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UVOD
Slovenska skupnost v Kanadi je živa in dobro organizirana. Gre za raznoliko skupnost, ki pa je
dokaj enotna pri delu za ohranjanje narodne identitete, kulturnega izročila in jezika. Po neuradnih
podatkih naj bi v Kanadi živelo med 40 tisoč in 50 tisoč Slovencev. Po kanadskem popisu
prebivalstva iz leta 1991 se je 8.050 oseb opredelilo za Slovenca po narodnosti. V letu 2006 se je
to število povečalo že na 35.935 oseb.
Po popisu prebivalstva v Kanadi iz leta 2006 največ Slovencev živi v provinci Ontario (okoli
24.340), sledi Britanska Kolumbija (okoli 4.625), Alberta (3.055), Quebec (2.250), Manitoba (876)
oziroma v mestih Toronto (okoli 12.400), sledijo Hamilton (2.875), Vancouver (2.480), Montreal
(1.980), Calgary (1.265), Edmonton (1.205), St. Catherines (1.065), Ottawa (1.015), Kitchener
(985), London (980), Winnipeg (785) in Kelowna (okoli 400).
V Kanadi so se tako oblikovale številne slovenske skupnosti, ki združujejo svojo tradicijo in
ustanavljajo slovenska društva, počitniška letovišča, verska središča, šole, narodne domove,
folklorne in pevske skupine itd.

CILJI IN METODA DELA
Cilj raziskovalne naloge je preučiti slovenska društva v Kanadi z namenom, da raziščeva na
kakšen način slovenski izseljenci in njihovi potomci ohranjajo slovensko kulturo.
Zato bova odgovorili na naslednja vprašanja:






koliko in katera slovenska društva delujejo v Kanadi,
ali imajo društva že dolgo tradicijo,
koliko članov imajo,
s čim se društva ukvarjajo in ali društva izdajajo svoja glasila,
ali in kako se povezujejo s Slovensko državo.

Raziskavo sva izvedli na podlagi pregleda spletnih strani Slovenske izseljenske matice, Ambasade
Republike Slovenije v Ottawi in spletne strani Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v
zamejstvu in po svetu. Na teh spletnih straneh so podani kratki opisi in dodane povezave do
spletne strani posameznega društva in drugih institucij. V nadaljevanju sva pregledali spletne
strani vseh navedenih slovenskih društev v Kanadi in izdelali seznam, po katerem sva se ravnali.

DELOVANJE SLOVENSKI DRUŠTEV V KANADI
V Kanadi deluje dokaj aktivna in številčna skupnost (uradno je registriranih več kot 50 slovenskih
društev, organizacij in ustanov), ki se v veliki meri povezuje v društva, nekaj pa tudi v različne
institucije. Največ društev najdemo v vzhodni Kanadi, v Ontariu, okrog Toronta, Hamiltona in
Ottawe (slika 1). Ta so med seboj povezana v meddruštvene koordinacije, kot sta Vseslovenski
kulturni odbor in Slovenski koordinacijski odbor Niagara. Na zahodu Kanade pa je samo število
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Slovencev manjše in so zato ti organizirani v okviru posameznih društev, kot so Slovensko
društvo Vancouver, Calgary in Winnipeg.

Slika 1: Lokacije slovenskih društev v Kanadi (vir: https://slovenci.si/drzave/kanada/)

SEZNAM IN RAZDELITEV DRUŠTEV
Vsem slovenskim društvom v Kanadi je skupno prizadevanje za ohranjanje slovenske kulture.
Kljub temu sva jih razdelili v več kategorij, glede na prevladujočo dejavnost, s katero se ukvarjajo.
Na ta način sva jih v nadaljevanju lažje primerjali med seboj. Ločimo:







zgodovinska društva,
lovska in ribiška društva,
harmonikarska društva,
pevska društva,
folklorna in plesna društva ter
kulturna društva.

Društva, ki sva si jih podrobneje pogledali in primerjali med sabo, so predstavljena na sliki 2.
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Slika 2: Shematski prikaz slovenskih društev v Kanadi z dostopnimi spletnimi stranmi

Iz shematskega prikaza slovenskih društev (slika 2) lahko sklepamo, da je glavni namen
slovenskih društev ohranjati spomin na Slovenijo in ne toliko povezovanje zaradi drugih
interesov (Slovenci se med sabo ne povezujejo npr. v planinska društva, društva upokojencev,
idr.). Prevladujejo namreč društva, ki se ukvarjajo s slovensko glasbo, plesi, zgodovino, kulturo,
pri čemer prevladujejo kulturna društva. V nadaljevanju naju je zanimalo koliko članov imajo
društva in kdaj so bila ustanovljena. Zaradi boljše preglednosti sva vse podatke za posamezno
društvo zbrali v preglednici 1.
Preglednica 1: Pregled slovenskih društev po letu ustanovitve in številu članov (vir: spletne strani prikazanih društev)

društvo
Kanadsko slovensko društvo Winnipeg
Večerni zvon, Prekmursko slovensko kulturno
društvo
Slovenski narodni dom Lipa Park
Slovensko kulturno društvo Sava
Kulturno društvo Simon Gregorčič
Društvo Slovenski dom
Bled Mutual Benefit Society
Vancouver Slovenian Society
Slovenski klub Calgary
Vokalna skupina Zaklad
Vokalna skupina Plamen
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo
Slovensko lovsko in ribiško društvo
Diatonična harmonika slovenski kulturni klub
Slovenska folklorna skupina Nagelj
Slovenska folklorna skupina Mladi glas in
Planika
Plesna skupina Plesati

ustanovitev
1951

število članov
ni podatka

1956

ni podatka

1967
1961 (verjetno že pred tem)
1959
1956
1933
1958
1965
2019
1991
2003
1971
ni podatka
1959

400
ni podatka
166
230
300
ni podatka
več kot 150 družin
ni podatka
13
ni podatka
okoli 100
ni podatka
več kot 50

1974

70

ni podatka

ni podatka

S pomočjo pridobljenih podatkov sva ugotovili, da je večina društev nastala v 50. in 60. letih
prejšnjega stoletja, kar je verjetno posledica množičnega priseljevanja Slovencev v Kanado zaradi
ekonomskih razlogov. Prav tako se, kljub pomanjkljivim podatkom, iz preglednice dobro vidi, da
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je večina društev dokaj velikih, saj imajo v večini sto ali več članov. Izjema so le društva, ki se
ukvarjajo s petjem ali plesom oz. folkloro.

DEJAVNOSTI DRUŠTEV
Že iz samih imen društev lahko sklepamo, s čim se ta ukvarjajo. Tako se folklorne in plesne
skupine ukvarjajo z ohranjanjem slovenskih tradicionalnih plesov in posledično glasbe. Plešejo
namreč na narodno-zabavno glasbo, oblečeni pa so v tradicionalne slovenske noše (slika 3). V ta
društva so vključeni tudi otroci, saj ponujajo možnost učenja plesa tako mlajšim, kot tudi
starejšim.

Slika 3: Plesalci plesne skupine Mladi glas in Planika
na obisku v Sloveniji.
Vir: http://gallery.mladiglasplanika.org/?level=picture&id=4425

Obe pevski društvi in slovenski kulturni klub Diatonična harmonika ohranjajo slovensko kulturo.
Prvi s petjem pesmi v slovenščini, drugi pa s poučevanjem harmonike ter organizacijo narodnozabavnih dogodkov.
Zanimiv način delovanja ima tudi Slovensko lovsko in ribiško društvo, ki se ne ukvarja zgolj z že
prej omenjenima dejavnostma, ampak prireja tudi razna srečanja in druženja za člane na lastnem
posestvu. Imajo celo stike s slovensko vojsko, ki prihaja na usposabljanje v bližnjo vojaško bazo.
Izdajajo pa tudi svojo letno publikacijo Lovski vestnik, ki vsebuje literarne prispevke, društvena
poročila, oglase, telefonski imenik in druge pomembne informacije.
Eno izmed pomembnih društev je Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo (slika 4), ki skrbi za
ohranjanje zgodovine Slovencev v Kanadi, prireja tematske razstave in izdaja lastno glasilo.

Slika 4: Predstavnici Kanadskega slovenskega zgodovinskega društva
Vir: http://www.slovenianhistorical.ca/cshs-exhibits--displays.html

6

Vsa ostala društva pa so kulturna in so si med seboj precej podobna. Ukvarjajo se z ohranjanjem
slovenske kulture, običajev, jezika, itd. Večina teh društev prireja razna druženja, kot so pikniki,
prireditve ob obletnici društva, ipd., vendar pa imajo nekateri dogodki tudi slovenski značaj. Tako
Kulturno društvo Simona Gregorčiča organizira Martinovanje, Kanadsko slovensko društvo
Winnipeg pa organizira koline.
Slovenski klub Calgary poleg vsega ostalega ponuja šolo slovenščine ter tradicionalnega
slovenskega kuhanja. Tečaje slovenščine ponuja tudi društvo Slovenski dom.
Več društev prireja koncerte slovenske narodno-zabavne glasbe, na katerih nastopajo slovenske
zasedbe. Nekatera na predavanja povabijo slovenske goste. Zanimivo je tudi, da se predvsem
društvo Slovenski dom zanima za slovenske športnike in športnice, saj na svoji Facebook strani
objavljajo vse njihove pomembnejše dosežke. Tako bi lahko rekli, da se kanadski Slovenci še
vedno zanimajo za Slovenijo in se z njo poskušajo povezovati na takšen ali drugačen način.
Društva po večini svojega glasila nimajo, a verjetno zato, ker v
okviru Vseslovenskega kulturnega odbora izhaja Glasilo
kanadskih Slovencev (slika 5). Glasilo izhaja enkrat mesečno in
je politično nevtralna publikacija. V njem najdemo predvsem
novice in zanimivosti iz kanadske slovenske skupnosti, članke
v njem pa objavljajo tudi slovenska društva. Tako ima
pomembno vlogo pri informiranju in povezovanju Slovencev v
Kanadi. Napisano je v slovenščini, nekaj člankov je tudi v
angleščini.
Vseslovenski kulturni odbor pa skrbi tudi za Radio Glas, ki
Slovencem v Ontariu prinaša novice in glasbo tako iz bližnje
okolice kot tudi iz Slovenije.
Slika 5: Naslovnica Glasila kanadskih Slovencev
(vir: https://www.facebook.com/GlasilokanadskihSlovencev/photos/a.1506080902943385/1506080909610051/?type=1&theater )

Poleg združevanja v društvih in drugih organizacijah pa se kanadski Slovenci združujejo tudi v
okviru različnih slovenskih počitniških letovišč, kot sta Slovensko letovišče – Baragov dom in
Slovenski Park, ki pa dejansko prav tako delujeta v okviru društev in slovenskih verskih središč.

ZAKLJUČEK
V Kanadi se nahaja veliko raznolikih slovenskih društev, ki sprejemajo in sodelujejo z različnimi
generacijami. Člane združuje predvsem ohranjanje slovenske kulture. To počnejo na mnogo
različnih načinov; s plesanjem tradicionalnih slovenskih plesov, poslušanjem in izvajanjem
slovenske glasbe, ohranjanjem slovenskega jezika in učenjem slovenske zgodovine. Zdi se, da jih
je oddaljenost od domovine med seboj povezala, utrdila njihovo skupnost in jih naučila držati
skupaj bolj, kot lahko to vidimo med prebivalci v Sloveniji.
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https://slovenci.si/drzave/kanada/#kanada_winnipeg
https://www.zdruzenje-sim.si/seznam_drustev/86/
https://www.gov.si/teme/slovenci-v-severni-ameriki/
http://www.theslovenian.com/radio/index.htm
https://emmamargutsch.wixsite.com/emmamargutsch/copy-of-emma-margutsch
https://www.nasizbori.si/ob-25-letnici-vokalne-skupine-plamen-toronto/
http://www.canadianslovenian.mb.ca/
http://theslovenian.com/who/bell.htm
http://theslovenian.com/who/sava.htm
https://www.vanslosoc.ca/vanslosoc/Welcome.html
https://www.sgsca.org/events/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=past&tribe-bar-date=202110-13
https://www.facebook.com/Slovenski-Dom-193116997368603/about/
http://www.sloveniancanadianclubofcalgary.com/index.html
https://www.nasizbori.si/ob-25-letnici-vokalne-skupine-plamen-toronto/
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