POVZETEK PROJEKTA TOWN TWINNING - ZDRUŽENI V RAZLIČNOSTI (UNITED IN VARIETY)
Proti koncu meseca oktobra bo pod okriljem občine Brežice potekal evropski projekt NVO iz treh
držav EU in treh držav pristopnic v EU (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina).
Državljani iz 8 občin bodo sodelovali na tridnevnem dogodku v Sloveniji. Vodilni partner projekta je
Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece.
Dogodek bo evropsko leto kulturne dediščine počastil oz. obeležil s predstavitvami in praktičnimi
aplikacijami različnih vidikov nematerialne kulturne dediščine (ljudske pesmi, tradicionalni plesi,
priprava tradicionalne kuhinje, umetnost in obrti, običaji). Dogodek bo raziskoval tudi jezikovno
raznolikost in ljubezen do pisne besede skozi delavnice nemškega (gotskega), srbskega (cirilskega) in
drugih jezikov, ki raziskujejo del naše skupne zgodovine in hkrati oživijo spomin na slovenskega
jezikoslovca (Maks Pleteršnik - avtor velikega slovensko-nemškega slovarja), ki je na svoji poti do
znanja potoval po vsej Evropi. Eden od ciljev projekta je približati EU svojim državljanom, zlasti
mladim, zato je bila vzpostavljena posebna dejavnost, da bi se to zgodilo. Široko razpršeni natečaj,
razširjen v več kot 40 šolah v sodelujočih državah, kjer bodo mladi raziskovali svojo ustvarjalnost na
izbrano temo »Moj dom je tudi del Evrope«. Glede na prihodnje volitve v Evropskem parlamentu želi
projekt približati svoje državljane spoštovanju oz. upoštevanju pravil Evropske Unije. Med potekom
dogodka se bo predstavila tudi Evropska hiša iz Ljubljane. Župan občine Brežice Ivan Molan bo v
uvodu nagovoril vse udeležence in poudaril pomen naše skupne kulturne evropske dediščine, v
katero smo vsi vpeti. Zato tudi bo slovenski poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič na glavni
dan dogodka odprl dialog in s tem predstavil delo parlamenta EU.
»Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije.«
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