
 
 

 
Delavnice slovenskega jezika in kulture v ZDA – Camp Heritage 

Joliet, Lemont, 19. in 20. junij 2009 
 
Sodelovanje med Svetovnim slovenskim kongresom in Ameriško slovensko žensko zvezo (SWUA – 
Slovenian Women Union of America) se je po dveh uspešno izvedenih taborih za slovenske otroke v 
ZDA nadaljevalo tudi v letu 2009, ko smo že tretje leto zapored pripravili delavnice slovenskega jezika 
in kulture, poimenovane Camp Heritage.  
 
Tokrat so potekale kot del praznovanj ob 80. obletnici izhajanja revije Zarja, ki jo izdaja zveza. Prvotno 
so bile namenjene otrokom, letos pa so bile prijave odprte tudi za odrasle. Tako sta 19. in 20. junija 
2009 v Jolietu in Lemontu, v državi Illinois, Sonia Avguštin in Andreja Vidmar približali slovenski jezik, 
pesem in kulturo skupini 36 najstnikov in odraslih, ki so z navdušenjem spoznavali svoje korenine. Bila 
sta dva dneva  natrpana z izjemno bogatim programom. Animatorki sta skupaj s flavtistko zapeli znane 
ljudske cerkvene pesmi pri sv. maši v Jolietu, ki so jo darovali v zahvalo za 80. let neprekinjenega 
uredniškega dela Zarje. Udeleženci so nato spoznali posebnost starih slovenskih domov: Bohkov kot.  
 
V delavnici o panjskih končnicah so izvedeli veliko zanimivega o tem edinstvenem slovenskem izročilu 
ter jih tudi sami poslikali. Dneve smo pa tudi popestrili s poslikavo škatlic s kompozicijo tradicionalnih 
slovenskih motivov. Poleg kulturnega izročila so spoznali tudi glavne naravne znamenitosti Slovenije.  
 
Slovenski jezik smo jim približali  preko didaktičnih vaj in tako so se učili prvih izrazov, pozdravov, besed, 
barv, številk in podobno. Učili so se tudi slovenske narodne pesmi ter slovensko himno, Prešernovo 
Zdravljico. Udeleženci so prejeli posebno brošuro z gradivom vseh aktivnosti tabora, ki smo jo pripravili 
strokovni sodelavci Svetovnega slovenskega kongresa.   
 
Delo smo uspešno zaključili z nastopom udeležencev ob slovesni večerji, ki jo je Slovenska ženska zveza 
priredila kot osrednjo slovesnost praznovanja. Pred navdušenim občinstvom so zapeli slovensko himno 
ter ljudsko pesem Mi se imamo radi. Uprizorili so tudi kratke pogovore v slovenskem jeziku. Ob tej 
priložnosti je Svetovni slovenski kongres podelil priznanje uredništvu Zarje ob bogatem jubileju.  
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k uspešnemu delu SSK in SWUA. Največje zadovoljstvo 
organizatorjev pa je seveda zadovoljstvo udeležencev, ki so si bodo dogodek globoko vtisnili v spomin. 
Veseli smo, da smo lahko ponovno slovenskim potomcem približali del slovenske kulture in tako 
pripomogli k utrjevanju vezi med Slovenijo in njenimi rojaki po svetu. V tem duhu bomo naše delo tudi 
nadaljevali. 


