I.
Lubuskie.kultura to platforma dyskusji o kulturze skupiaj ąca dyrektorów, menad żerów i
animatorów kultury dzia łaj ących w województwie lubuskim (przy czym nie wyklucza si ę
rozszerzenia dzia łalno ści na ca ły kraj). Lubuskie.kultura jest samorz ądnym, dobrowolnym i
trwa łym zrzeszeniem. Przynale żno ść do lubuskie.kultura nie poci ąga za sob ą zobowi ąza ń
finansowych zwi ązanych z t ą przynale żno ści ą. Dzia łalno ść platformy opiera si ę na pracy
spo łecznej cz łonków. Formu ła lubuskie.kultura jest otwarta. W ka żdym czasie
zainteresowane osoby mog ą z ło ży ć deklaracj ę uczestnictwa.
II.
Celem lubuskie.kultura jest wspieranie dzia łalno ści kulturalnej prowadzonej przez instytucje
kultury województwa lubuskiego, a w szczególno ści:


podejmowanie dzia ła ń zmierzaj ących do pog łębiania w świadomo ści opinii publicznej
wiedzy o potrzebach i warunkach dzia łania placówek kultury ró żnego szczebla,



wymiana do świadcze ń i informacji, a tak że integracja osób dzia łaj ących w sektorze
kultury, wspieranie inicjatyw promuj ących i integruj ących dzia łalno ść kulturaln ą,



promowanie dobrych praktyk zwi ązanych z sektorem kultury,



zapewnienie szybkiego przep ływu informacji mi ędzy dzia łaj ącymi w ramach
lubuskie.kultura oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji,



reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rz ądowej
i samorz ądowej.

IV.
Lubuskie.kultura realizuje swoje cele poprzez:


spotkania, seminaria i konferencje,



prowadzenie dzia łalno ści informacyjnej, w tym na portalu e-kultura,



inicjowanie i realizowanie partnerskich projektów w zakresie celów lubuskie.kultura,



wyra żanie stanowisk w sprawach publicznych dotycz ących animacji kultury,



wspó łprac ę z jednostkami samorz ądu terytorialnego, organizacjami pozarz ądowymi i
innymi jednostkami zainteresowanymi celami lubuskie.kultura.

V.
Podstawow ą form ą dzia łania lubuskie.kultura s ą organizowane dwa razy do roku Lubuskie
Fora Kultury z udzia łem ekspertów, wyk ładowców, osób zwi ązanych z szeroko rozumianym
środowiskiem animatorów kultury, podczas których cz łonkowie mog ą poszerzy ć swoj ą
wiedz ę fachow ą oraz przedyskutowa ć nurtuj ące ich problemy.


Pracami forum kieruje Przewodnicz ący,



Przewodnicz ący forum zostanie wy łoniony przez cz łonków zrzeszenia w g łosowaniu
tajnym zwyk łą wi ększo ści ą g łosów,



Przewodnicz ący jest równocze śnie organizatorem nast ępnego Lubuskiego Forum
Kultury,



Wybór Przewodnicz ącego, a zarazem organizatora nast ępnego Lubuskiego Forum
Kultury, dokonywany jest na poprzedzaj ącym forum,



Przewodnicz ący rozpoczyna kadencj ę w pierwszym dniu po zako ńczeniu
poprzedzaj ącego forum,



Kadencja Przewodnicz ącego trwa do zako ńczenia organizowanego przez niego
forum.



Przy organizacji Lubuskich Forów Kultury Regionalne Centrum Animacji Kultury w
Zielonej Górze udziela wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.



Koordynatorem technicznym dzia ła ń lubuskie.kultura jest dyrektor Regionalnego
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.



Sekretariat i biuro lubuskie.kultura znajduje si ę w siedzibie Regionalnego Centrum
Animacji Kultury.

