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Zanimivosti 

Knjiga, pisana z velikim srcem 
Akademikinja ddr. Marija Stanonik je v knjigi Zlato in biseri iz srebrne dežele pod Južnim križem strnila sedem desetletij slovenske skupnosti v Argentini -
delovanje društev, organizacij in posameznikov, ki ga je pobliže spoznala pred štirimi leti. 

Af<A JAGODIC DOLŽAN Sprva se je imenovala ozi
roma delovala kot Društvo 
Slovencev'. ki je bilo osredo
toceno na sprejem priseljen
cev ter pomoč pri njihovem 
vključevanju v novo okolje, 
kmalu pa se je delovanje raz
vejalo na organizacijo življe
nja v novi domovini. 
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ii »Mocno povezani med se
boj so uspeli ustvariti in ob
držati organizirano šolstvo, 
ohraniti versko življenje in 
slovenski jezik,«so o Sloven
cih v Argentini zapisali v Slo
venski konferenci Svetovne
ga slovenskega kongresa. 
Knjigo Zlato in biseri iz sre
brne dežele pod Južnim kri
žem, ki so jo izdali skupaj z 
Založbo Mladika iz Trsta, so 
med bralce pospremili tudi 
s podatkom, da predstavlja 
pomemben vir informacij 
za vse, ki se ukvarjajo s te
matiko slovenske diaspore, 
bodisi profesionalno ali lju
biteljsko. »Prav tako knjiga 
predstavlja pomemben na
daljnji kažipot za tiste, ki bi 
želeli poglobljeno spozna
ti slovenske rojake v Argen
tini.4< 

Kot je v knjigi pojasni
la Helena Janežič, skrbni
ca zbirke knjižničnega gra
diva Slovencev v zamejstvu 
in posvetu vNarodniin uni• 
verzitetni knjižnici, so slo
venski izseljenci v Argenti
no prišli v več valovih, glav
nina (okoli 25 tisoč) v času 
med obema vojnama, v le
tih 1947 in 1948 ter 1954 in 
1955 pa zlasti politična, go
spodarska, kulturna in pros
vetna elita, ki si je večinom;i 
reševala življenje. 

in dokumente o življenju 
in delu slovenske politič
ne emigracije v Argentini 
ob petdesetletnici Zedinje
ne Slovenije, oprla pa se je 
še na nekatere druge publi
kacije, ki so nastale ob oble
tnicah društev in organiza
cij. »Želela sem jih imeti za 
in v spomin, ampak ko sem 
jih prinesla domov, sem ču
tila odgovornost, da nare
dim nekaj na njihovi podla
gi, da to gradivo nekako oži
vim, aktualiziram, čeprav je 
vsaka publikacija drugačna, 
vsaka je pisana na svoj na
čin, kar mi je dalo kar ne
kaj dela.« Poleg omenjene 
organizacije je predstavila 
Naš dom San Justo, enega 
od sedmih domov, ki deluje
jo v Buenos Airesu, Društvo 
Slovencev v Mendozi, anga
žirane posameznike; zbrala 
je misli in pričevanja neka
terih uglednih argentinskih 

Knjigo o Slovencih v Argentini sta predstavila Aleksander Igličar in Marija Stanonik. 

Marija Stanonik se je v 
Južno Ameriko odpravila 
proti koncu leta 2018, ko je 
Zedinjena Slovenija, krovna 
organizacija Slovencev v Ar
gentini, beležila sedemde
seto obletnico ustanovitve. 

številne informacije in · 
osebna doživetja 

Za Marijo Stanonik je bil 
pomemben vir informa
cij Zbornik dela v zvesto
bi in ljubezni 194S-1998, 
v katerem je Jože Rant, ro
jen v Kranju, zbral podatke 

Slovencev... · 
Kot je povedala ob izi

du knjige, je bil 14-dnev
ni obisk intenziven - ve
liko je bilo dogodkov, po
govorov, srečanj, posebno 
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dragocena i.zku!nja je bilo 
doživetje Argentine skozi 
vsakdanje življenje rojakov 
ter povabilo na novo mašo 
sorodnika Pavla Erjavca, 
vnuka Marijinega strica Ja
neza Stanonika. »Knjiga 
je pisana z velikim srcem, . ·(' • .-
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čeprav je strokovna,« je 
povzela vsebino, obogate
no s številnimi fotografija
mi Aleksandra Igličarja, ki 
je rojake doslej obiskal trik
rat in z ženo Mileno tudi 
podprl izdajo dela, s kate
rim Slovenci po njegovih 
,..-r,. - . . : l ~ - t~ • - !,. :.. . _ ,.., . '~ 

besedah dobivamo prilož
nost spoznati skupnost, 
ki ga je - tako kot Marijo -
prevzela s svojim odnosom 
do slovenskih korenin. Pod
poro je knjigi namenil še 
Urad Vlade RS za Slovence 
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Vsi smo vsaj malo matem atiki 
Prof. dr. Bojan Kuzma iz Medvod je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju linearne algebre. Da je matematika njegovo področje, 
je spoznal že v osnovni šoli. · 

MAJA BERTONCELJ 

Konec preteklega leta je 
bilo podeljenih 15 nagrad 
in priznanj Republike Slo
venije za izjemne dosežke 
v znanstvenoraziskovalni 
in razvojni dejavnosti. Med 
nagrajenci je tudi prof. dr. 
Bojan Kuzma iz Medvod. 
Prejel je Zoisovo nagrado za 
vrhunske dosežke na podro
čju linearne algebre. Kot so 
pojasnili, so njegove znan
stvene objave postavile nove 
temelje pri razumevanju 
dveh pomembnih matema
tičnih lastnosti - komutativ• 
nosti in ortogonalnosti. 

Fizika ali matematika 
»Nagrade sem vesel in mi 

veliko pomeni, hkrati pa se 
zavedam, da je krog kole
gov, ki bi si jo prav tako zas. 
lužili, širok. Nagrada vsaj 
meni predstavlja tudi odgo
vornost,« je povedal. Nav
dušenje nad matematiko ga 
spremlja že od otroških let. 
»Lahko bi rekel, da je bila 
matematika moja ljubezen 
na prvi pogled. Zgodilo se 
je v osnovni šoli, nekje v 5. 

Prof. dr. Bojan Kuzma se nad matematiko navdušuje že celo življenje. , ,...,r.., o.~ 

razredu. Obiskoval sem da• 
našnjo Osnovno šolo Brod. 
Imeli smo krasno učitelji• 

co matematike, ki je zna
la izbrati naloge za posa
meznega učenca. če do
biš prelahko nalogo, ti ni 
zanimiva, če pa je pretež
ka, tudi ni v redu. Povabi
la me je na dodatni pouk in 
tam sem videl, da mi res gre, 

da so matematični proble
mi zelo lepi. Sploh je odlič
no, ko sam prideš do rešitve, 
ko ugotoviš, kako vse skupaj 
deluje,« pojasni. Po osnov
ni šoli je izobraževanje na
daljeval na naravoslovni 
smeri, na današnji Gimna
ziji Bežigrad. Odločal se je 
med študijem fizike in ma
tematike, na koncu pa izbral 

slednjo. Študiral je teoretič
no matematiko, po diplomi 
nadaljeval z magistrskim 
študijem in doktoratom. 

Poučuje in raziskuje 
Prof. dr. Bojan Kuzma de

luje na Univerzi na Primor
skem ter na Inštitutu za ma
tematiko, fiziko in mehani
ko. Raziskuje na področju 

linearne algebre, ki jo pre
pleta s teorijo operatorjev, 
teorijo grafov in abstrak
tno algebro. Linearna algeb
ra je bistvenega pomena za 
sodobni svet, saj se uporab• 
lja pri večini znanstvenih 
ved, tako naravoslomih kot 
družboslovnih. »Poučujem 
in raziskujem. Na Univerzi 
na Primorskem sem od leta 
2003, član inštituta pa od 
leta 1994, ko sem zaključil 
dodiplomski študij,« pravi. 

Priznava, da si ljudje veči
noma ne predstavljajo, kako 
poteka njegovo delo. »Vča
sih se usedeš, na papir nari
šeš sheme in pogledaš, ali je 
kakšna povezava, včasih se 
moraš sprehoditi v naravi ... 
Zelo pogosto pridejo ideje 
prav med sprehodom ali pa 
vožnjo. Vozim se do Kopra in 
nazaj, tako da je časa kar ne
kaj. Ko človek dobi idejo, gre 
v knjižnico, vzame v roke li
teraturo, včasih je treba kaj 
narisati, narediti izračune, 

da ugotoviš, ali bo delovalo 
ali ne. In običajno ne deluje. 
To se ponavlja, dokler nimaš 
sreče in ti uspe. Bi rekli, da 
se ti odpre nebo. Zelo dobra 

ponazoritev je, da tavaš v tem
ni sobi, iščeš stikalo in se ob 
tem spotikaš ob pohištvo, pa
daš. potem pa nenadoma slu
čajno pritisneš na stikalo in 
je vse svetlo. Točno vidiš, kje 
si,« slikovito pojasni. 

·Matematik 24 ur na dan 
Kot dodaja, moramo biti v 

življenju vsi vsaj malo mate• 
maliki. ,. Tudi tisti, ki rešu• 
jejo križanke, se ukvarjajo z 
matematiko, če hočejo ali ne. 
Res je, da moraš poznati be
sede, a gre za premetavanje 
črk in tukaj je zraven kombi
natorika, matematično raz. 
roišljanje.« Sam je matema
tik 24 ur na dan-tudi ponoči, 
ko premišljuje o problemih 
in zjutraj vstane neprespan. 
» Včasih sem se sredi noči 
zbudil z dobro rešitvijo in 
vstal, da bi jo napisal. Pa se je 
izkazalo, da sem bil tako ne
prespan, da sem pisal same 
neumnosti. Sedaj si rečem, 
da če je rešitev tako dobra, bo 
v glavi ostala do jutra, če ni, 
pa pač ne bo,« še zaključuje 
in doda, da si želi v prihodnje 
rešiti še čim več težkih mate• 
matičnih problemov. 


