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RAZPIS za sezono 2019/20
Zveza kulturnih organizacij Tržič na podlagi Pravilnika o podeljevanju Kurnikovih priznanj poziva kulturna društva in
organizacije, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, krajevne skupnosti, podjetja, politične stranke in občane Tržiča, da za
Kurnikove plakete, listine in značke predlagajo posameznike, skupine ali društva, ki so v pretekli kulturni sezoni dosegli
izjemne uspehe ali že dolgo let uspešno delujejo v tržiški ljubiteljski kulturi.
Zveza kulturnih organizacij Tržič razpisuje naslednja Kurnikova priznanja:
Zlata Kurnikova plaketa in listina:
- izredne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke,
(večkratno sodelovanje na državnih ali mednarodnih srečanjih, tekmovanjih, festivalih ali prireditvah, ki vključujejo strokovno
spremljanje in selekcijo);
- kontinuirano in načrtno repertoarno politiko,
(dolgoletno delovanje na enem ali več področij v ljubiteljstvu z jasno začrtano večletno repertoarno politiko);
- razvijanje novih vsebin in oblik dela,
- kulturno vzgojno in mentorsko delo,
(večletno načrtno vzgojno delo z mladimi, mentorsko delo s posamezniki in skupinami v okolju, kjer potencialni prejemnik
priznanja deluje);
- načrtno, analitično in raziskovalno delo,
- publicistično delo,
- kulturno animacijsko delo,
(delovanje na kulturno animacijskem področju v okolju kjer potencialni prejemnik priznanja deluje);
- izjemni dosežki pri organizacijskem delu,
- ohranjanje nacionalne kulturne dediščine,
- avtorsko delo.
Srebrna Kurnikova plaketa in listina:
- za posamezne izredne ustvarjalne dosežke v sezoni 2019/2020, ki preseganje lokalni pomen, bistveno prispevajo k razvijanju
posamezne dejavnosti in dosegajo odmevnost v stroki na nacionalni ali mednarodni ravni.
Bronasta Kurnikova plaketa in listina:
- za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo,
- za dosežke trajne vrednosti.
Kurnikove plakete se istim kandidatom lahko podelijo tudi večkrat.
JUBILEJNA KURNIKOVA PRIZNANJA
Jubilejna Kurnikova značka:
- bronasta Kurnikova značka: za 10-letno delovanje,
- srebrna Kurnikova značka: za 20-letno delovanje,
- zlata Kurnikova značka: za 30- ali večletno delovanje v ljubiteljski kulturi.
Jubilejna značka Tržiški zmajček:
- modra značka Tržiški zmajček: za 5-letno delovanje,
- rdeča značka Tržiški zmajček: za 10-letno delovanje v ljubiteljski kulturni.
Jubilejna značka Tržiški zmajček se podeljuje mladini do vključno 17. leta starosti.
Značke lahko prejmejo samo posamezniki.
Plakete in posebna Kurnikova priznanja se podeljujejo enkrat letno na slavnostni prireditvi v začetku decembra (Ta veseli dan
kulture - 03.12.2020 ), vse jubilejne značke pa se podeljujejo na društvenih prireditvah.
Pisne predloge z dokumentirano obrazložitvijo za vse vrste priznanj sprejema: Zveza kulturnih organizacij Tržič, Cankarjeva 1,
4290 TRŽIČ, najkasneje do 01. 10. 2020.
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