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UVOD

Bralci, pozor!

 V rokah držite izdelek, ki je na nek način plod 
strahu pred izgubo kilobajtov in megabajtov. V digi-
talizirani dobi je namreč vse več podatkov v dokaj ranljivi 
elektronski obliki, zato se nemalokrat zgodi, da kakšna 
fotografija ali podatek odleti, pa če si avtor to želi ali 
ne. S tem almanahom želimo zajeti vsaj košček dogaja-
nja na Koroškem v letu 2009 ter ga v tiskani obliki ohra-
niti za tistega, ki ga bo čez 50 let morda zanimalo, kaj se 
je na naši grudi dogajalo in dogodilo dvatisočdevetega.  

 Jasno, zaradi finančnih, prostorskih in kadrovskih 
omejitev v tem almanahu še zdaleč ne boste našli vseh 
dogodkov, vseh fotografij, kaj šele vseh, ki bi si zaslužili 
omembo ali podrobnejši opis. Naš izbor gravitira pred-
vsem v smer objav na spletni strani bajta.si, k sodelovanju 
pa smo povabili večino akterjev dogajanja na Koroškem 
ter skušali čim več njihovih prispevkov vključiti med sto 
dvajset zapisov na teh straneh. Na žalost smo bili pri nekat-
erih dogodkih primorani uporabiti simbolične fotografije. 

 Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki so ka-
korkoli sodelovali pri pripravi knjige, hkrati pa izreka-
mo opravičilo vsem, ki smo jih nenamenoma izpustili, in 
vsem, ki se na različne načine trudijo, da bogatijo koroški 
prostor, pa za njih nismo našli prostora. Vsaka selek-
cija je krivična, predvsem pa izjemno subjektivna, zato si 
ne delamo utvar, da je pričujoči izdelek odličen pregled 
dogajanja na Koroškem. Upamo pa, da je vsaj zadovoljiv. 

za kolektiv bajta.si Igor Ranc
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