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Predstavitev knjige

DALMATINOVA BIBLIJA
433 let pozneje

31. 10. 1517 – 31. 10. 2017
500 let Reformacije

Posodobljena izdaja Novega testamenta
iz Dalmatinove Biblije

V okviru praznovanja 500-letnice protestantizma 
vas vabimo na predstavitev posodobljene izdaje 

Novega testamenta iz Dalmatinovega prevoda 
Biblije (1584) v slovenski jezik.

Gosta večera bosta protestantski duhovnik mag. 
Benjamin Hlastan in slovenski pisatelj, publicist 
in prevajalec Vinko Ošlak, ki sta besedilo poso-

dobila.

Pozdrav in uvodne besede: mag. Bozo Hartmann
Posodobljeno Biblijo bosta predstavila: 
mag. Vinko Ošlak in mag. Benjamin Hlastan

Mag.Vinko Ošlak, rojen v Slovenj Gradcu, odraščal na Prevaljah, od 1982 živi v Celovcu, magi-
striral iz filozofije, književnik, predavatelj in prevajalec, na Koroškem zaposlen najprej kot 
korektor, lektor in urednik v Mohorjevi založbi, sopobudnik in poslevodeči urednik revije 
Celovški Zvon, nato andragog pri Katoliški akciji krške škofije in prevajalec za potrebe škofije in 
Caritas. V letih 2003-2005 po službeni dolžnosti ustanovil in vodil biblijski skupini v Št. Jakobu 
v Rožu in v Pliberku. Ob intenzivnem soočenju z Biblijo in primerjanju z naukom rimske cerkve 
se je odločil za Biblijo in se tako razšel s katoliško cerkvijo. Vključil se je v biblijsko utemeljene 
krščanske skupnosti na Koroškem in v Sloveniji, kjer sodeluje kot pridigar, v okviru Združenja 
Trubarjev forum s sedežem v Slovenj Gradcu prevaja knjige slovenskih protestantskih piscev v 
danes razumljivo slovenščino. S pastorjem mag. Hlastanom pripravlja posodobljenje celotne Dal-
matinove Biblije iz leta 1584 - spomladi leta 2017 je izšel prvi sad tega dela, Novi testament.

Mag. Benjamin Hlastan, rojen v Celju, je v ZDA študiral apologetiko in svetopisemske jezike: 
hebrejščino, aramejščino in novozavezno grščino. Po 13 letih bivanja v ZDA, kjer je bil tudi ordi-
niran za protestantskega duhovnika v baptistični cerkvi, se je z družino kot misijonar vrnil v Slo-
venijo in se naselil v Slovenj Gradcu, kjer že več ko 10 let vodi tedenske biblijske ure, že nekaj 
let pa kot pastor vodi tudi Evangelijsko krščansko cerkev v Slovenj Gradcu, kar pomeni, da se je 
nauk, ki je bil v času protireformacije nasilno pregnan, znova vrnil v to mesto, ki je igralo v Tru-
barjevem času posebno močno vlogo. Mag. Hlastan je tajnik Združenja Trubarjev forum, ki hkrati 
deluje kot založba za izdajanje jezikovno posodobljenih del slovenskih protestantskih piscev. 
Skupaj s sodelavcem Ošlakom dela na posodobitvi Dalmatinovega prevoda celotne Biblije 
(1584) - in izid Novega testamenta po Dalmatinovem prevodu je prvi sad tega dela. Je poročen in 
oče sedmih otrok.

Prireditelji:
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Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem
Ace Mermolja

Čivk duše
»Čivk duše« je najnovejša, enajsta pesniška zbirka pesnika, esejista, 
novinarja in kulturnega delavca Aceta MERMOLJE. V njej vrta v 
najbolj intimne rane lastne duševnosti in v mnoge od najtežjih 
kolektivnih krivd družbe. Mermoljeva pesniška govorica se odpira 
splošnim družbenim problemom (migracija, ksenofobija, odnos do 
domovine idr.) in se približuje človeškemu dojemanju družbene 
realnosti s pomočjo pesniške besede. To so pripovedne pesmi, 
razvrščene v sedem ciklov: Canto, Migranti, Natura morta, Domovi-
na, Vračanja, Pesem in Spremna beseda.

Pesnik, novinar in kulturni delavec Ace Mermolja se je rodil v Ljubljani leta 
1951. Živel je v Gorici (Italija), kjer je obiskoval šole s slovenskim učnim 
jezikom. Maturiral je na klasični gimnaziji. V 
Ljubljani je diplomiral iz slovenistike in 
primerjalne književnosti.
Mermolja je do upokojitve in pozneje opravl-
jal svojo poklicno pot v Trstu, v Gorici in v 
Čedadu. Bil je v vodstvu številnih slovenskih 
ustanov in organizaciji v zamejstvu. Živi na 
Padričah pri Trstu.
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Buchpräsentation und Lesung mit
Erwin Riess

Herr Groll und die Stromschnellen des Tiber

Mit dem proletarisch-gebildeten Groll hat Erwin Riess vor elf Jahren 
einen Detektiv geschaffen, der nicht nur einzigartig ist, weil er im Roll-
stuhl sitzt. Das Herz des schlitzohrigen „Lebens- und Vermögensbe-
raters“ schlägt für die internationale Binnenschifffahrt, seine Hände 
schlagen für angewandten Antifaschismus: „Seit ich denken kann, 
liege ich, ein Angehöriger der niederen Stände, mit den höh’ren 
Wesen im Streit.“
Mit dem Dozenten, seinem bourgeoisen Sidekick, reist Groll nach 
Rom, wo er in vatikanische Machenschaften und mafiöse Geschäfte 
gerät. Irgendwann sitzt sogar der Papst in seinem alten Renault. In 
Sachen Informationslogistik ist Riess ein Großreeder: Er schreibt über 
muslimische Expansion, slowenische Waschmaschinen und italieni-
sche Flugshows. Und er beweist, dass moralische Integrität und eine 
politische Agenda der literarischen Qualität nicht abträglich sein 
müssen. (Dominika Meindl in FALTER)

„Sein bester Roman.“ (Peter Pisa, Kurier)
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Predstavitev knjige in branje | Buchpräsentation und Lesung
Jani Oswald

Non minus ultra
Ausgewählte Gedichte im Buch und auf CD / Zbrane 
pesmi v knjigi in na zgoščenki
Nachwort Univ.-Prof. Dr. Andreas Leben / Spremna 
beseda Univ. prof. dr. Andreas Leben
Die zweisprachige Jubiläumsausgabe Jani Oswalds 
erscheint anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums. Mit 
seinen zahlreichen Gedichtbänden, von „Zaseka“ (1985) 
bis „Carmina minora/Carmina mi nora“ (2016), zählt 
Oswald zu den eigenwilligsten zeitgenössischen Dichtern 
im Alpen-Adria-Raum.
Jubilejna dvojezična pesniška zbirka izhaja ob 60-letnici 
Janija Oswalda. S svojimi številnimi pesniškimi zbirkami, 
od „Zaseke“ (1985) do zbirke „Carmina minora/Carmina 
mi nora“ (2016), se uvršča med najbolj samosvoje, jezi-
kovno igrive in iskrive sodobne pesnike.

Univ. Prof. Dr. Andreas Leben v pogovoru 
z avtorjem | im Gespräch mit dem Autor
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