjev njihovega 
festivala u enja

2008

Mednarodni dogodek 
na podro ju festivalov 

u enja
Potrditev Mednarodne 

listine u e ih se na 
CONFINTEA VI v Braziliji

2009

Uveljavlja se 
glas u e ih se

Globalna mreža u e ih se

Nov projekt v okviru 
Grundtvig u nih

partnerstev

2010
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SLOVENIJA – U E A SE DEŽELA

Ve  informacij o projektu TVU: http://tvu.acs.si     Pregled prireditev objavljamo v spletnem koledarju http://tvu.acs.si/koledar

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.

Izpeljavo vsakokratnega festivala u enja spremlja vizualno promocijsko in informativno gradivo, ki je skup-
ni imenovalec prireditev po vsej Sloveniji. Pripravlja ga Andragoški center Slovenije, prireditelji ga prejmejo 
brezpla no. 
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17. – 23. 5. 2010

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA Lifelong Learning Week

Settimana Dell'istruzione permanente
Woche des lebensbegleitenden Lernens

Élethosszig tartó tanulás heteTjedan cjeloživotnog učenja

Sikavibnaskru kurku vašu cilu življenje
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g tartó tanulás hete
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skruu kkurku vaaššuu cilu življeennjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjje

TVU 2007

403 izvajalci

3.770 prireditev

70.532 udeležencev*

  TVU 2009

   747 izvajalcev

   4.806 prireditev

130.000 udeležencev*

17. – 23. 5.  2010

http://tvu.acs.si

http://tvu.acs.si/koledar

TVU 2003

488 izvajalcev

3.052 
76.343 

TVU 199674
500

10.000

TVU 1997

137 
1.000 

22.320

TVU 1999

374 1.900 35.000 

TVU 2000
500 

1.900 40.000 

TVU 2002
563 

3.072 50.600

TVU 2006
474 4.050 107.317

TVU 2010

Odločate tudi vi!

TVU 2004

482 4.040 57.606 

TVU 1998
267

1.50030.000

Le tisto omiko jaz štejem za pravo, 

ki voljo zadeva, srce in glavo – vse troje! 

TVU 2001

545 3.400 40.000 

TVU 2008
676 4.820 

116.182

TVU v mednarodnih povezavah

Festivale učenja zdaj organizira že okrog 40 držav po svetu, 

dobra polovica teh je evropskih. Predstavljajo mednarodno 

gibanje, ki ga od leta 1999 koordinira Unescov inštitut za 

vseživljenjsko učenje. Spletna stran: http://www.unesco.org/

education/uie/InternationalALW. 

Mednarodni  festival učenja v Evropi – 

IntALWinE (2003–2006)

Koordinator: Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje, Nemčija; 

partnerske države: Avstrija, Belgija/Flandrija, Bolgarija, Ciper, 

Estonija, Finska, Islandija, Italija, Litva, Madžarska, Norveška, 

Romunija, Slovenija, Španija, Švica, Velika Britanija

Spletna stran: http://www.ALWinEurope.net  

Širitev in krepitev evropske razsežnosti gibanja 

TVU (2002–2004)

Koordinator: Andragoški center Slovenije; 

partnerske države: Bolgarija, Nemčija, Romunija, Slovenija, 

Španija, Švica (tihi partner)

Spletna stran: http://www.llw5.org 

TVU v Jugovzhodni Evropi (2000–2004)

Koordinator: dvv international, Nemčija; 

partnerske države: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, 

Hrvaška, Makedonija, Slovenija, Srbija in Črna gora, Romunija

Trend v zadnjih letih je uveljavljanje glasu učečih se. Sodelovali 

smo pri oblikovanju Mednarodne listine učečih se (Adult Learn-

ers’ Charter), ki je bila potrjena na konferenci Confi ntea VI, 2009 

v Braziliji. Več o tem gibanju: http://www.globallearnersnet-

work.com/global_learners 

 

Prehojena pot

*Prek TV-ekranov, radijskih valov ali 

objav v časnikih in revijah je TVU 

dosegel še bistveno večje število ljudi.

Vabimo vas:
 na slovesno odprtje TVU 2010 in podelitev 

priznanj ACS za promocijo učenja in znanja, 

ki bo 14. maja 2010 v Radečah 

(http://tvu.acs.si/odprtje) in

na 14. andragoški kolokvij na temo Izobraževanje 

po meri gospodarstva – ključ je v sodelovanju, 

ki bo 20. maja 2010 v Slovenski Bistrici 

(http://tvu.acs.si/ak/2010).

R
Sp

Širit
TVU KoordipartnersŠpanija, ŠvSpletna str

TVU v Jugo
Koordinator: d

partnerske drža

Hrvaška, MakedonTrend v zadnjih letih

smo pri oblikovanju M

ers’ Charter), ki je bila p

v Braziliji. Več o tem giba

work.com/global_learn
Vabimo vas:

 na slovesno odprtje TV

priznanj ACS za promocijo

ki bo 14. maja 2010 v Rad

(http://tvu.acs.si/odprtje) 

na 14. andragoški kolokvij n

po meri gospodarstva – ključ je v

ki bo 20. maja 2010 v Slovensk

(http://tvu.acs.si/ak/2010).

Učenje 
– nikoli 
končan 
proces.
Gorenjski glas, 
1999

»Učenje mi je bilo 
vedno blizu. Rada 

imam knjige, 
veliko pa mi 

pomenijo tudi 
priložnosti za 

učenje od drugih.«
Sonja Pungertnik, 

Dobitnica priznanja 
ACS 2006 

Med stalnimi 
promocijskimi gradivi 
so: razli ice plakata 
TVU, zgibanka, TVU-
Novi ke, papirna 
kocka, baloni in drugo. 
Tudi spletna stran, 
spletni koledar in 
publikacije TVU so 
ubrane na enotno 
gra no podobo TVU. Koordinatorji in 

izvajalci pripravijo 
tudi domiselno 
lastno promocijsko 
gradivo in ga 
dopolnijo z 
logotipom TVU.
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VSEŽIVLJENJSKO U ENJE V KULTURI

Dobitniki priznanj, delujo i v kulturi in umetnosti

Z vseživljenjskim u enjem so nelo ljivo povezane tudi dejavnosti v kulturi, saj morajo tako poklicni ustvarjalci kot 
ljubitelji, lani kulturnih društev in drugih organizacij, delujo ih v kulturi, svoje znanje in veš ine nenehno 

obnavljati in dopolnjevati. 
Marsikdo se odlo i za spopolnjevanje in odkrivanje kulturne in umetnostne zgodovine, za spoznavanje tehnik 
ljudskih obrti in ro nih del, za u enje inštrumenta ali za prepevanje, za odkrivanje skrivnosti digitalne fotografije 
ali videa, za branje v študijskih krožkih ali spoznavanje osnov slikanja, obdelave kamna ali gline … šele v tretjem 
življenjskem obdobju, ko je odložil službene obveznosti in se namenil, da si izpolni neuresni eno mladostno željo. 

Kultura je lepo zastopana tudi med dejavnostmi, ki so jim zapisani dobitniki Priznanj ACS. Med osmimi 
nagrajenci za leto 2009 jih je, na primer, kar šest dejavnih na kulturnem in umetnostnem podro ju, med 
petnajstimi v letu 2008 pa devet! Med vsemi, ki so doslej prejeli priznanja, je delež teh, ki ustvarjajo in se 

spopolnjujejo na podro ju kulture, ve  kot 50 odstoten (88 od 164 ali 53,5 %).

Med vsemi prireditvami TVU 2009 – po vsej Sloveniji jih je bilo 4.800 – je bilo dogodkov, povezanih z 
umetnostjo in kulturo, kar 1.374 ali 28,6 %!

Prireditve TVU so za obiskovalce praviloma brezpla ne. Denarno jih omogo ata 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije.

% VSEH PRIREDITEV      

% KULTURNIH DEJAVNOSTI

spremljevalna ali ljubiteljska dejavnost

kultura kot ena izmed osred. dejavnosti

kultura kot osrednja dejavnost
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