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· Rastje 16
· Koroški koledar 2023
· GLEJ, ta svet je tudi zate!
   Ženske in AFŽ / ZSŽ na Koroškem
· Čarobni mesec pestri leto / Ein märchenhafter Jahreskreis

Vokalna skupina Praprotnice se po- 
novno oglaša s ciklom 12 pesmi na 
temo PREGON, s posebnim poudar-
kom spomina na 80-letnico pregnan-
stva koroških Slovenk in Slovencev. 
Obelodanjene so tudi tri nove skladbe 
pregnanca in pesnika Andreja Kokota.
Praprotnice: Terezija Kravcar, Hanca 
Pörtsch, Rozka Tratar-Sticker – vokal, 
Georg Errenst – akordeon in aranžma.

Naročila:
Knjižni dar SPZ 2023 lahko naročite pri Slovenski prosvetni zvezi, Slovenski 
študijski knjižnici ali Knjižnem centru Haček v Celovcu.
Naročilo pošljite na naslov: spz@slo.at ali office@hacek.at
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naročite sedaj!

Kultur



Helena Verdel, Vida Obid
GLEJ, ta svet je tudi zate!
Ženske in AFŽ / ZSŽ na Koroškem 
(izdala ZSŽ, soizdajateljica SPZ, založil JSKD) cena: € 21,80

Ob bližajoči se 80. obletnici ustanovitve Zveze slovenskih žena 
sta Helena Verdel in Vida Obid napisali knjigo z naslovom 
»Glej, ta svet je tudi zate!«. Vsebina je kot kita spletena iz treh 
elementov: prvi opisuje zgodovino ZSŽ in obenem omogoča 
vpogled v širše družbeno dogajanje ter aktualna vprašanja v 
vsakem od obdobij, drugi element je v besedilo vpletena 
biografija Milke Kokot, ki je 2022 praznovala 80. rojstni dan in 
je bila med letoma 1985 in 1996 tajnica ZSŽ, nato pa ji je med 
letoma 1996 in 2018 predsedovala. Tretji element so biografi-
je članic Izvršnega odbora ZSŽ v vseh letih njenega delovanja. 
Gre torej za dokumentiranje zgodovine Zveze slovenskih žena 
in njenega 80-letnega delovanja in prizadevanja za izboljšanje 
položaja koroških Slovenk. 

Niko Kupper
Čarobni mesec pestri leto
Ein märchenhafter Jahreskreis
(Ilustracije: Urška Tišler, izdala HAČEK & SPZ, založil JSKD) 
cena: € 26,-

Pred nekaj leti sta povabili knjigarna Haček skupaj s Slovensko 
prosvetno zvezo pisatelja k skupnem projektu. Niko Kupper je 
napisal 12 novih pravljic in jih prebiral na koroških šolah. 
Otroci so po slišani pravljici meseca ustvarjali umetnine. Ob 
rednih razstavah v knjigarni Haček pa so bile izbrane najboljše 
risbe, ki so po letu dni krasile skupni koledar.
Pisatelj se je odločil, da v nove pravljice vplete koledarju 
primerne zgodbice o starih imenih mesecev, tako v slovenščini 
kot v nemščini. Te pravljice so sedaj izšle v knjigi. S prikupnimi 
ilustracijami mlade oblikovalke Urške Tišler iz Tržiča naj 
otrokom in staršem ustvarijo lepe pravljične trenutke.

Koroški koledar 2023
(Uredila: Klasja Zala Kovačič, slikovna oprema: Zorka L-Weiss, 
izdala SPZ, založil JSKD) cena: € 15,-

Zbornik Koroški koledar 2023 se tradicionalno posveča kulturi 
spominjanja in zgodovini, kot je spominjanje ob 80. obletnici 
pregona koroških Slovenk in Slovencev, 40-letnica delovanja 
Muzeja pri Peršmanu in častitljivih 70 let otroškega in mladins-
kega lista Mladi rod. V kontekstu spominjanja so tudi vélike 
osebnosti: pisatelj Boris Pahor, ki je 30. maja 2022 umrl v 109. 
letu, pesnik, prevajalec in narodni heroj Karel Destovnik - 
Kajuh ob prihajajočem Kajuhovem letu ter arhitekt Jože 
Plečnik ob Plečnikovem letu. Vélika osebnost je tudi narodni 
buditelj Matija Majar - Ziljski, o katerem je nastala prava 

Rastje 16
(Uredil: Miha Vrbinc, slikovna oprema: Mirko Malle, 
izdala DSPA & SPZ, založil JSKD) cena: € 19,80 

Revija Rastje 16 (uredil: Miha Vrbinc) sledi zamisli zbirke 
najrazličnejših prispevkov slovenskega besednega ustvarjanja 
na Koroškem, o Koroški in za Koroško.
Raznolikost almanaha je v besedilnih vrstah – od lirike do 
esejev, od proze do literarne kritike – in seveda tudi po avtori-
cah in avtorjih – od njihovih prvih korakov v javnost preko 
natečaja Pisana promlad do novih objav uveljavljenih ustvar-
jalk in ustvarjalcev preko vseh generacij.
V spominskem letu 2022, 80 let po pregonu slovenskih družin 
iz Koroške, je naloga umetnosti in raziskovalnega dela soočan-

 

raziskava. Aktualna družbenopolitična tema je prispevek o medijski svobodi in RTV Sloveni-
ja, o Slovencih v Avstriji po 30 letih samostojne slovenske države ter jezikoslovni prispevki. 
Med slednjimi je statistična raziskava o vsakdanji rabi slovenskega in nemškega jezika na 
Koroškem ter opis dveh novih projektov, to sta bralni projekt Miša in projekt Slovenščino 
do/živeti. Zbornik se zaključuje z Rizzijevo in dr. Petkovo nagrado ter z nekrologom Tatjani 
Messner-Zeichen. 

je družbe z zgodovino, da ostaja v spominu to, kar je usodno vplivalo na narodnostni razvoj 
na Koroškem. A ta pogled na preteklost je nujno povezan tudi z zdajšnjim trenutkom, v 
katerem doživljamo izzive, usodne za sedanjost in prihodnost širšega družbenega okolja 
Evrope in sveta.


