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MOJA DRUŽINA BERE je projekt, s katerim želimo družine spodbuditi, da skupaj berejo in se o prebranem
pogovarjajo. Na ta način starši otroke motivirajo in pri njih spodbujajo veselje do knjige, branja, pridobivanja
novih informacij, širjenja besedišča itn.
(Z otroki skupaj beremo, jim razlagamo neznane besede in se o prebranem pogovorimo. Za več idej, kako brati
skupaj, prilagamo brošuro OTROK, BRANJE in ODRASLI.)

MALČEK BRALČEK je bralna značka za otroke od 1. do 3. leta. Zanje smo pripravili prav posebne kovčke s
knjigami, da jih bodo lahko sami odnesli domov. V kovčku bodo dve ali tri knjige, dve naprstni lutki in pobarvanka.
Otroku berite in ga spodbujajte, naj za vami ponavlja besede. Knjigo mu večkrat preberite in ga o njej sprašujte.
Predlagajte mu, da tudi on vam »prebere« knjigo. Če ga knjiga sama ne motivira, mu bosta na pomoč priskočili
dve naprstni lutki. Na koncu ga nagradite s pobarvanko.
Za več idej, kako brati skupaj, prilagamo še brošuro OTROK, BRANJE in ODRASLI.
Ob vrnitvi bralnega kovčka v knjižnico bomo otroka nagradili z barvnim žigom.
Otrok osvoji bralno značko, ko prebere vsaj tri knjige.
Zaključna prireditev MALČEK BRALČEK bo v knjižnici, kjer bomo za otroke pripravili pravljično urico in jim podelili
priznanja.
KOROŠCI PA BUKVE BEREMO* je bralna značka za odrasle. Vabimo vas, da se nam pridružite pri branju
kakovostne literature za odrasle. V ta namen smo za vas pripravili priporočilni seznam. K branju vabimo tudi ljudi,
ki težko berejo. Zanje je pripravljen seznam za t. i. lahko branje.
Branje za danes, branje za jutri, branje za zmeraj, preberite štiri zgodbe in eno pesniško zbirko in sodelujte pri
bralni znački za odrasle.
Branje je za duha to, kar je telovadba za telo. (R. Steele)
Projekt se začne novembra 2019 in traja do maja 2020. Spremljata ga dve literarni prireditvi.

*Projekt izvajamo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem.

Bralna vzgoja je pomembno področje delovanja knjižnice, zato že od leta 1977 sodeluje v slovenskem bralnem
gibanju BRALNA ZNAČKA, katere pobudnika sta bila mladinski pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor
slovenščine Stanko Kotnik. Bralno značko, ki se je začela na OŠ Franja Goloba Prevalje in v Sloveniji poteka že 58
let, na avstrijskem Koroškem pa letos že 42. leto, danes vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.
Slovenska študijska knjižnica koordinira akcijo na Koroškem, poskrbi za knjige in zaključno prireditev, na kateri
vsako leto gosti mladinske pisatelje ali pevce iz Slovenije. Na zaključni prireditvi se podelijo bralne značke kot
priznanje otrokom, ki poleg rednega šolskega branja preberejo še določeno število slovenskih mladinskih knjig in
se o njih pogovorijo z mentorji.
Od leta 2002 pri akciji sodelujejo tudi predšolski otroci in njihove vzgojiteljice. Z namenom motiviranja mladih za
sodelovanje pomembno vlogo v akciji igrajo mentorji in mentorice v prosvetnih društvih ali posameznih šolah.
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Pogoj za sodelovanje v projektu je, da vsak v družini prebere vsaj eno knjigo ali revijo. Nato lahko skupaj z otroki
izdelate svoje družinsko knjigo, zvezek ali plakat. Okrasite ga/jo tako, da nanj/o nalepite risbice, misli in povzetke
iz knjige ali družinske fotografije. Bodite ustvarjalni!
Projekt se začne oktobra 2019 in se konča junija 2020. Takrat bomo za vas pripravili zaključno prireditev, na kateri
boste razstavili svoje družinske knjige in plakate. Da bosta druženje in branje še bolj zabavna, pa bomo na
zaključni prireditvi izžrebali tudi družino, ki bo nagrajena z družinskim izletom.
SOPRIREDITELJ / MITVERANSTALTER
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MONODRAMA: Moje Življenje z Almo Karlin
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Verein zur Anregung des dramatischen Appetits
Društvo za vzbujanje dramskega apetita

SOPRIREDITELJI / MITVERANSTALTER
PREDAVANJE: Hotena nevednost (Tomaž Gruškovnik)
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SL ČETRTEK | DONNERSTAG

17. 10. 2019 | 20.00

Monodrama: Moje življenje z Almo Karlin

Govori o življenju slikarke, pisateljice in velike prijateljice Alme Maximiliane Karlin, Thei
Gammelin, ki se je leta 1934 preselila k Almi v Celje in v tem mestu ostala do svoje smrti. Skozi Theino
pripoved izvemo vse o njenem življenju, kot tudi o življenju Alme Maximiliane Karlin, o njenih evropskih
predavanjih, o popotovanju po svetu, o njenem življenju med drugo svetovno vojno, pred njo in po njej, o
sodelovanju z NOB, o Almini smrti in Theinem ustvarjanju, delu in življenju. Moje življenje z Almo Karlin
je zgodovin- sko-domoznansko-potopisna monodrama o življenju dveh izjemnih žensk, tokrat gledana
skozi življenje nekoliko prezrte Thee Scheiber Gammelin v izvedbi odlične Barbare Vidovič.
Igralka: Barbara Vidovič, režija: Michael A. Green, kostumografija: Darja Vrebac
Produkcija: Talija gledališče / Talija Theater
Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5–7, Celovec
SL PETEK | FREITAG

18. 10. 2019 | 11.00 Predavanje: Česar nas niso naučili v šoli (Petra Škarja)
Ste se kdaj vprašali, česa vsega nas šola ne nauči, a v življenju nujno potrebujemo? Obstajajo znanja in
veščine, na katere je dobro biti pozoren in si jih pridobiti, da nam bo v življenju laže.
Govorili bomo o prevzemanju odgovornosti, veščinah komunikacije, sposobnosti soočanja s padci in z
neuspehi, pravi miselni naravnanosti za uspešno kariero, pomembnosti pravih etičnih in moralnih
vrednot …
Rdeča nit: Podpirajmo podjetnost na temelju pozitivnih vrednot

DE TOREK | DIENSTAG

5. 11. 2019 | 20.00

Buchvorstellung: Schmerz und Gegenwart (Alfred Goubran)

Ob stoti obletnici plebiscita smo pripravili 5. izdajo Gamsov na plazu avtorja Karla Prušnika – Gašperja, koroškega prvoborca, organizatorja protifašističnega boja na Koroškem. V knjigi smo aktualizirali
opombe in dodali pregled najpomembnejše spominske literature iz obdobja 1958–2019 ter nove
spremne besede. Knjigo je s svojimi slikami, ki bodo na ogled na dan predstavitve knjige, opremila
avtorjeva vnukinja Tanja Prušnik.

Kritisches Gespräch zwischen Autor Alfred Gourban und Bettina Pirker

O knjigi bosta spregovorila Danilo Prušnik in urednica Irena Destovnik. Glasba: Georg Errenst

Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5–7, Klagenfurt

... vabi na zabavo! Nepozabno fotografiranje z mačkom Murijem, pesmi, ples, pravljice in še kaj …
Obleci se v mucka, da bo bolj zabavno.
Kako postati maček (v treh korakih):
- odpri www.mladinska.com/macekmuri
- klikni »mačja zabava«
- izberi in natisni masko
Oblečen v mucka ali ne …, vesel bom tvoje družbe.
Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5–7, Celovec

Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5–7, Celovec
SL TOREK | DIENSTAG

SL TOREK | DIENSTAG

19. 11. 2019 | 10.00 Otroški program: Pravljična urica z Dadijem
18.30

Predstavitev knjige: Dadi in leteča torba (Dragana Laketić)

Knjižničarka v Slovenski študijski knjižnici, Dragana Laketić, ki z lutko Dadijem v vrtcih in šolah pripravlja
tudi pravljične urice, je o skrivnostnem Dadijevem prihodu v knjižnico napisala zgodbico, ki igrivo
predstavi pomen knjig in knjižnice za ljudi ter skrb za sočloveka. Dvojezična slikanica je prilagojena tudi
otrokom z disleksijo.
Poleg otroške knjige bo predstavljen tudi Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze.
Z avtorico se bo pogovarjala Daniela Topar

3. 12. 2019 | 18.30

Predstavitev revije: RASTJE 13 (2019)

Rastje 13 na 212 straneh prinaša pregled slovenske literarne ustvarjalnosti na Koroškem, ki so jo
prispevali tako ustaljeni pisci kot novinci in šolarji, udeleženci literarnega natečaja. V reviji so predstavljene tudi publikacije članov DSAP, ki so jih izdali v minulem letu. Slike za opremo revije je prispeval slikar
Gustav Januš.
O knjigi bo spregovoril urednik Miha Vrbinc
Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5–7, Celovec

Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5-7, Celovec
SL OB TORKIH | DIENSTAGS
SL PETEK | FREITAG

22. 10. 2019 | 16.00 Otroški program: Maček Muri

26. 11. 2019 | 18.30 Predstavitev knjige: Gamsi na plazu (Karel Prušnik – Gašper)

Kennzeichen einer Verdrängungsgesellschaft ist, schreibt Alfred Goubran, dass Status und öffentliche
Bedeutung an der Verdrängungsleistung bzw. dem Verdrängungswert gemes sen werden.
Die Verdrängungsleistung wird honoriert als das, was der Ablenkung und Zerstreuung dient und unter
dem Begriff Unterhaltungsindustrie firmiert (obwohl diese eigentlich
Zerstreuungsindustrie heißen sollte).

Mladinski dom (telovadnica), Mikschalle 4, Celovec
SL TOREK | DIENSTAG

SL TOREK | DIENSTAG

Predavanje: Hotena nevednost (Tomaž Grušovnik) –

22. 11. 2019 | 19.00 izogibanje moralni odgovornosti do okolja, živali in soljudi
Kadar razmišljamo o problemih, ki vključujejo človekovo odločanje in delovanje, odsotnost ustreznih
ukrepov po navadi pripisujemo slabemu poznavanju razmer. Tako imenovani 'model informacijskega
deficita' predpostavlja, da je razlog pomanjkanja ukrepov na, denimo, okoljskem področju posledica
slabe informiranosti javnosti. Toda ali to res drži? Ali ni, nasprotno, tako, da so informacije o onesnaževanju okolja le klik oddaljene od nas in da se lahko o njih pozanimamo na praktično vsakem koraku? Zato
se zdi, da okoljska kriza danes ni več toliko posledica našega nepoznavanja razmer, temveč aktivne
ignorance – hotene nevednosti.
Predavanje dr. Grušovnika bo zato naslovilo problem pojavnih oblik in vzrokov našega načrtnega zavestnega ali nezavednega - izogibanja vednosti.
Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem, Spergergasse 7, Celovec

17.00–18.00 &
OB ČETRTKIH | DONNERST.
14.00–15.00

SL VSAKO PRVO SREDO
V MESECU / JEDEN ERSTEN
MITTWOCH DES MONATS
10.00

SL PO DOGOVORU /
NACH VEREINBARUNG
T: 0463/323 85

Glasno branje
Glasno vam preberemo vse, kar bi radi prebrali sami, a ne morete. Na
pomoč vam priskočimo tudi pri treningu glasnega in pravilnega branja ter
pravilne izgovorjave. Skupaj beremo slovenske in nemške knjige!
Pravljična urica z Dadijem in letečo torbo
Dadi je fantek, ki imamo ga vsi radi, na leteči torbi leti in nas z novo
zgodbico razveseli. Čarovnija se zgodi, ko na torbo zlati prah prileti in
tako Dadi v novo deželo odleti. Tam se novega jezika nauči in s svojim
znanjem naša življenja bogati.
Pobeg v knjižnico
Želiš izvedeti, kaj se je zgodilo kraljični na zrnu graha, kako je Rdeča kapica
premagala volka in kaj se zgodi v zadnji knjigi Harryja Potterja? Potem se
nam pridruži pri glasnem branju in čvekanju …

Slovenska študijska knjižnica, Mikschallee 4, Celovec

