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VSESLOVENSKI MEGAZIN  

Mednarodni grafični likovni 

center (MGLC) v Ljubljani šolarje 

in učence vabi k sodelovanju pri 

pripravi umetniškega zina 

 

Dragi osnovnošolci, dijaki, učitelji, mentorji, vzgojitelji!  

 

V teh dneh smo priča v marsikaterem pogledu zgodovinskemu dogajanju, ki pretresa ves svet. 

Ampak otežene življenjske razmere niso bile nikoli ovira za ustvarjalnost, zato vas vabimo, da 

tega duha zajamemo skupaj in ustvarimo kolektivni dokument časa – umetniški Megazin. 

 

Kaj je zin in kako ga likovno oblikujemo 

Zin je okrajšava besede fanzin in se je uveljavila v zadnjem desetletju. Fanzin je skovanka, 

nastala iz angleških besed fan (ljubitelj, oboževalec) in magazine (revija). Zini so tako knjižice, 

največkrat samozaložniške »naredi sam« publikacije, ki nastajajo v majhnih nakladah in z 

nizkimi stroški. Zin vključuje nabor risb, kolažev, ilustracij, stripov, grafičnega oblikovanja, 

tipografije, besedil in fotografij. Teme so poljubne: osebne zgodbe, glasba, šale, seznam 

priljubljenih reči, potopisi, stripi, fotografija, proza, poezija ... Pomemben je fizični način 

izdelave zina, delo z rokami. Pri tem se večkrat dogodijo tudi napake, ki pa niso moteče, prav 

nasprotno. 

Tema in motiv: Ustvarjate lahko vse podobe, ki se porajajo te dni v domačem okolju, v vaših 

mislih, željah in domišljiji. Vsak oblikuje eno stran. Pripravite list A4, barvajte, pišite, izrezujte, 

valjajte, brišite, lepite ….  

Povabilo k sodelovanju velja za cel razred; četudi lahko sodelujejo tudi posamezniki. 

Sodelujejo lahko vsi razredi osnovne šole in vse srednje šole ter gimnazije. 

Bistvo zina je priljubljen ustvarjalni koncept do it yourself/naredi sam;  

nadgradimo ga v do it together/naredimo skupaj! 
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Želim se pridružiti  

 

Svoje zamisli lahko oddate v obliki pdf ali jpg na elektronski naslov: lili.sturm@mglc-lj.si. 

Velikost datoteke naj ne presega 4 MB. Pripišite svoje ime in priimek, ime šole, ime učitelja ter 

poštni in e-naslov. Vaše izdelke bomo kopirali in združili v črno-beli različici ter vezali v toliko 

izvodih, kolikor prispevkov bo nastalo oziroma kolikor razredov bo sodelovalo. Vsak sodelujoči 

razred oziroma posameznik bo dobil izvod, dva izvoda pa bosta ostala v zbirki MGLC. Enega 

bomo razstavili v gradu Tivoli. Nekatere izbrane prispevke bomo že prej poslali v svet z objavo 

na spletni strani MGLC in na naših družbenih omrežjih, naj seže vaše sporočilo tudi v druge 

izolirane domove! Rok za oddajo: v času izolacije do preklica. 

Vsi, ki boste sodelovali v akciji, ste upravičeni do brezplačne vstopnice za obisk MGLC v 

naslednjem šolskem letu. 
 

INFO: 

Lili Šturm, muzejska svetovalka, kustodinja 

pedagoginja, tel. 01 2413 818/041 312 309, 

lili.sturm@mglc-lj.si, www.mglc-lj.si 

 

Dodatno gradivo o zinih je na voljo na spletni 

strani https://www.mglc-

lj.si/za_solske_skupine/izobrazevalno_gradivo

_ob_razstavi_zini_sodobna_zinovska_produkc

ija, na željo ga pošljemo tudi po e-pošti.  

Fotografije so z delavnic zina v MGLC.  

Avtorji fotografij: Nejc Ketiš, Katja Kovše,  

Petja Kolenko, Nika Rupnik. Arhiv MGLC. 
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