Dragi odborniki, spoštovani sotrudniki in prijatelji!
Na pragu novega letnega časa in jesenske delovne dobe se spet oglašamo z aktualnimi vestmi o
delovanju in razvoju Slovenskega inštituta na Dunaju!
Prireditve
Kljub negotovosti glede razvoja pandemije in s tem v zvezi tudi režima pogojev in varnostnozdravstvenih ukrepov smo se odločili, da začnemo z realizacijo vsaj nekaterih programskih točk. Na
vsak način želimo obdržati določeno kontinuiteto in preprečiti duhovno, socialno in kulturno
stagnacijo in prepad, dokler niso ogroženi obiskovlaci in predavatelji . Strogo bomo upoštevali
aktualne zdravstvene ukrepe.
Mesec september smo začeli s konstanto „hotspot“, Celovec in okolica, 17.9. pa smo odprli nov niz
prireditev dunajskem okraju Währing s spominskim večerom „75 let konec Druge svetovne vojne“
(gl. prip. poročilo iz koroškega tednika „Novice“). Drugo točko v sklopu „hotspot“ Celovec,
predstavitev Radiš, pa smo soglasno preložili, enako kot predavanje H. Valentina o Koroški 1972.(gl.
prip.)
100 letnica - !dia_log?
Naš prvi prispevek k 100 letnici plebiscita smo prav tako preložili, tako, da bo verjetno edina
prireditev 20. oktobra na Hanuschgasse (posebno vabilo dobite pravočasno), Načrtujemo ogled
dokumentacije „Slovenska beseda na Koroškem“ rojaka M. Dolinška, ki bo tudi kratko spregovoril o
svojih poklicnih izkušnjah na Koroškem. Drugi del večera pa bomo posvetili umrlemu članu našega
inštuta, Ferdinandu Skuku, kjer bi predstavili njegovo satiro „Deseti vinotok“. Večer prirejamo skupno
z IÖK.O prireditvah v novembru oz. decembru zdaj še ni možno kaj povedati.
Na spletu
Boj proti virusu in soočenje s posledicami pandemije nas privede tudi do novih oblik sprejemanja in
dejavnosti! Novi digitalni mediji nam v določeni meri omogočajo, da vsaj del našega prireditvenega
sporeda postavimo na nova tla: Iščemo in snujemo možnost, da bi imel vsak interesent dostop do
gradiva, ki je vsebina na naših prireditvah: predavanja, prezentacije, filmski posnetki v digitalni obliki.
Tisti pa, ki nimajo elektronske povezave, lahko dobijo gradivo v tiskani obliki po pošti. Za naše
prireditve bi to pomenilo, da so na razpolago tudi predavanja oz. besedila, ne glede na to, ali je
prireditev – kot do sedaj – na licu mesta ali pa samo virtualna. Prvi primer za tako rešitev je
predavanje W. Drobescha o Celovcu, ki je svoje gradivo obdelal in ustrezno pripravil.
Pogojev in oblike za dostop do vseh teh gradiv in podlag zdaj še preverjamo; verjetno pa bo možnost
do vstopa vezana na aktivno članstvo pri Slovenskem inštitutu na Dunaju.
Hanzi Gabriel 80 letnik
Pred kratkem je priznani glasbenik in dolgoletni član Hanzi Gabriel praznoval 80. letnico. V imenu
inštituta smo jubilantu in rojaku posredovali najlepše čestitke. (gl. prip.)
Subvencije

V zadnjem obvestilu smo Vas seznainili z dejstvom, da je R Avstrija znižala podporo za našo dejavnost
v letu 2020 za polovico. O tem dejstvu smo obvestili vse tri osrednje politične organizacije na
Koroškem ter Veleposlanišvo R Slovenije na Dunaju. Do sedaj smo prejeli kot odgovor le sporočilo
Zveze slovenskih organizacij s ponudbo, da nam pomaga pri financiranju naše dejavnosti.
2018/2021
Urad zveznega kanclerja je medtem že odobril naš obračun za leto 2018. Pričakujemo ustrezno
razrešnico tudi za leto 2019.
Urad zveznega kanclerja je tudi že razpisal podporo za narodne skupnosti za leto 2021. Ker je treba
prošnjo oddati najkasnej do 20.okt 2020 vljudnp prosimo za predloge glede dejavnositi in
programa Slovenskega inštituta za prihodnje leto do 13. oktobra.
Z literaturo proti virusu
Ne glede na možnost uresničevanja prireditvenega koledarja hočemo nadaljevati s serijo „Z literaturo
proti virusu“, ko želimo mesečno posredovati izbor del in prispevkov priznanih pisateljev in pesnikov.
V tem smilsu – prosim za odziv in zaključujem z lepim poZDRAVom.
Herbert Seher
Dunaj, 6. okt. 2020

