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Predstavitev knjige

Totalna
revolucija
Boj slovenskega punka pod komunističnim režimom Jugoslavije
Simon Ošlak-Gerasimov
Subkultura, ki je nastala v kapitalističnih centrih New Yorka in Londona, je tudi v socialistični Sloveniji našla mnogo
pristašev in se razvila v živahno alternativno sceno, ki je provocirala družbo in politiko. Poleg močnega kulturnega
dogajanja s koncerti, publikacijami in kulturnimi centri v Ljubljani se je tudi na na obrobju, v vasi Trate na meji med
Slovenijo in Avstrijo, uveljavil punkovski klub, ki je bil v sozvočju s celotno slovensko alternativno sceno. Punkovsko
gibanje je bilo bistveni sestavni del pri oblikovanju t. i. civilne družbe, ki se je v enopartijskem sistemu borila za pluralnost v družbi.
Knjiga je v sodelovanju Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko in s Kulturnim centrom, zavodom za umetniško produkcijo in založništvo v Mariboru izšla v slovenskem in nemškemjeziku.
Pogovor z Simonom Ošlakom-Gerasimovom bo vodil Bojan Wakounig.
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DAN ŽENA: predavanje in literarni večer

Ženski lik v slovenski literaturi
s koroško književnico Amino Majetić

Predavanju Amine Majetić »Ženski lik v slovenski literaturi« bo sledil literarni večer. Amina Majetić bo brala iz
svojih del.
Mag.a Amina Majetić je maturantka Slovenske gimnazije v Celovcu, z aktivnim znanjem petih jezikov. Magistrirala
je na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu. Je trikratna prvonagrajenka Tischlerjevega nagovorniškega natečaja, dobitnica
nagrad in priznanj na več literarnih natečajih, pri katerih sedaj sodeluje tudi kot članica žirije (Pisana Promlad). Poleg
literature njen svet zapolnjuje glasba, saj že nekaj časa nastopa na večjih odrih, tako doma kot v tujini. Redno objavlja
liriko in prozo v slovenskih in nemških revijah. Letos jo čaka tudi izid druge pesniške zbirke Ko sanje ostanejo sanje.

Predstavitev knjige

Nad ledenikom in velemestnim šikom
Janez Pirc

Knjiga je pustolovska zgodba bratrancev Lada in Staneta tik pred drugo svetovno vojno na dvotedenskem, več kot
tisoč kilometrov dolgem kolesarskem popotovanju po Srednji Evropi. Avtor Janez Pirc, Ladov vnuk, je v tem literariziranem zapisu rekonstruiral popotovanje mladeničev, ki sta se poleti leta 1937 (zadnje poletje pred anšlusom)
odpravila na dvotedensko kolesarjenje po delu takratne Dravske banovine, po Avstriji in kotičku Nemčije. Zgodba
oriše osebne okoliščine njunega izleta ter predstavi kraje ob poti, kakršni so bili v tistem času, primerja pa jih tudi z
današnjim časom. Na svojem popotovanju sta biciklista obiskala deželne prestolnice, kot so Celovec, Gradec in Salzburg, se spoznavala z velemestnim življenjem Dunaja, ceste pa so ju popeljale skozi številne vsaj na videz idilične
alpske vasi in kraje vzdolž Donave.

Andersenov dan-svetovni dan otroške knjige

Glabeno-gledališka animacija
za otroke
Sten Vilar

Sten Vilar, slovenski igralec, animator, profesor pedagogike.
Že v mladih letih se je Sten navduševal za igranje v gledališču. V 70. letih prejšnjega stoletja je v gledališču Pirniče
igral abonmajske predstave. Med takratnimi soigralci so bili tudi Janez Škof in še nekatera druga znana slovenska
imena. Po končani srednji šoli in kasneje, ko je diplomiral na ﬁlozofski fakulteti ter postal profesor pedagogike, se je
zaposlil v Slovenskem dijaškem domu Simon Gregorčič v Gorici (Italija).
Njegov moto je "Skupaj Lažje Rastemo!"
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Predstavitev knjige

Mi, Slovenci v Italiji

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) & Svet slovenskih organizacij (SSO)
Slovenska narodna skupnost v Italiji je od nekdaj nerazdružljivi del Primorske. Predniki Slovencev so se v ta prostor
začeli naseljevati v 6. st. po Kr.. Tukajšnjo slovensko prisotnost od 9. stoletja potrjuje več rokopisov. Skozi več stoletij
so Slovenci v tem navpičnem dvestokilometrskem pasu krojili družbeni sistem, ki se je znal z veliko mero zavesti
prilagajati vsem družbenim in zgodovinskim izzivom.

Knjiga je prirejen in dopolnjen separat publikacije Sosedje … prijatelji, ki jih velja spoznati: Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo.
Avtorji:
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Julijan Čavdek, Devan Jagodic, Marianna Kosic, Martin Lissiach,
Jaruška Majovski, Maja Mezgec, Zaira Vidau

Literarni večer

Noč knjige 2019
Noč knjige je mednarodni dogodek, s katerim obeležujemo 23. april, Svetovni dan knjige. Njegov namen je z najrazličnejšimi kulturnimi dogodki promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt poteka kot družbena akcija
in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine.

Predstavitev knjige

Zgodbe iz izgnanstva
Božo Grafenauer

Dr. Božo Grafenauer je v samozaložbi izdal knjigo Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti, v kateri
je opisal pot očeta Ludvika Grafenauerja, člana znane družine Grafenauerjev, ki so morali zaradi svoje slovenske
zavednosti po koroškem plebiscitu leta 1920 emigrirati v tik pred tem nastalo Jugoslavijo.
Takoj po okupatorski zasedbi Slovenije je Ludvika Grafenauerja gestapo 19. aprila 1941 zaprl v meljsko kasarno (vojašnico) v Mariboru, nato pa so ga s 6. transportom 24. junija 1941 z družino (z ženo in s sinovoma, starima štiri in šest
let) izgnali v Srbijo. Po vojni se je vrnil v Slovenijo in bil do upokojitve leta 1962 ravnatelj osnovne šole v Framu.

Predstavitev pesniške zbirke

Gedichte vom Karst / Pesmi s Krasa /
Poesie dalcarso
Maria Valentina Kravanja

„Pesniški svet Marie Valentine Kravanja v zbirki Pesmi s Krasa je svet njene prvobitne in najintimnejše duhovne
domovine. S svojimi na videz krhkimi verzi sega onkraj ganljive navezanosti na pokrajino, gmajne in morja ter se
dotika tistega čutenja, ob katerem se na stežaj odpirajo vrata do ranljivosti duha, k spominu in utrjevanju lastne
zavesti in spoznanj. Njene pesmi so v resnici ljubezenke in njena ljubezen je zapisana v travah in stezah, po katerih
stopa človek s svojim spominom in zgodovino.“ (Marko Sosič)
Trojezična pesniška zbirka je izšla leta 2018 v Literarni zbirki Pavlove hiše. Branko Lenart je k pesniški zbirki dodal fotograﬁje s Krasa.

