
Sreda, 16. aprila 2014 A L P E - J A D R A N 

ČEDAD - Srečanje raziskovalcev iz slovenskih raziskovalnih ustanov 

Za ovrednotenje Beneške 
Slovenije in njenega prostora 

ČEDAD - Na pobudo Sloven-
skega raziskovalnega inštituta (SLO-
RI) in Inštituta za slovensko izselje-
ništvo in migracije na ZRC SAZU v 
Ljubljani je bilo v petek v prostorih 
društva Ivana Trinka v Čedadu sre-
čanje raziskovalcev iz slovenskih ra-
ziskovalnih ustanov, ki si prizadeva-
jo za ovrednotenje Beneške Sloveni-
je in njenega prostora. Srečanja so se 
poleg predstavnikov dveh pobudnik 
ustanov udeležili tudi predstavniki In-
štituta za narodopisje ZRC SAZU, In-
štituta za narodnostna vprašanja 
(INV) in Narodne in študijske knjiž-
nice (NŠI<), krajevno skupnost pa sta 
zastopala Inštitut za slovensko kultu-
ro in Zveza slovenskih izseljencev iz 
Furlanije Julijske krajine. Med udele-
ženci je bil tudi direktor Znanstveno 
raziskovalnega središča SAZU Oto 
Luthar. 

Jutranje delovno srečanje je bi-
lo posvečeno oblikovanju tematskih 
okvirov in usklajevanju idej za bodo-
če mednarodne projektne razpise, iz-
hajajoč iz zgodovinskih in sodobnih 
vprašanj, ki jih ponuja beneškoslo-
venska stvarnost. Kratek oris teh 
vprašanj in nekaterih izhodišč za ra-
ziskovalno delo sta najprej podala po-
budnika srečanja Aleksej Kale in De-
van Jagodic. Sledili so posegi ostalih 
udeležencev in razprava o možnih 
vsebinskih usmeritvah ter strateških 
pristopih povezovanja v projektno-
raziskovalne namene. Beneška Slove-
nija nastopa pri tem kot območje, 
vredno posebne pozornosti zaradi 
svojih družbenih in kulturnih poseb-
nosti, jasno pa je, da lahko razmišlja-
nja in predlogi zajamejo širša čez-
mejna območja in problematike. Pri-
sotni na sestanku so si bili vsekakor 
edini, da ponuja ta prostor veliko 
možnosti za raziskovalno delo in nje-
govo aplikacijo in to zlasti na ravneh, 
ki gredo od varovanja kulturne dedi-
ščine vse do spodbujanja oblik kul-
turnega turizma. 

Prijetno delovno vzdušje je zao-
krožilo skupno kosilo in obisk multi-
medijskega muzeja SMO v Špetru, ki 
se ponuja kot izredno sodobna inter-
pretacija muzealnega dela in ovred-
notenja kulturne dediščine. 
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