2019

JESENSKI NIZ
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

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

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

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

DE TOREK | DIENSTAG

5. 11. 2019 | 20.00

Buchvorstellung: Schmerz und Gegenwart (Alfred Goubran)

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).
Kritisches Gespräch zwischen Autor Alfred Gourban und Bettina Pirker

Knjižni center HAČEK, Paulitschgasse 5–7, Klagenfurt
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

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

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

SL TOREK | DIENSTAG

26. 11. 2019 | 18.30 Predstavitev knjige: Gamsi na plazu (Karel Prušnik – Gašper)
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.
O knjigi bosta spregovorila Danilo Prušnik in urednica Irena Destovnik. Glasba: Georg Errenst

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

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
S𐐸D
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