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Predstavitev knjige / Buchpräsentation

Brigitte Entner »Kaj človek vse doživi!

Was der Mensch alles erlebt!«

Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde Zell / Odpor in preganjanje v občini Sele.
Sele štejejo med tiste koroške občine, ki jih je nacistično nasilje posebno hudo zadelo. Temu navkljub so domačini tukaj prakticirali od leta 1938 naprej najrazličnejše oblike odpora. Raznolik in
deloma kontroverzen je tudi spomin na ta čas.
Zell zählt zu jenen Kärntner Gemeinden, die besonders schwer von NS-Verfolgungsmaßnahmen getroffen wurden. Trotz allem wurden hier von 1938 an unterschiedlichste Formen widerständigen Handelns praktiziert. Unterschiedlich, bisweilen gar kontrovers ist die Erinnerung an
jene Zeit.
Knjigo bo predstavila avtorica / Das Buch wird von der Autorin vorgestellt.

Predstavitev knjig, pogovor z avtorico ter pokušnja pršuta in terana

Vesna Guštin
»ŽIVIO KRAŠKA OHCET!«, »OGENJ NA
KAMNU« – življenje ob ognjišču na Krasu in
tržaškem podeželju, »JE VEČ DNEVOU KU
KLOBAS«, »BERI, BERI ROŽMARIN ZELENI« –
kraška zelišča v ljudski tradiciji
Kraška ohcet je najpomembnejša etnografska prireditev Slovencev v Italiji. Zadruga Naš Kras je
ob letošnji 50-letnici Kraške ohceti izdala jubilejno publikacijo. Pred tem so izšle še tri kjnige
Vesne Guštin, ki se posvečajo kulturni dediščini in ljudski tradiciji na Krasu.
Avtorica Vesna Guštin je že vrsto let vključena v kulturno življenje v Repentabru kot zborovodkinja, organizatorka in raziskovalka ljudskih navad, predvsem kulinaričnih. Avtoriva opisuje nekdanje prehrambene navade z recepti; zapisuje zdravilne zeli iz Krasa, ponuja zdravilne recepte z
bogato zbirko fotografskega gradiva in opisuje življenje ob ognjišču in prazničnih navadah na
Krasu.
Publikacija »Živio kraška ohcet!« je sinteza njenih dosedanjih raziskav in pričevanj, ki jih je ob prvi
izvedbi Kraške ohceti leta 1968 zbrala njena sestra Majda med starejšimi osebami v Repnu, katerih spomin je segel v konec 19. stoletja.
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Branje - pot poezije Dunaj-Celovec-Ljubljana-Trst

Marko Kravos & Jani Oswald

DOL OGRAJA MEJA MAJA
Poetični utrinki iz življenja Marka Kravosa in Janija Oswalda, ki s satiro in ironijo opisujeta čedalje hujšo nehomogenost kulture in politike v ožjem koroškem, tržaškem, slovenskem, italijanskem in avstrijskem kulturnem prostoru.
Marko Kravos und Jani Oswald suchen mit viel Humor und Ironie poeti- sche Antworten auf
prekäre gesellschaftliche Ereignise , die nicht nur im eigenen kärntnerischen, österreichischen,
alpenadriatischen, slowenischen oder italienischen Umfeld zunehmend komplexere Bruchlinien
aufweisen.

Predstavitev knjige

njižni dar

2019
»Otoki spomina - Gedenkinseln«

Slovenske prosvetne zveze

Konkretno gre za več kot 50 grobišč, spominskih obeležij in spominskih plošč, ki so postavljeni
tudi v spomin na vidne osebnosti upora na južnem Koroškem, hkrati pa tudi za „otoke spomina“,
ki pričajo o grozotah in žrtvah nacionalsocializma. Podrobne podatke o lokalni zgodovini oziroma
zgodovinsko ozadje teh „otokov spomina“ bo vodič posredoval z opisom dogodkov v posameznih
krajih, z izvlečki biografij posameznih borcev in bork za svobodo, informacijski del pa popestril
opis poti do posameznega spomenika oziroma do prizorišč spominskih pohodov,...
50 Grabstätten, Gedenkstätten und Gedenktafeln zeugen in Südkärnten als „Gedenkinseln“
von den Gräueln und Opfern des Nationalsozialismus. Der Reiseführer wird detailliert ihre geschichtliche Bedeutung bzw. den historische Hintergrund dieser „Gedenkinseln“ mit der Beschreibung der Geschehnisse vor Ort, mit Biographien einzelner WiderstandskämpferInnen
nachvollziehen, der informelle Teil mit Bildern und Wegbeschreibungen aufgewertet.

Predstavitev pesmarice in avdio-zgoščenke

Simona Rovšek »Pesmi potujejo«

njižni dar

2019

Slovenske prosvetne zveze

Knjiga avtorice Simone Rovšek, z naslovom „ Pesmi potujejo“, vsebuje 13 otroških pesmic za
predšolske otroke, katere so deloma tudi dvojezične. Zbirka je opremljena z risbami umetnika
Mirka Malleja in bo tako izšla v obliki slikanice. Knjiga je namenjena dvojezičnim vrtcem in
staršem, ki radi skupno prepevajo s svojimi otroki. Priložena je tudi zgoščenka s posnetimi pesmicami, katere izvaja otroški zbor „PIPAPO“ iz Hodiš.
Das Buch der Autorin Simona Rovšek unter dem Titel, „ Pesmi potujejo“, beinhaltet 13 teilweise zweisprachige Kinderlieder für das Vorschulalter. Diese Liedersammlung ist mit Zeichnungen
des Künstlers Mirko Malle liebevoll gestaltet und übernimmt dadurch gleichzeitig die Form
eines Bilderbuches. Die Lieder sind ein Beitrag zur musikalischen Unterstützung in den zweisprachigen Kindergärten. Das Bilderbuch mit der beigelegten CD soll auch alle Eltern zum gemeinsamen Betrachten und Singen der Lieder motivieren.
Glasba | Musik: Otroški zbor / Kinderchor PIPAPO
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Predstavitev revije

»RASTJE 12«

njižni dar

2019

Slovenske prosvetne zveze

Literarna revija Rastje 12 vsebuje po eni strani vrsto besedil uveljavljenih in priznanih piscev; v
njej pa naj se preizkušajo in stopajo v javnost tudi mlade ustvarjalke in mladi ustvarjalci in taki, ki
že dalj časa pišejo, a so doslej shranjevali svoje stvaritve v skrivnih predalih. Povabilo k sodelovanju je namenjeno vsem, ki radi pišejo in s tem ohranjajo živo pisano slovensko besedo. Gre torej
tudi za opogumljanje objaviti besedilo. A tudi za bralke in bralce je pisani nabor besedil od pesmi
do eseja, od proze do knjižnih predstavitev, od dramskega prizora do natečajnih prispevkov
vabilo k branju – in to za starejše in mlajše bralke in bralce.
Revijo bo predstavil glavni urednik Miha Vrbinc in avtorji/avtorice prispevkov v reviji

