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Z B O R N I K  Č L A N K O V

Zbornik znanstvenih in strokovnih člankov »Meje slovenskega kul-
turnega prostora« nas seznanja s trenutnim stanjem védenja o sloven-
skem zamejstvu v preteklosti in sedanjosti. Redka publikacija te vrste 
nam na enem mestu posreduje toliko izbranih ter strnjenih informacij 
o novejši zgodovini in sedanjem položaju Slovencev v zamejstvu, kakor 
tudi o raziskovanju njihove problematike.

Koncepte raziskovanja slovenskega zamejstva obravnavata prispevka 
o 90-letnici delovanja ljubljanskega INV – Inštituta za narodnostna 
vprašanja – kot najstarejšega evropskega inštituta za proučevanje 
etničnih vprašanj ter ob 40. obletnici obstoja SLORI – Slovenskega 
raziskovalnega inštituta v Trstu. Raziskovalni koncepti so se zlasti v 
zadnjih desetletjih spreminjali, vendar proučevanje slovenske identite-
te v sosednjih državah vse do danes ostaja prioritetna tematika. Nekaj 
znanstvenih razprav v prvem delu zbornika obravnava tudi obrambo 
slovenskih etničnih meja in identitete pripadnikov slovenskih naro-
dnih manjšin v sosednjih državah. Zanimivi so prispevki o sedanjem 
stanju in prihodnosti slovenskega kulturnega prostora. Pozoren bralec 
se nadalje lahko seznani s položajem koroških in štajerskih Slovencev z 
vidika različnih akterjev, ki so v zborniku pojasnili razloge za svoja spe-
cifična ravnanja v zadnjem desetletju v odnosu do avstrijskih oblasti. 
Sledita pregledna članka o slovenskem skupnem kulturnem prostoru 
v Italiji ter o porabsko-slovenskem pogledu na Slovenijo in slovenskem 
na Porabje. Vrsta avtorjev nato kritično obravnava različne vidike od-
nosov med osrednjo Slovenijo in zamejstvom v nedavni preteklosti ter 
v sedanjosti.

Red. prof. dr. Matjaž Klemenčič

Red. prof. dr. Mitja Žagar
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