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(Osnovna informacija)

Koroški kulturni dnevi so bili zasnovani že proti koncu 60-ih let preteklega stoletja in 
oblikovani  kot  začetek  sistematičnega  kulturnega  in  znanstvenega  delovanja  med 
koroškimi  Slovenci.  Pred  dobrimi  20  leti  so  bili  v  Ljubljani  še  izredno  dobro 
zasnovani a žal kljub temu ukinjeni. Zato smo v DSAP sklenili, da Koroške kulturne 
dneve  obnovimo  kot  že  uveljavljeno  stalnico,  pa  vendar  z  novo  vsebino.  Mesto 
Maribor  nas  je  v  tem pogledu  sicer  časovno  prehitelo  in  po  svoje  so  oblikovali 
prireditev vsako leto v jesenskem času. Nove Koroške kulturne dneve v Ljubljani smo 
doslej organizirali že trikrat in vsakič z novim programom, obenem pa tudi z ustrezno 
odmevnostjo.
Letošnja prireditev bo izvedena v sodelovanju s koroško Slovensko prosvetno zvezo, 
Krščansko kulturno zvezo in Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik iz Celovca. V 
njej  bo  zajet  program  likovnih  predstavitev  koroških  umetnikov  in  glasbenih 
prireditev,  predstavitev  knjižnih  monografij  o  življenju  Korošcev,  ustvarjalnost 
koroških pesnikov in  pisateljev,  gledališka dejavnost  in  znanstveni  posvet  o  vlogi 
koroških  Slovencev  v  slovensko-avstrijskih  odnosih.  Program je  vsebinsko  bogat, 
razmišljujoč  in  pripravljen,  da  sosednjo  Koroško  spoznamo  kot  kulturno  bogat 
prostor, v katerem živijo koroški Slovenci kot pričevalci in povezovalci dveh kultur. S 
tem naj bi  doprinesli  k zbliževanju in povezovanju v celovitost slovenske kulture, 
odprte v evropski prostor, pa vendar tako samosvoje.
Likovna  razstava  bratov  Čertov  iz  Sel  predstavlja  nenavadno  sožitje  treh  bratov-
umetnikov,  ki  vsak  po  svoje  in  v  svoji  tehniki  izražajo  umetnostne  predstave 
sedanjega časa, povezanega s tradicijo preteklosti in vgrajenosti v specifičen mejni 
prostor med dvema kulturama.
Koncert moškega pevskega zbora SPD Trta iz Žitare vasi, ki deluje že preko 30 let in 
ki redno nastopa tako doma kot v tujini ter je posnel že tri zgoščenke, bo spremljala 
tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple z zanimivo novo tamburaško literaturo.
Tri monografije etnologinje dr. Marije Makarovič izmed njenih številnih opisov in 
pričevanj o življenju koroških Slovencev bodo predstavile tri značilne slovenske vasi 
na Koroškem: Sele, Korte in Vogrče.
Današnje literarne ustvarjalce med koroškimi Slovenci bo predstavil literarni večer, v 
katerem  bo  sodelovalo  pet  eminentnih  ustvarjalcev  ob  povezovalcu,  odličnem 
poznavalcu koroške literature dr. Matjažu Kmeclu.
Lutkovna predstava "Mojca Pokrajculja" bo povezovala najmlajši rod gledališčnikov 
med obema deželama in ponudila tudi otrokom prvo vedenje o koroški kulturi.
Koroške  kulturne  dneve  bo  zaključila  morda  najpomembnejša  prireditev,  v  kateri 
bodo sodelovali predstavniki društev, politike, znanosti in javnosti z obeh strani meje 
pod naslovom "Vloga koroških Slovencev v slovensko-avstrijskih odnosih". Kulturni 
program, ki bo obogatil posvet v dvorani Državnega sveta RS, bodo izvedli domači 
izvajalci: oktet Deseti brat iz Črnuč in dramski igralec Tone Kuntner.
Zaradi  posebnega  pomena Koroških kulturnih  dnevov bodo vse  prireditve  podprli 
Urad  Vlade  RS  za  Slovence  v  zamejstvu  in  po  svetu,  Kulturni  forum  pri 
Veleposlaništvu  R  Avstrije,  javno  podjetje  Energetika  Ljubljana,  Bank  Austria 
Creditanstalt, Gorenje Velenje, Agrosaad, ter MO Ljubljana.
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