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… spet pričenjamo z rahlim pogledom nazaj. Ne sicer na torkovo umirjeno 97. 
obletnico koroškega plebiscita, ampak na par aktualnih dogodkov prve polovice tega 
tedna. Tako naj najprej spomnimo, da se v ponedeljek v Mariboru zelo uspešno 
pričeti 2. Festival »Kult-Štajerska« nadaljuje po razposlanem programu: v 
preddverju Filozofske fakultete UM je na ogled razstava likovnih umetnikov iz 
slovenske in avstrijske Štajerske, nedavno naj bi izzvenelo glasbeno in plesno 
srečanje v restavraciji Piano FF UM, zdaj zdaj – v četrtek ob 11.00 se v Glazerjevi 
dvorani UKM (Gospejna ul. 10) pričenja seminar o izvoru geografskih imen na obeh 
delih Štajerske in tako naprej vse do nedelje. 

Pravkar odprta razstava »Čim enotnejši, tem močnejši! 90 let od prihoda 
Mohorjeve družbe v Celje« bo v Muzeju novejše zgodovine Celje (Prešernova ulica 
17) na ogled vse do nedelje, 31.12.2017. 

V četrtek, 12.10.2017 ob 9.00 se bo v poslopju rektorata Univerze v Mariboru 
(Slomškov trg 15) pričela 5. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz 
sveta in Slovenije. Program z nekaj referenti tudi iz Avstrije in Italije si lahko odprete 
na spletnem naslovu 
http://www.slokongres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=438:pro
gram-v-konferenca-slovenskih-arhitektov-in-gradbenikov-iz-sveta-in-
slovenije&catid=55:2006 . Predvideni drugi dan konference v Ljubljani je zaradi višje 
sile odložen! 

V četrtek, 12.10.2017 ob 9.30 se bo – že po jutranji kavici – v Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije (Cekinov grad, Ljubljana, Celovška 23) pričela dvodnevna 
mednarodna konferenca »From Victory to Defeat, from Defeat to Victory« o 
avstrijsko-italijanski fronti od Kobarida do Vittoria Veneta. Program konference, na 
kateri bo predavalo tudi več avstrijskih in italijanskih zgodovinarjev, je v pripetku 
»From Victory to Defeat.pdf«. 

V četrtek, 12.10.2017 ob 20.00 bo v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu 
(Mondscheingasse 9) klubsko brucovanje. - To vabilo/napoved povzemamo po zelo 
koristnem in obsežnem napovedniku dogodkov za mlade; iz kabineta ministra RS 
za Slovence v zamejstvu in po svetu ga nam razpošilja sekretarka ga. Jelena Malnar. 
Napovednik za čas do decembra 2017 si lahko odprete na spletnem naslovu 
http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/Dogodki_za_mlade_oktobe
r-december_2017.pdf . 

V četrtek, 12.10.2017 ob 21.30 bosta na mednarodnem transdisciplinarnem festivalu 
sodobnih umetnosti “Mesto žensk” v Klubu Gromka, Metelkova mesto v Ljubljani 
nastopili tudi dve Avstrijki: kontrabasistka Nina Polaschegg in pianistka ter 
skladateljica Elisabeth Harnik. Za podrobno predstavitev lahko kliknete na 
http://austrocult.si/sl/nase-prireditve/ , kjer boste našli še najave nastopov avstrijskih 
gostov/gostij na več drugih aktualnih kulturnih prireditvah v Sloveniji. 

V petek, 13.10.2017 ob 9.00 se bodo na Univerzi v Novi Gorici (Vipavska 13) pričeli 
deseti »Škrabčevi dnevi«. Celotni program tega jezikoslovnega srečanja si lahko 
odprete na spletni povezavi http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Program.aspx . 
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Zamejsko koroško tematiko bo zastopala celovška profesorica dr. Herta Maurer-
Lausegger z referatom Koroška Duhouna branua in Molitoune bvkvize Andreja 
Schusterja - Drabosnjaka ; povzetek si lahko prikličete s klikom na naslov referata. 

V petek, 13.10.2017 ob 18.00 bo celovška Mohorjeva v gostilni Krebs v Mežici 
predstavila knjigi "Koroške vojne zgodbe, 1938-1945" Marjana Linasija ter "Ali je kaj 
pošte zame? Vojna pošta 1938-1945" Sabine Buchwald. Sabine Buchwald v knjigi z 

mnogih zornih kotov opazuje in komentira vojna pisma svojega deda Franca, ki jih je ta pisal kot vojak 
vermahta svoji ženi in v domačo Podjuno, ter jih postavlja v koroški, slovenski in širši evropski 

kontekst. S klikom lahko preberete še več o knjigi . 

V petek, 13.10.2017 ob 18.00 bodo v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki 
odprli razstavo »Narava v nebo, človek vase: Mojstrovine iz zbirke Koroškega 
muzeja moderne umetnosti«. Razstavo in priložnostni katalog bo predstavil 
kustos/kurator dr. Robert Simonišek, ob odprtju pa bodo spregovorili še: novi direktor 
Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani Andreas Pawlitschek, generalna 
direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo mag. Ksenija 
Kovačec Naglič ter župan Občine Krško mag. Miran Stanko. 

 

V petek, 13.10.2017 ob 19.00 bodo v Galeriji Šikoronja v Rožeku/Rosegg odprli 
razstavo Barbare Ambrusch-Rapp in Mirka Malleja »Tagebüchern / 
Dnevnikovanje« z likovnimi deli z otroških delavnic. Z umetnikoma se bo 
pogovarjala Marija Šikoronja, zaigrala pa bosta glasbenika Anton Korenjak in Philipp 
Zellot. Razstava bo odprta do nedelje, 12.11.2017 od petka do nedelje med 15.00 in 
18.00 ter po dogovoru: +43 (0) 664 5123645 ali office@galerie-sikoronja.at . - Ob 
razstavi ponovimo, da je stanovalec v naši ljubljanski klubski hiši akademski slikar 
Mirko Malle nedavno v samozaložbi izdal igrico s svojimi ilustracijami "Velemojstrov 
spomin / "Grossmeisters Memory«.  

V petek, 13.10.2017 ob 19.00 bo v osnovni šoli Kapla na Kozjaku z recitalom 
»Njegovo obličje« spet nastopil koroški gost, župnik in dekan iz Bilčovsa, 
predsednik KKZ Janko Krištof; glasbena spremljava Elisabeth Goritschnig – harfa, 
režiser Alexander Tolmaier. 

 

V soboto, 14.10.2017 ob 9.00 se bo na Glavnem trgu v Kamniku pričel celodnevni 
program druženja »Pozdravljeni, Ziljani, v Kamniku!«; za podrobnosti kliknite na 
http://socialniteden.si/srecanje-s-prijatelji-iz-ziljske-doline/ . Popoldne ob 17.00 bo v 
dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku srečanje s prijatelji iz Ziljske 
doline: filma o štehvanju v Ziljski dolini in o ziljski narodni noši, nastop pevcev iz Ziljske doline ter 

okrogla miza, na kateri sodelujejo: Urban Popotnig, predsednik Kulturnega društva Zila, Pepca Druml, 
hotelirka in kulturnica, Stanko Trap, edini slovenski duhovnik v Ziljski dolini, Vido Kregar, poznavalec 
Ziljske doline, Uši Sereinig in Polona Sketelj, soavtorici knjige Popotnik po Zilji; pogovor bo vodila 
novinarka Radia Ognjišče Tanja Dominko. Ob 19.00 bo sledila maša v Frančiškanski cerkvi, pri kateri 
bo s frančiškani somaševal g. Stanko Trap.  

V soboto, 14.10.2017 ob 11.00 bodo na Solbici v Reziji odprli Plocavo hišo – novi 
sedež Muzeja rezijanskih ljudi - ter razstavo sekcije “Zverinice tu - w Reziji”, 
posvečeno domačemu ustnemu izročilu. 
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V soboto, 14.10.2017 ob 18.00 bo v k&k centru v Šentjanžu v Rožu v otroškem 
abonmaju »Kakajček« gostovalo Lutkovno gledališče Ljubljana z igro »Karelčkove 
zgodbice«. Karelček je navihani štiriletnik, ki ima rad pingvinčka in korenček. Pa mamo in očka. Pa 

še guganje in sneg in to, da je vedno prvi. Vprašanj mu nikoli ne zmanjka in kljubovanja se ne 
naveliča. Z njegovo družino se lahko tudi jutro, ki ga pričnemo slabe volje, prelevi v prav dober dan.  

V soboto, 14.10.2017 ob 19.30 bo v ljudski šoli v Rožeku jesenski koncert »Dober 
večer, sosed!«, na katerem bo za čezmejno sestavino programa poskrbel Oktet 
Sotočje iz Vipavske doline. 

V soboto, 14.10.2017 ob 20.00 bo v gostilni Kovač na Obirskem večer 
narodnozabavne glasbe »55 let Fantje s Praprotna«. Poleg jubilantov bo nastopilo 
še več vokalnih in instrumentalnih skupin z obeh strani Karavank. 

V nedeljo, 15.10.2017 ob 11.00 bo v gledališkem abonmaju »Sidek« v dunajski 
Brunnenpassage (Brunnengasse 71, Yppenplatz) z lutkovnim muzikalom »Afriško 
sonce« gostovalo Gledališče MalihVelikih iz Ljubljane. 

V nedeljo, 15.10.2017 ob 15.00 se bo na turistični kmetiji Dreisiebner (Špičnik, 
Svečina) 2. Festival »Kult-Štajerska« zaključil z druženjem prijateljev ob meji 
»Vinska cesta povezuje«: ljudski godci in plesalci, rokodelci, vinski vitezi in kraljice 
ter še kaj. - Pa nič o avstrijskih državnozborskih volitvah tega dne... 

V ponedeljek, 16.10.2017 ob 11.00 bo v dvorani SAZU (Novi trg 3, Ljubljana) prof.dr. 
Walter Pohl (Univerza na Dunaju / Avstrijska akademija znanosti) imel predavanje 
»Migration and Identity: Early Medieval Perspectives«. Predavatelj je redni profesor za 

srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Univerzi na Dunaju in direktor Inštituta za 
srednjeveške raziskave na Avstrijski akademiji znanosti, katere redni član je. Sodi med najbolj ugledne 
raziskovalce in poznavalce evropske zgodovine v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku. Je avtor 
številnih del, mdr. monografij: Die Awaren : Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, Die Germanen, Die 
Volkerwanderung : Eroberung und Integration, Eastern Central Europe in the Early Middle Ages : 
Conflicts, Migrations and Ethnic Processes. 

V torek, 17.10.2017 ob 18.00 Slovenski inštitut na Dunaju in Inštitut za avstrijske 
vede vabita na Institut für Österreichkunde (Hanuschgasse 3, stopnišče 4, dvorišče 
2, 1. nadstropje, Top 1046, 1010 Wien) na predavanje prof.dr. Manfrieda 
Rauchensteinerja »Die Zwölfte Isonzoschlacht« (Dvanajsta soška bitka). 
Moderiral bo koroški rojak, zgodovinar prof.dr. Walter Lukan. 

V torek, 17.10.2017 ob 18.00 bo galerija Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani (v 
sodelovanju z našim Klubom koroških Slovencev v Ljubljani) odprla razstavo slik in 
kiparskih del Reinholda Pratschnerja »Stvarstvo«. Avtorja bo predstavila Nataša 
Stergar, razstavo bo odprla državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana 
Pečnik, zaigrali pa bodo mladi talenti Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava. O 
avtorju razstave, ki bo odprta do petka, 10.11.2017 ob ponedeljkih med 8.00 in 16.00 
ter od torka do petka med 8.00 in 15.00, je več v pripetku »Vabilo Pratschner 
17.10.2017.pdf«. (V vabilu pa ni razodeto, da je slikar soprog sedanje avstrijske veleposlanice v 

Ljubljani in da uvodničarko večina naših klubskih članov pozna kot mojo ženo Vanjo-Natašo.) 

V torek, 17.10.2017 ob 21.05 bo na sporedu ORF 2 predvajan dokumentarni film 
„Steiermark - Verbunden über alle Grenzen / Štajerska - Povezani preko vseh 
meja“ o družini Tertinjek, ki od leta 1911 živi na Serschenovi domačiji, kjer so po prvi 



svetovni vojni na njihovem ozemlju začrtali mejo med avstrijsko in slovensko 
Štajersko. Režiser Gernot Lercher je v pripravljanju filma nekaj mesecev preživel pri 
njih doma. 

Te dni je iz tiskarne prišel zbornik referatov s posveta Slovenske matice »O 
slovenski književnosti v Italiji in Avstriji« (ur. Katja Kleindienst). Večina od 104 strani 

knjige je namenjena primorskim in koroškim (»zamejskim«) avtorjem, ki si zastavljajo vprašanje, koliko 
je uresničena zamisel enotnega slovenskega kulturnega prostora, ki naj bi nastala prav na Slovenski 
matici. Delo naših rojakov na robu narodnega ozemlja je lahko obrobno kvečjemu v geografskem 

smislu, sicer pa po svojem ustvarjalnem pomenu pogosto sega v naše ustvarjalno osrčje. - Zbornik 
je po 10 € dostopen na sedežu Slovenske matice (Ljubljana, Kongresni trg 8/I.), na 
slovenskamatica@siol.net , v nekaj dneh pa bo tudi v bolje založenih knjigarnah. 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
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