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trinajstega marca letos smo vstopili v Noetovo barko, imenovano
COVID-19. Nastopila je neka povsem nepojmljiva in nepredvidljiva
era človeške zgodovine. Skoraj sočasno se je po vsem planetu razširil »bič božji«, ki je ohromil, ali bolje rečeno, zaustavil življenje prebivalcev na vseh kontinentih. Človeštvo enaindvajsetega stoletja se nemočno spopada s prostemu očesu nevidnim sovražnikom, ki mu ne
pride do živega vsa dosedanja medicinska znanost niti tehnološko
napredni izumi. Z zaustavitvijo domala vseh gospodarskih panog in
vseh oblik javnega življenja skušajo vlade držav zaustaviti širjenje
smrtonosnega virusa.
S pohodom korone je nastopil tudi neke vrste kulturni molk. Vendar
tokrat ne gre za prostovoljni molk, pač pa so s strani odločevalcev z
namenom zajezitve širjenja pandemije odpovedani vsi kulturni dogodki, koncerti, predstave, zaprti so muzeji, gledališča, knjižnice …
Prepoved izvajanja prireditev je okrnila tudi delovanje našega društva.
Tako so bili že v prvem valu v spomladanskem terminu odpovedani
skoraj vsi dogodki. Šentviški dnevi so bili okrnjeni, bili smo prisiljeni
odpovedati program, ki smo ga želeli predstaviti na tradicionalnem

Pozdravu domovini. Prav tako smo v zadnjem hipu preklicali načrtovani izlet ob začetku nove sezone delovanja društva. Tudi načrti za
prihodnost so pod vprašajem.
Podvrženi novi realnosti smo v upravnem odboru društva sklenili, da
se moramo tudi mi prilagoditi razmeram in poiskati nove načine, ki
bodo omogočili nadaljevanje našega poslanstva. Strnili smo glave in
prišli na idejo, da bi se ob podpori novih tehnologij in družbenih
omrežij lahko lotili novih projektov.
Na Facebooku bomo tako v tem jesensko-zimskem obdobju spodbudili člane in naše zveste podpornike, da bi objavljali npr. lastno poezijo, razmišljanja o pomenu kulture in jezika, lahko bi objavljali spomine in fotografije minulih dogodkov pod okriljem društva BPČ, uvedli
bi jezikovni kotiček, kjer bi skrbeli za razvijanje maternega jezika.
Prek aplikacije Zoom bomo izvajali literarne večere in gostili zanimive
sogovornike. Literarni utrip se bo godil vsako 2. in 4. sredo v mesecu
od 18.00-18.30. Povezava do srečanja bo objavljena na naši
Facebook strani. Veseli bomo vsakršnega vašega sodelovanja.
Seveda nismo pozabili tudi na starejšo generacijo, ki ni vključena v
družbena omrežja. Informacije o dogajanju bomo še vedno objavljali
tudi v tiskani obliki v prilogi Našega zvona in časopisu Šentviške novice. Vaše prispevke lahko napišete lastnoročno in jih vržete v naš
nabiralnik, ki se nahaja na levi strani vhoda v Kaplanijo, lahko jih
pošljete na društveni mail ali objavite na Facebook-u, mi pa bomo
poskrbeli za objavo.
Zaključujemo s preprosto mislijo: »Naj bosta zavezništvo in prijateljstvo s kulturo v teh težkih časih še močnejša.«
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