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RAZSTAVA MEDNARODNEGA LIKOVNEGA NATEČAJA »Igraj se 
z mano« V KNJIŽNICI RADLJE OB DRAVI 

 
Spoštovani mentorji in učitelji! 
 

 
Enajsto zaporedno gostovanje Mednarodne likovne razstave »Igraj se z mano« bo 
potekalo v Radljah ob Dravi, v sodelovanju s Knjižnico Radlje.  
 

Z gostovanjem razstave želimo širiti inkluzivno kulturo, spodbujati druženje in skupno 

ustvarjanje otrok, mladih in tudi odraslih. Posebnost razstave je, da jo otroci in 

mladostniki postavljajo sami. K ideji o tovrstni izvedbi razstav je pripomogla ugotovitev, 

da se predstave mladostnikov in otrok o razstavi, o načinu kako naj bodo njihova dela na 

ogled drugim, največkrat ne skladajo s predstavami odraslih. 

 

Zato vas vljudno vabimo, da se z vašimi učenci ali varovanci udeležite dogodka 
postavljanja, otvoritve razstave in prijetnega druženja, ki bo potekalo 14. maja 
2010 s pričetkom ob 10. uri v prostorih Knjižnice Radlje ob Dravi. Vzporedno s 
postavljanjem razstave bomo organizirali tudi različne delavnice in družabne igre. 
 
Ker želimo razstavo obarvati tudi lokalno, so na razstavi dobrodošli tudi izdelki vaših 

otrok na temo »Igraj se z mano«, lahko jih prinesejo zraven ali pa jih naredijo na 

spremljevalnih delavnicah. 

 
 

Nekaj podatkov o natečaju: 
 
Na Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« v letu 2009 se je prijavilo skupno 
57 šol in zavodov iz Slovenije in tujine. Prispelo je več kot 700 likovnih del na 
papirju v različnih tehnikah. Z novim letom je začela razstava »igraj se z mano« 
potovati po številnih lokacijah po celotni Sloveniji in tudi po tujini. Do jeseni se bo 
razstava zgodila v 19 različnih krajih, od Ljutomera, Maribora, Celovca do 
Primorske in Trsta. Možno si jo bo ogledati po hodnikih osnovnih šol, v vrtcih, v 
knjižnicah, mladinskih centrih in v galerijah. 
 
 
Organizator dogodka: Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društvo za kulturo 
inkluzije 
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V Zavodu za usposabljanje Janeza Levca živijo in ustvarjajo otroci in mladostniki s 
posebnimi potrebami, ki potrebujejo za vstop v življenje več pomoči, spodbude in 
strokovnega vodenja. Kot vsi otroci pa se prav tako radi igrajo, smejejo, si želijo 
biti srečni ter enakopravni in tako aktivno prispevati svoj delež k družbenemu 
razvoju. 
 

Dogodek je organiziran v okviru Festivala »Igraj se z mano« 
 

 
 
 

Festival »igraj se z mano«, v okviru katerega je 
potekal tudi MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ 
»Igraj se z mano«, je projekt, kjer se skozi različne 
dejavnosti brišejo meje med osebami s posebnimi 
potrebami in ostalo večino ljudi. Naše temeljno vodilo 
je, da lahko skozi igro, ki je ena najzgodnejših in 
najbolj pristnih aktivnosti človeka, na podlagi katere ta 
spoznava svet in svojo okolico, rušimo in brišemo 
stereotipe o omenjeni populaciji otrok in mladostnikov in 
s tem številnim različnim udeležencem omogočimo, da na 
festivalu skozi igro spoznavajo drug drugega. 
 

Veseli bomo vašega sodelovanja! 
 

 

 

 

 

 

 

 


