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4 knjige* namesto 76,60

€ 38,-

Lub i

(inkl. MwSt.)

* Knjižni dar SPZ vsebuje: Koroški koledar 2021, Rastje 14, Bližina preteklosti, korenine prihodnosti:
Avtobiografija koroškega Slovenca & Veverica Belica / Das Eichhörnchen Belica
      
     

            
      

Niko Kupper

Veverica Belica / Das Eichhörnchen Belica
(Ilustracije: Maja Lubi, uvodne besede: Peter Svetina,
izdala HAČEK & SPZ, založil JSKD) cena: € 19,90
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V svoji najnovejši dvojezični knjigi, basni o
dobrosrčni beli veverički Belici, pesnik in
pisatelj Niko Kupper otrokom pripoveduje o
pomenu medsebojne solidarnosti in prijateljstva. Mala živahna in neustrašna veverica
Belica rešuje male gozdne živali, ki so se znašle
v stiski. V trenutku, ko pa se sama znajde v
krempljih lisice, risa in orla, ki so zaradi nje
ostajali brez plena, ji druge male živali
priskočijo na pomoč.
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Rastje 14

(Uredil: Miha Vrbinc, likovna oprema: Zorka Loiskandl-Weiss,
izdala DSPA & SPZ, založil JSKD) cena: € 19,80

Literarna revija Rastje vsako leto predstavi
širok razpon ustvarjanja po književnih
zvrsteh lirike, dramatike in proze, spominske
in esejistične književnosti in po najrazličnejših
oblikah tradicionalnega in modernega in
postmodernega oblikovanja besedil, tu pa tam
tudi dvojezično, a po usmeritvi revije slovensko
pisanje avtoric in avtorjev, ki živijo na Koroškem, so povezani z njo ali se ukvarjajo s koroško tematiko.
V tem letu – 100 let po koroškem plebiscitu –
je ta tematika del marsikaterega besedila,
jezikovne stvaritve tega almanaha pa je
zaznamoval tudi koronavirus.
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Florijan Lapusch

Bližina preteklosti, korenine prihodnosti:
Avtobiografija koroškega Slovenca

(Uredila: Vera Wutti-Incko, komentarji in opombe: Štefan Pinter,
spremni besedili: Avguštin Malle in Daniel Wutti,
izdala SPZ, založil JSKD) cena: € 21,90

Urednica Vera Wutti-Incko je dedovo življenjsko zgodbo razdelila na več delov, v katerih
Florijan Lapusch opisuje otroštvo in mladost v
Podsinji vasi, prvo svetovno vojno, ki jo je kot
avstro-ogrski vojak preživel na ruski fronti in v
ujetništvu v Sibiriji, kjer je delal na posestvih
dveh nemških kmetov. Po vrnitvi domov se je
posvetil oživljanju kulturnega delovanja in
zadružništvu. »Ker je bil zaveden Slovenec«
so ga leta 1942 z družino nasilno izselili v
Nemčijo. Po vrnitvi je sodeloval pri ponovni
vzpostavitvi slovenskega zadružništva in se
zavzemal za ohranitev slovenskega življa na
Koroškem.

Florijan Lapusch

BLIŽINA PRETEKLOSTI,
KORENINE PRIHODNOSTI
AVTOBIOGRAFIJA KOROŠKEGA SLOVENCA

Koroški koledar 2021

(Uredila: Irena Destovnik, fotografije: Justina Hribernik,
izdala SPZ, založil JSKD) cena: € 15,-

Koroški koledar 2021 prinaša članke o letošnjih pomembnih zgodovinskih obletnicah:
stoletnici koroškega plebiscita, stoletnici
požiga Narodnega doma v Trstu, 90-letnici
ustrelitve bazoviških junakov, sedemdesetletnici smrti pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca in petinsedemdesetletnici konca
druge svetovne vojne. Drugi članki so povezani
z aktualnimi družbenopolitičnimi, ženskimi,
jezikovnimi in t. i. manjšinskimi temami.

PODPORNIKI

2

0

2

1

K O R O Š K I
K O L E D A R

