Projekti 2017
Benečani berejo
Z namonom ovrednotiti pri mladih Benečanih domače raziskovalce, pisatelje in publiciste, ki so od
polovice sedemdesetih prejšnjega stoletja začeli poglobljati krajevno zgodovino in kulturo ter so
ustvarjali v krajevnih dialektih, v eni besedi torej z namenom predstaviti beneško izdajateljsko
dejavnost, smo pri KD Ivan Trinko organizirali tematska srečanja, namenjena univerzitetnim
študentom in dijakom z naslovom Benečani berejo. Cilj projekta je spodbuditi branje in seveda
poživiti dejavnost društvene knjižnice.
Cividale, po slovensko Čedad
Projekt, ki ga je vodil urad za slovenski jezik občine Čedad, je bil realiziran s finančno podporo za
ovrednotenje jezikovnih različic Nadiških in Terskih dolin Dežele FJK. Predvideval je spoznavanje
Čedada z vidika prebilvalcev Beneške Slovenije, odkrivanje slovenske toponomastike starega mesta
ter vodene sprehode. Osvetlil je vlogo, ki jo je Čedad imel za Slovence iz Nadiških in Terskih dolin
ter Posočja. V sklopu projekta je bila oblikovana nova turistična pot po “slovenskem Čedadu” Kot
partner v projektu je za zbiranje, zapisovanje, snemanje in arhiviranje ter objavo pričevanj
sodelovalo KD Ivan Trinko.
Izobraževalni projekt
Projekt, ki ga vodi Kinoatelje, želi razvijati izobraževanje na področju avdiovizualenga jezika v
Benečiji. Osrčje projekta sta dve delavnici, prva filmska, druga pa usmerjena v razvijanje instalacij.
Partner pri projektu je tudi KD Ivan Trinko.
Izobraževanje ob študiju
Čedad, Zavod Paolo Diacono in KD Ivan Trinko sta podpisali konvencijo za delovno prakso ob
študiju, ki jo predvidevajo učni šolski programi. Delovne prakse na KD Ivan Trinko sta se udeležili
dve dijakinji

Projekti 2016
Projekt »digitalizacije časopisov Matajur/Novi Matajur in Trinkovega koledarja«.
Izveden s finančno podporo Dežele FJK (na osnovi DZ 6/2013, člen 6, odst. 18 rg – 20).
Digitalizacija časopisa Matajur /Novi Matajur ter Trinkovega koledarja in objava gradiva na spletu;
raziskava, popis in pridobitev gradiva o Slovencih Videnske pokrajine in najvidnejših osebnosti,
urejanje in nadgradnja spletne strani www.kries.it za dostop do pridobljenega gradiva.

Vse številke časopisa Matajur, vse številke časopisa Novi Matajur (do decembra 2015) ter vsi
Trinkovi koledarji (od 1953 do 2015, razen 1985-1991, ko ni izhajal) so dostopne na spletni strani
Digitalne knjižnice Slovenija (http://www.dlib.si).

Projekti 2015
sodelovanje pri Standardnem projektu LEX - Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti
v Sloveniji in Italiji (2011-2014) sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija
- Italija 2007 - 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Projekt »digitalizacije časopisov Matajur/Novi Matajur in Trinkovega koledarja«.
Projekt, ki ga KD Ivan Trinko izvaja s finančno podporo Dežele FJK predvideva digitalizacijo
časopisa Matajur /Novi Matajur ter Trinkovega koledarja, raziskavo, popis in pridobitev gradiva o
Slovencih Videnske pokrajine in najvidnejših osebnosti skupnosti.
Vse številke časopisa Matajur, vse številke časopisa Novi Matajur (do junija 2015) ter vsi Trinkovi
koledarji (od 1953 do 2015, razen 1985-1991, ko ni izhajal) so že dostopne na spletni strani Digitalne
knjižnice Slovenije (http://www.dlib.si) s tem da v »DLIB ZBIRKE« se izbere »časopisje in članki«,
nato pa »Matajur«, ali »Novi Matajur«, ali »Trinkov koledar«.

