
 Godba na pihala Šmihel (Avstrija)
 Folklorna skupina Sakalovci (Madžarska)
 Danni Stražar (Švedska)
 Folklorna skupina KPD Bazovica, Reka (Hrvaška)
 RAST 49 in 50 (Argentina)
 Aleksi Jercog & prijatelji (Italija)

  Prikaz domače obrti - suha roba in lončarstvo

Rokodelski center Ribnica

15:00 -16:00  Okrogla miza: Prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi Slovenije
  Slovenska izseljenska matica

16:00 -16:45  Dokumentarni film in odprtje razstave: Rešetarji s Crvenega Krsta - 
  Stoletje obstoja v Beogradu. (Delavnice mojstra Ivana Debeljaka)
  Slovensko društvo Sava iz Beograda, Srbija

Ribniški grad

16:15 -16:50  Lutkovna predstava »Prijateljstvo« 
  Mladi Celovčani, Avstrija

17:00-20:00   Osrednja predstavitev Slovencev v zamejstvu in po svetu
    Vodita: Mateja Feltrin Novljan in Matjaž Merljak

  Uvodni pozdravi:  Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch
     Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič
     Župan Občine Ribnica, Samo Pogorelc

 

     Umetniški program: Lucas Somoza Osterc
 

   
   Nastopi kulturnih skupin iz zamejstva in sveta

   20:00          Koncert v počastitev 30. obletnice 
 samostojnosti Slovenije
 Ansambel SAŠA AVSENIKA: 
 »VSE NAJBOLJŠE, SLOVENIJA!«
 
 
Spremljevalni program - grajski park in Rokodelski center

 

  Priložnostne in jubilejne razstave o Slovencih po svetu

  Predstavitev: Agraslomak - turistične kmetije brez meja
  Turistična ponudba iz zamejstva

RIBNICA, sobota, 3. julij 2021

P R O G R A M  P R I R E D I T V E

Častni pokrovitelj: Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor

Sloveniji za 30 let
Dobrodošli doma



30 KONGRESNIH - V SLIKI IN BESEDI - Svetovni slovenski kongres
Društvo za spodbujanje slovenstva Svetovni slovenski kongres je bilo ustanovljeno
ob osamosvojitvi Slovenije konec junija 1991  in je odsev zgodovinskega trenutka,
ki je povezal vse Slovence v času osamosvajanja Slovenije in njenega
mednarodnega priznanja. Letos, sočasno s Slovenijo, obeležuje 30 let svojega
obstoja. 
V tem času smo doživeli marsikaj. Na fotografijah opremljenih s krajšim besedilom
smo zbrali trideset izstopajočih utrinkov, ki so »kongresni čas« zaznamovali.
Vabimo vas na kratek in zanimiv ogled zgodovine Svetovnega slovenskega
kongresa v luči povezovanja Slovencev po svetu. 

Lokacija: Grajski park, arkade pred muzejem

ROJSTVO NOVIH DOMOVIN - BOGATA USTVARJALNOST 
SLOVENSKIH BEGUNCEV V ITALIJI IN AVSTRIJI

Narodna in univerzitetna knjižnica in Rafaelova družba
Slovenski begunci po drugi svetovni vojni se v begunskih taboriščih Italije in Avstrije

niso prepustili malodušju in obupu. Že nekaj dni po odhodu iz domovine so v taborišču
sredi polja ustanovili šolo; osnovnošolski in srednješolski otroci so lahko nadaljevali in

zaključili šolanje. Nastali so prvi časopisi, z delom so začeli pevski zbori, gledališke
družine, telovadna in športna društva. Zaživele in razmahnile so se obrtne delavnice,

kjer so kljub pomanjkanju orodja in materiala izdelovali skoraj vse potrebno za
življenje. Bogato ustvarjalnost sta beležila fotografa Lojze Erjavec in Marjan Hočevar,

večina njunih fotografij je na razstavi predstavljena prvič.

Lokacija: Rokodelski center, 1. nadstropje

S P R E M L J E V A L N I  P R O G R A M
Grajski park in Rokodelski center Ribnica

Priložnostne in jubilejne razstave o Slovencih po svetu

Okrogla miza: Prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi Slovenije
K osamosvojitvi Slovenije so prispevali mnogi naši rojaki po svetu, v Argentini,
ZDA, Kanadi, Avstraliji, Evropi in v zamejstvu. Pomembno so vplivali na
oblikovanje ideje o samostojnosti, sodelovali so pri obveščanju širše javnosti v
državah kjer živijo v času osamosvajanja, po koncu osamosvojitvene vojne pa
so ključno prispevali k mednarodnemu priznanju naše države.

Kaj se je dogajalo v slovenskih skupnostih po svetu takrat, nam bodo
predstavili sogovorci iz različnih držav. Nekateri bodo z nami v Ribnici, nekateri
pa bodo svoje spomine povedali preko spletne povezave.

Organizira: Slovenska izseljenska matica

SLOVENCI PO SVETU V ČASU OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE - Društvo
Slovenija v svetu
Razstava prikazuje utrip slovenskih src, skrb, ponos in vsestransko delovanje
v času, ko se je Slovenija osamosvajala.
Slovenci, vključeni v slovenske skupnosti po svetu, smo bili vedno povezani
s svojo domovino, z njeno bogato kulturno in duhovno dediščino.
Zato smo ob odločilnem trenutku zgodovine množično demonstrirali in
zahtevali od svojih vlad, naj podprejo in priznajo samostojno Slovenijo. In
uspelo nam je. 
Ta čas bo za vedno najsvetlejša točka v naši zgodovini.

Lokacija: Grajski park, arkade pred muzejem



ROJAKI ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 
Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Pred 30 leti smo Slovenci kot narod sprejeli eno najpomembnejših odločitev, da
uresničimo sen o lastni državi. Ta zgodovinski trenutek je takrat povezal in

poenotil vse Slovence, doma in na tujem. Tiste usodne dni so Slovenci po vsem
svetu v podporo matični domovini organizirali shode, pisali pisma, telefonirali,

zbirali finančna sredstva. Bili so naša najboljša diplomacija, ključno so prispevali k
priznanju Slovenije. Ideja o samostojnosti je začela tleti v izseljenstvu, od tam je
odmevala v zamejstvu, nato pa pognala korenine še v matici. Razstava prikazuje

izjemen prispevek rojakov pri nastajanju naše samostojne države.

Lokacija: Grajski park, arkade pred muzejem

Stojnice domače obrti in razstavljalci iz zamejstva

REŠETARJI S CRVENEGA KRSTA - STOLETJE OBSTOJA V BEOGRADU - SITARSKE
DELAVNICE MOJSTRA IVANA DEBELJAKA - Društvo Slovencev Sava v Beogradu
Septembra leta 2019 je minilo polnih sto let, odkar se je Slovenec iz Ribnice
Edvard Cvar naselil v Beogradu in tu nadaljeval svojo obrt – izdelavo sit in lesnih
izdelkov iz materiala, prinesenega iz Slovenije. Celo stoletje se sita in drugo »suho
robo« izdeluje na enak način, v isti delavnici in z istim orodjem. Obrt se ohranja
zahvaljujoč sorodniku Edvarda Cvara in obrtniškemu nasledniku Ivanu Debeljaku.
Sitarska obrt je bila v času ustanavljanja te delavnice iskana in cenjena, mojstri pa
spoštovani in občudovani člani družbe. Časi so se spremenili, nove tehnologije
proizvodnje so nadomestile stare, pa tudi potrebe in način življenja so drugačni.
Etnografski muzej v Beogradu in Društvo Slovencev v Beogradu »Sava« z razstavo
želita opozoriti na potrebo, da se sitarsko obrt ohrani in prenese na naslednje
generacije.
 Lokacija: Rokodelski center, galerija pred vhodom

… ŽE OD LETA 1951 - Slovenska izseljenska matica
Združenje Slovenska izseljenska matica deluje neprekinjeno že od leta 1951. 
Ob 70. obletnici vam predstavljamo pregledno razstavo o našem delovanju vse od
začetkov, od same pobude, ki se je porodila istočasno v ZDA in Franciji, za nastanek
našega Združenja pa vse do danes. 
Predstavili bomo organiziranost matice skozi desetletja, vse tiste, ki so matico vodili,
programe, projekte, gostovanja slovenskih skupin tako v tujini kot tudi v Sloveniji, prve
izseljenske piknike, ki so prerasli v prireditev Srečanje v moji deželi, knjige, revije … vse
pomembne dejavnosti od nastanka do danes. 

Lokacija: Grajski park, arkade pred muzejem

Prepoznavni domači obrti Ribniške doline sta suhorobarstvo in lončarstvo, ki imata v teh krajih večstoletno
tradicijo. Tesna povezanost prebivalcev z naravo, bogastvo gozdov in iznajdljivost domačinov, je pripomogla k
nastanku in razvoju obrti, kot jo poznamo še danes.
Za ohranjanje, izobraževanje in promocijo suhe robe in lončarstva skrbi Javni zavod Rokodelski center Ribnica,
zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost. Obiskovalcem bodo domači rokodelci ponudili zanimiv
prikaz izdelovanja suhe robe in lončarstva, pri katerem vas bodo popeljali skozi čaroben proces nastajanja
lesenih in glinenih izdelkov. 
V Rokodelskem centru je na ogled tudi razstava, ki prikazuje  
sodobno produkcijo suhe robe in lončarstva ter 
drugo rokodelstvo na tem območju.



TURISTIČNE KMETIJE BREZ MEJA
Slovenske zamejske kmetijske organizacije, Kmečka zveza iz Italije, Kmečka
izobraževalna skupnost in Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov iz Avstrije,
Razvojna Agencija Slovenska krajina iz Madžarske in Kmetijska izobraževalna
skupnost Gorski kotar iz Hrvaške, so pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije povezane od leta 2012 v
koordinacijo AGRASLOMAK. Predstavili se bodo s pridelki turističnih kmetij, ki
jih boste lahko tudi poskusili. V letih 2019 in 2020 nastal 53-minutni
dokumentarni film s pomenljivim naslovom: V objemu domovine, ki ima
globoko sporočilno vrednost in je velikega pomena za Slovence, ki živijo izven
naših meja oziroma v naši neposredni soseščini.

SLO>>KOR.TUR - AVSTRIJSKA KOROŠKA
Projekt SLO»KOR.tur ponuja turistične storitve čudovite
avstrijske Koroške z vsemi možnimi destinacijami v
slovenskem jeziku. Vodi ga Katarina Wakounig-Pajnič,
mmag. Odprli so aktivne portale Avstrijska Koroška, ki jih
uspešno vodijo že 3. leto, na družbenih omrežjih
Facebook, Instagram, YouTube in spletni platformi. 
Namen njihovega delovanja je promoviranje slovenskih
elementov avstrijske Koroške in vam tako predstavljajo
lokacije, ki so povezane s slovenstvom. 

S L O V E N I J I  Z A  3 0  L E T  -  D O B R O D O Š L I  D O M A

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Rai-Slovenski-program-Dokumentarni-film-V-objemu-domovine-098e6f3c-d495-49c6-9855-5f9f7262a4c8.html
https://www.facebook.com/avstrijskaKoroska/
https://www.instagram.com/avstrijska_koroska/
https://www.youtube.com/channel/UCI8VqW1LzfRx2xq7fQVzC4w
https://avstrijskakoroska.wixsite.com/

