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Zahájení registrace Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2018 

Tisková zpráva / 3. dubna 2018 

V letošním roce, konkrétně ve dnech 19.–27. května 2018, se uskuteční již šestý ročník projektu 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, jehož cílem je upozornit na bohatství a 

rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby na území celé ČR a podpořit a 

zviditelnit konkrétní aktivity v této oblasti.  

Inspirace pro vznik Týdne přišla ze zahraničí, kde se v posledních letech realizuje projekt UNESCO 

Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Český Týden je 

výjimečný tím, že spojil oba projekty dohromady. Projekt je nekomerční, má formu občanské 

iniciativy – účastníci se sami přihlašují se svými akcemi vyplněním formuláře, v němž uvádějí název 

akce, žánr, místo a čas konání atd. Projekt je navíc multidisciplinární, otevřený akcím napříč žánry, 

úrovněmi i věkovými skupinami. Důležitým aspektem projektu, který je potřeba zmínit a zdůraznit, je 

nesoutěživost. Ideou iniciátorů a nyní snahou koordinátorů projektu je naopak navázání spolupráce či 

posílení vzájemné podpory mezi uměleckými obory, organizacemi i jednotlivými pedagogy a tvůrci. 

Jsme rádi, že se podařilo ve všech dosavadních ročnících získat záštitu významných institucí, jako jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury České republiky a Česká komise 

pro UNESCO, které velmi pomáhají v propagaci Týdne mezi odbornou i širší veřejností. Partnery 

Týdne jsou tradičně Národní ústav pro vzdělávání a Hudební a taneční fakulta Akademie múzických 

umění v Praze; mediálními partnery pak Učitelské noviny, Čtenář, Scéna, Loutkář, Tvořivá dramatika, 

pam pam, Naše muzika, Místní kultura a Zpravodaj venkova.  

Každý ročník Týdne má svou Tvář, vybranou osobnost ze světa české kultury, pro rok 2018 se jí stal 

houslový virtuóz Pavel Šporcl. 

Před začátkem Týdne pořádá NIPOS slavnostní koncert v sále Martinů na HAMU v Praze, na kterém 

vystupují amatérské soubory z různých uměleckých oborů a různých regionů. Letos se koncert 

uskuteční 18. května v 10.00 hodin. 

Pořadatelé akcí plánovaných na týden 19.–27. května 2018 se mohou registrovat na stránkách 

www.amaterskatvorba.cz či na facebookovém profilu projektu. Na základě registrace se jejich akce 

objeví na Mapě aktivit, sloužící jako propagační nástroj a informační zdroj pro účastníky či diváky akcí. 

Registrace probíhá on-line a je bezplatná. 

Podrobné Závěrečné zprávy všech uplynulých ročníků jsou ke stažení na webových stránkách Týdne. 
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