
Program kulturnih poti Sve-
ta Evrope je preko raziskav, 
mreženja, kulturnih in izobra-
ževalnih aktivnosti in kultur-
nega turizma več kot 20 let 
razvijal svojo metodologijo 
promocije specifičnih vidikov 
oziroma elementov evropske 
kulture in dediščine. 

Pot romske kulture in dedi-
ščine bo temeljila na meto-
dologiji Programa kulturnih 
poti Sveta Evrope, vključno 
s strokovno podporo Evrop-
skega inštituta kulturnih poti 
ter v sinergiji z različnimi 
programi, ki jih v povezavi z 
Romi izvaja Svet Evrope. Pot 
je odprta za morebitno par-
tnerstvo z organizacijami po 
celi Evropi. 

www.coe.int/routes

Romske kulturne, izobraže-
valne in zagovorniške orga-
nizacije, kulturne in turistične 
institucije, turistične agen-
cije, fundacije, umetniki in 
evropska naselja, kjer Romi 
živijo, so vljudno vabljeni, da 
kontaktirajo Svet Evrope, če 
bi želeli postati partner v 
projektu.

Culturedoc@coe.int

Evropska pot 
romske kulture  

in dediščine



Romska kultura predstavlja sestavni del evrop-
ske kulturne pokrajine in je pomembno prispe-
vala k raznolikosti dediščine tega kontinenta. 
Vendar pa prebivalci Evrope zelo malo vedo 
o tradicionalnih romskih kulturah, umetniki-
Romi pa so le redko del večinskih (mainstream) 
kulturnih dogodkov. Zaradi nepoznavanja kul-
ture Romov in izolacije romskih skupnosti so 
predsodki, brezbrižnost in sovražnost do Ro-
mov izredno močni. 

Pot romske kulture in dediščine bo preko za-
gotovitve priložnosti neposrednih stikov in 
srečevanj z romskimi skupnostmi in umetniki v 
samih naseljih ali v okviru kreativnih in izobra-
ževalnih dogodkov pripomogla k seznanitvi 
javnosti z romsko kulturo.

Pot bo primarno povezala kraje, kjer 
delujejo temeljne partnerske or-
ganizacije, in se bo v prihodnje 
preko vključevanja novih par-
tnerjev postopoma širila. Na-
men poti je tudi opolnomočiti 
Rome, da bi preko neposre-
dnih stikov in preko medijev 
sami postali ambasadorji svo-
je kulture.

Main partners 

Svet Evrope

Urad Vlade RS za  
narodnosti (Slovenija)

Evropski inštitut  
kulturnih pot  
(Luksemburg)

Slovenski etnografski 
muzej (Slovenija)

Romano Pejtaušago 
Kamenci (Slovenija)

Bizantinski in  
krščanski muzej,  
Atene (Grčija)

Dokumentacijski in 
kulturni center  
nemških Sintov in 
Romov (Nemčija) 

Zgodovinski center 
Surrey (Velika  
Britanija)

Ruralna medijska 
družba (Velika  
Britanija)

Ciganska medijska 
družba (Velika  
Britanija)

Zgodovinski in arheo-
loški muzej Maramu-
res (Romunija)

Društvo Presencia 
Gitana (Španija)

Otroci vetra / Les Fils 
du Vent / Chave Foun 
Winta (Francija)


