INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO - ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA
TISKOVNO SPOROČILO
Predstavitvena tiskovna konferenca v Vidmu 9.3.2008 ob 11.30
v “zeleni dvorani” dežele v ulici San Francesco
INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO so pred nedavnim ustanovili Slovenci iz Kanalske
doline, Rezije, Terskih in Nadiških dolin in predstavlja novo društvo za promocijo, širjenje
in vrednotenje jezika, zgodovine in kulture ter identitete slovenske skupnosti v Videmski
pokrajini in koordinira tudi kulturne pobude na pokrajinskem območju, kjer prebivajo
Slovenci, in vrednoti vezi z drugimi jezikovnimi skupnostmi.
Uradna predstavitev se je odvijala 10. Februarja t.l. v Špetru Slovenov v novih prostorih, ki
bodo predstavljali referenčno točko za nekatere kulturne in rekreacijske dejavnosti v
Špetru Slovenov in za skupnost Nadiških dolin. Prireditve so se udeležili številni
predstavniki oblasti – predsednika SKGZ Rudi Pavšič in SSO Drago Štoka, podtajnik
italijanske vlade Miloš Budin, podpredsednik Deželnega sveta Carlo Monai, predsednik
Videmske pokrajine Marzio Strassoldo, deželni odbornik za kulturo Roberto Antonaz,
slovenski državni sekretar Zorko Pelikan, konzul Republike Slovenije v Trstu Jože
Šušmelj, rektor Videmske univerze Furio Honsell ter številni župani in upravitelji.
Predsednica inštituta Bruna Dorbolò je med drugim izjavila, “so naši kulturni krožki in
društva dokazali, da lahko uspešno delajo, ljubijo in branijo naš jezik in kulturo, ter jo
obogatijo, kot o tem priča dvojezična šola” in “Inštitut, ki ga danes ustanavljamo, bo
deloval zato, da bodo osebe vedno bolj ponosne na to bogastvo, da ga lahko vsi spoznajo
in poglobijo. Mi bomo delovali zato, da Slovenci, Furlani in prebivalci nemškega jezika
skupaj obogatimo večkulturnost naše dežele in spodbudimo stike s sosednjimi državami.”
Tiskovne konference, ki se bo odvijala v petek, 9. Marca, ob 11.30 v zeleni dvorani dežele
v ulici San Francesco v Vidmu, se bodo udeležili člani vodstva, ki zastopajo celotno
pokrajinsko območje: Rudi Bartaloth (Kanalska dolina), Luigia Negro (Rezija), Luisa Cher
(Terske doline), Iole Namor in Giorgio Banchig (predsednica Pokrajinskega odbora SKGZ
in predsednik Pokrajinskega odbora SSO), Cristina Bergnach, Marco Vertovec in Larissa
Borghese (Nadiške doline).

