Združenje zgodovinskih mest Slovenije deluje od leta 2001
in povezuje mesta, ki si delijo zavedanje, da so zgodovinska
mesta umetnostni zaklad in turistična privlačnost ter
spoznanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča
gospodarski in družbeni razvoj.
Evropska komisija je leto 2018 razglasila za leto evropske
kulturne dediščine in ob tem zapisala, da je “kulturna
dediščina držav Evrope bistveni del kolektivnega spomina in
identitete narodov in ima pomembno gospodarsko vlogo”.
Mesta, povezana v Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
smo se odločila, da v počastitev evropskega leta kulturne
dediščine in kulture v slovenskem turizmu, v Bruslju, kot
središču Evrope, predstavimo živo, bogato in raznoliko
kulturo ter žlahtnost kulturne dediščine naših mest.
Slovenski dan kulture v Bruslju bo namenjen tudi turistični
promociji Slovenije in še posebej zgodovinskih mest.
Za pomoč in podporo pri pripravi slovenskega dne kulture v
Bruslju se zahvaljujemo:
•
•
•
•

Veleposlaništvu RS v Bruslju,
slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu,
stalnemu predstavništvu RS pri Evropski uniji
Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu
združenju v Bruslju

Spoštovani,
Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s
Slovensko turistično organizacijo
Vas vljudno vabi na

Slovenski dan kulture v Bruslju,
V sredo, 26. septembra 2018, od 12. do 15. ure na trgu
Esplanade pred Evropskim parlamentom.
V programu bodo sodelovali:
•
•
•
•
•
•

Big band Glasbene šole Marjana Kozine, Novo mesto
Ansambel Il terzo suono,Piran
Harmonikar Laurent Africano
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
Društvo kmečkih žena, Metlika
Konzorcij Cviček z.o.o., Kostanjevica na Krki

Program bo povezovala Mojca Mavec.
Veselimo se srečanja z Vami.
mag. Maja Pak,
Slovenska turistična
organizacija

Mateja Hafner Dolenc,
Združenje zgodovinskih
mest Slovenije

www.zgodovinska-mesta.si
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