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Koroöki potitiöni zbornik 2022
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100-tetnico uZrcato potitiönega
dogaiania v deZelirr

ditve peljali na osrednje du-
<o pokopaliSöe.
spominjanju na delovanje
jega leta so se navzoöi
öno zahvalili staremu od-
. Na obönem zborusorazre-

obstoja Kluba. fSSSO namerava
praznovali s Stevilnimi priredit-
vami ter s plesom. Ples naj bo ob-
likovan po tradiciji klubskih ple-
sov prej5njih generacij ter
nasploöno po naöinu koroöko-

lm

Celovec KoroSki politiöni
zbornik 2022 sta v Tischler-
jevi dvorani Mohorjeve 13.
decembra predstavila izdaja-
telja Karl Andenvald in Karl
Hren (soizdajateljica Katrin
Steiner-Hämmerle). Pobud-
nik zbornika Anderwald je
uvodoma poudaril, da gre za
od politike neodvisen zbor-
nik, ki ima >najdaljSo zgodo-
vino od vseh podobnih publi-
kacij drugih avstrijskih
zveznih detel<<. Karl Hren je
zb o r nik oznaöil za >> zr calo p o -
litiönega dogajanja v deZeli<
in poudaril raznovrstnost
pristopov, prispevkov in av-
torjev, med katerimi so tako
znanstveniki kot tudi ljudje iz
javne uprave in gospodar-
stveniki.

Teiiööe deietnozborske votitve

Tematskemu teZi5öu, priha-
jajoöim deZelnozborskim vo-
litvam (5. marca 2023) je
posveöenih Sest prispevkov,
dva prispevka (avtor obeh je
Franz Miklautz) pa obravna-
vata dve pereöi celov5ki
zgodbi, tisto z letali5öem, ki
komaj deluje, in ono s pokri-
tim kopali5öem, ki ga ni na
vidiku. Toliko o glavnemraz-

K[ub slovenskih ötudentk*Studentov na Dunaju

Logotip KS55D s spremenjenim nazivom kluba.

:ari odbor in izvolili novega.
sednikje ostal Simon Urban,
redsednica pa Meta Vouk,
ita med sploönim aplavzom
ela funkciji. Tudi Daniel
rpusch je blagajnik Ze v drugi
di. Vse ostale vloge (na-
nica blagajnika, tajniötvo in
nica) pa odslej zasedajo novi
t5i in kluba5inje. Z veseljem
posebno starejSi klubaSi
lli zaöetek delovanja nove
racije. Dodatno so k omenje-
funkcijam imenovali 5e 15
rnikov in odbornic ter pet
rv in ölanic raz5irjenega od-
NajmlajSa odbornicaje pos-
ila Grilc, predsednica KDZ,
agirala kot povezovalna in-
a med organizacijama.
:rti za naslednje leto imajo
lnji pomen na medgeneracij-
delovanju - posebej tudi z

:acijami starej5ih kluba5ev
rba5inj. Leta2023 bo 100let

slovenskih plesov. Naörtovanje se
je zaöelo in KSSSD je Ze sproZil
pogovore z raznimi organizaci-
jami in lokacijami. Na vpraöanje
po atmosferi plesa je Simon Ur-
ban rekel: >Na ples naj bi Ze pri5el
z'ancugom'. Öeje to'trainingan-
cug', pa je tudi v redu.<

Historiöna toöka je bila tudi
sprememba imena KSSSD. Ze
dljeje obstajala Zelja po bolj inklu-
zivnem imenu, ki ne vabi samo
Studentov in Studentk, ampak vse
Studirajoöe k delovanju v Klub. Po
diskusiji o obliki sta veö kot dve
tretjini navzoöih glasovali za novo
ime Kluba. KSSSD se zdaj ime-
nuje: Klub slovenskih ötudentk-
*Studentov na Dunaju/Klub
slowenischer Student*innen in
Wien.

Ob koncu veöera so vsi*e kluba-
Si*klubaSinje s kuhanim vinom
nazdravili na novo delovno leto
KSSSD. Anatirilr
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zaöetka izdajanja v letu 1994. Ptatforma za kritiöne anatize

doganja v deieti, kakor zbornik oznaöuje pobudnik in izda-
jatelj KartAnderwald, se rl tematskem teiiööu tokrat po-

sveöa bliiajoöim se deieLnozborskim votitvam.
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delku, ki mu sledi razdelek,
namenjen jubilej em. Ta poleg
ölankov o 25-letnici Koro-
Skega raöunskega sodi5öa in
o l0Oletnici Koro5ke delav-
ske zbornice prina5a dva
ölanka o ortstafel5turmu,
enega je prispeval jezikoslo-
vec profesor Heinz-Dieter
Pohl, drugega pa politolog
Karl Hren, direktor Mohor-
jeve in soizdajatelj Koro5kega
politiönega zbornika. Poleg
tega se dslovensko narodno
skupnostjo in z dvojeziönim
izborai,evanjem na Koro-
Skem ukvarja ölanek Jo-
hannesa Klotza (>lntegrierte
Betrachtung des zweispra-
chigen Bildungssystems in
Kärtnen<). Ttrdi tokrat Koro-
Ski politiöni zbornik vsebuje
razdelek s posebnimi temami,
med katerimi najdemo ölanek
profesorja Petra Gstettnerja o
materialni spominski kulturi
oziroma o moZnem prispevku
umetnosti pri upodobitvi
spomina vrednih vsebin.
Zbornik se konöuje s krono-
logijo dogodkov v letu 2022,
obsega 297 strani, stane pa
27 evrov.lzSel je pri Mohor-
jevi v nakladi 650 izvodov.
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