12. oktober – V okviru vsakoletnega projekta “Pisatelji gora”, Dušan Jelinčic, pisatelj, novinar, esejist
in alpinist je predstavil svoje 4 romane: Zvezdnate noči, Biseri pod snegom, Umor pod K2, Budovo oko
(Le notti stellate del Karakorum, Perle sotto la neve, Assassinio sul K2, L’occhio di Buddha)

(CAI – Milano)

19. december - Po božični maši:
(Oratorio via Piermarini)

Kulturno-družabna srečanja 2010: 17/1, 21/2, 21/3 srečanje z nekaterimi člani Slovenske skupnosti
iz Lugana in mesta Basel v Švici, 18/4,16/5,20/6, 19/9, 17/10, 21/11, 19/12.
Učenje slovenskega jezika v malih skupinah
Povezovanje in sodelovanje s slovenskimi in italijanskimi organizacijami

(Oratorio, via Piermarini)

29. december - Slomedia.it - Novoletno voščilo Predsednika Republike Italije Giorgia Napolitana

Predsednik Republike Italije Giorgio Napolitano odgovarja voščilu, ki ga je preko spletne strani Slomedia.it Predsednik
italijanskim prijateljem in pošilja preko naše spletne strani novoletno voščilo Slovencem.

Republike Slovenije Danilo Türk naslovil

LETO 2011
18. januar - Ob državnem obisku predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka
v Italijanski Republiki: Koncert Zbora “Carmina Slovenica” v Rimu.

(Auditorium “Parco della Musica”,
Sala Petrassi – Rim)

19. januar - V Hotelu Principe di Savoia v Milanu, srečanje predsednika R.S. Danila Türka
s soprogo gospo Barbaro Miklič Türk in veleposlanika R.S. v Rimu Iztoka Mirošiča
s soprogo gospo Tino Kokalj, s člani Društva Slovenci v Milanu. Udeležila sta se srečanja
generalna konzulka v Trstu, Vlasta Valenčič Pelikan in častni konzul v Milanu, Gianvico Camisasca.

(Hotel Principe di Savoia-MI)

9. februar - Ob slovenskem kulturnem prazniku srečanje s prof. Tatjano Rojc in z njeno knjigo
posvečeno pesniku Srečku Kosovelu “MON CHER AMI – DRAGI SREČKO” (Založba Goriška Mohorjeva družba)

20. februar - Ob slovenskem kulturnem prazniku: Zbor Sv.Jernej iz Opčin pri Trstu.
Gost škof mnsg. Peter Stumpf. Intervju članov odbora novinarja Matjaža Merljaka za “Ognjišče” .

(Libreria Claudiana)

(Oratorio, via Piermarini)

1-26. marca - CAI – Club Alpino Italiano Ottagono –Spaziomontagna
s sodelovanjem Društva Slovenci v Milanu: otvoritev razstave
“Svetloba z vrhov” slovenskega slikarja in alpinista Danila Cedilnika-Dena.
Uvodno besedo je imel prof. Igor Skamperle, Filozofske Fakultete v Ljubljani
Razstavljenih je bilo 16 slik slovenskih gora in 6 Himalaye in Karakoruma.

12. marec - V Mariboru: 6. mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2011 –
Mladi v presečišču svetovnih sprememb« in posebno srečanje Slovencev po svetu in v zamejstvu.
Prisostvovala sta dva člana društva:
Tanja Visintin s predstavitvijo:"NOVE TEHNOLOGIJE KOT VZVOD DEMOKRATIZACIJE –
NEW TECHNOLOGIES FOR WIDER DEMOCRACY"
Tomaž Vižintin, je sodeloval pri Okrogli mizi.

4. december - Prvič v Milanu – Miklavževanje za otroke in “starejše” .

(CAI-Milano)

(Maribor)

(Oratorio, via Piermarini)

Kulturno-družabna srečanja 2011:
16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12

(Oratorio, via Piermarini)

Društvo je organiziralo 4 družabna srečanja namenjena mladim članom društva, njihovim
italijanskim prijateljem in tudi prijateljem iz drugih držav.
Na teh srečanjih je društvo spoznalo 8 »novih« Slovencev.
Učenje slovenskega jezika v malih skupinah. Pri nadaljevalnih skupinah je poleg učenja
slovnice, predvsem povdarek na konverzaciji.
Povezovanje in sodelovanje s slovenskimi in italijanskimi organizacijami

LETO 2012
19. februar - Ob slovenskem kulturnem prazniku je pesnik-duhovnik Marko Rijavec prebral zbrane
poezije svoje zbirke “Besede in srce”.
Daniel Vidmar, raziskovalec starih in pozabljenih balad Soške Doline, je te balade predstavil in zapel.
Prisostvoval je škof Anton Jamnik.
Intervju z novinarjem Matjažem Merljakom za Ognjišče.

23. februar - Ob slovenskem kulturnem prazniku,
prof. Tatjana Rojc je predstavila književnika Ferija Lajnščka in romana
Muriša (Založba Beit, Trst) in Nedotakljivi (Založba Barbès, Firence)

(Oratorio, via Piermarini)

(Libreria Claudiana)

8. maj - Palazzo Morando, Milano - via Sant’Andrea
s sodelovanjem generalnega častnega konzula Gianvico Camisasca:
Boris Pahor in Cristina Battocletti sta predstavila knjigo »Figlio di nessuno«.
Ob priliki je veleposlanik Republike Slovenije v Rimu, g. Iztok Mirosič izročil Borisu Pahorju »priznanje«
Ministrstva za Zunanje Zadeve R.S.
Prof. Tatjana Rojc je povezovala pogovor z avtorjima in uglednim novinarjem in zgodovinarjem dr. Paolo Mieli,
predsednikom Založbe RCS Libri, ki je knjigo izdala.
Prisotni Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Ljudmila Novak in generalna konzulka gospa
Vlasta Valenčič Pelikan.
Prisotnih je bilo več kot 120 oseb. Ob koncu je Urad za slovenski turizem v Milanu postregel
s čašo slovenskega vina.

(Palazzo Morando, Milano)

9. maj - V mestni knjižnici Biblioteca Ambrosiana, s sodelovanjem generalnega častnega
konzula, Gianvico Camisasca: Delovna miza »Slovenija: vrata založništva v Mitteleuropo«.
Namen delovne mize je bila promocija manifestacije “Maribor – EPK”
in za to sta poskrbela Katja Stergar JAK-RS /Slovenian Book Agency (v imenu Slavka Pregla)
in Zdravko Duša EPK Editor-publisher in odgovoren Sekcije Knjige manifestacije
"Maribor – EPK 2012«. Povabljeni novinarji in italijanske založbe.
Prof. Tatjana Rojc je vodila in prevajala pogovor.

(Biblioteca Ambrosiana)

2. december - Delovna miza »Intergeneracijski dialog«: Takoj in glede na tematiko, se je začela
»dialektična razprava« , in delovna miza se je spremenila v »poizkusni laboratorij za
medgeneracijski dialog«. Prisotnih je bilo 14 članov: 7 »starejših« in 7 »mlajših«.
Gost prof. David Bandelj iz Gorice.
Po slovenski maši, prihod radodarnega svetega Miklavža

11. december - Ob prazniku Sv.Ambroža, tradicionalno srečanje pri milanskem nadškofu mons. Angelo Scola

(Oratorio, via Piermarini)

(Sant’Ambrogio)

Povezovanje in sodelovanje s slovenskimi in italijanskimi organizacijami:
V letu 2012 smo se potrudil, da izpostavimo »sinergije« med Slovenci v Milanu
z veleposlaništvom v Rimu, z generalnim konzulatom v Trstu, s častnim generalnim
konzulatom v Milanu, in tudi z inicijativami milanske občine za »organizacije tujskih priseljencev« v okviru EXPO 2015.
To delovanje ne predstavlja za društvo ekonomskih obtežitev.
Sodelovanje pri delovnih mizah organizacije »Forum della CITTA' MONDO«

(Assessorato alla CulturaComune di Milano)

Naši člani so tudi prisostvovali:
- pri vseh manifestacijah »Tedna SLOVENIJE v Milanu« (februar 2012),
- pri predstavitvi romana »Notturno sull'Isonzo« pisatelja Alojza Rebule,
- pri predstavitvi knjige »Il caffè delle donne« v Knjigarni Mondadori, piazza Duomo, članice društva Widad Tamimi, ki živi v Ljubljani.

Kulturno-družabna srečanja 2012: 15/1, 19/2 18/3, 15/4, 20/5,17/6, 16/9,21/10,18/11, 16/12.
Učenje slovenskega jezika v malih skupinah.

(Oratorio, via Piermarini)

