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Predstavitev knjige
Izbral sem srednjo pot, knjiga spominov Rudija Pavšiča

13.10.
18.30

Predstavitev knjige/Buchvorstellung
Manifest/o Alpe-Adria Ch. Beretta, M. Miladinovič, W. Wintersteiner

20.10.
18.30

Predavanje in razprava
Plebiscit na Koroškem 1920 Dr. Boris Jesih

27. 10.
18.30

Predstavitev otroške knjige
Veverica Belica / Das Eichhörnchen Belica DI Niko Kupper

17. 11.
11.00

Predstavitev Knjižnega daru SPZ
Koroški koledar 2021 ur.: I. Destovnik & Veverica Belica DI N. Kupper 

17.11.
18.30

Predstavitev literarne revije
Rastje 14 ur.: Dr. Miha Vrbinc

1. 12.
18.30

Predavanje in razprava ob 70. obletnici smrti Prežihovega Voranca
Požganica: Roman iz prevratnih dni Dr. Urška Perenič 

3. 11.
18.30

Predstavitev avtobiogra�je Florijana Lapuscha: 
Bližina preteklosti, korenine prihodnosti ur.: Dr. Vera Wutti-Incko

24. 11.
19.30

Predstavitev knjige / Buchpräsentation
Geistes Arbeit: Eine Erzählung Dr. Harald Jele

10.11.
18.30
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev knjige / Buchpräsentation
Geistes Arbeit: Eine Erzählung

Autor: Dr. Harald Jele

Arnold Geist und Felix Bräuner sind seit Jahrzehnten enge Freunde und in vielerlei Hinsicht eng 
miteinander verbunden. Dass dies sowohl privat als auch beru�ich so ist, war stets ihr Geheimnis, und 
sie setzten in der Vergangenheit viel daran, dass dies auch so blieb. Eines Tages taucht Bräuner mit 
einem ganz besonderen Wunsch auf, dessen Umsetzung seinen Freund Geist einmal mehr herausfor-
derte. Geist macht sich daraufhin zu einer Reise in den Süden Italiens auf, die nicht bloß Vergnügun-
gen mit sich bringt, dafür beide, Bräuner wie Geist, über den Rand des Legalen hinausführt.

Harald Jele, geb. 1965 in Lienz, arbeitet seit 1994 an der Universitätsbibliothek in Klagenfurt. Zur Zeit 
koordiniert er dort Projekte zur Digitalisierung älterer Druckwerke. Mit dieser Erzählung liegt seit 
2019 sein erster literarischer Band vor. Mehr zum Autor �ndet sich unter https://wwwu.aau.at/hjele

10. NOVEMBER 2020 / 18.30
Knjižni center / Buchzentrum HAČEK
Paulitschgasse 5-7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! COVID-19 Prävention: Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung erforderlich: 
spz@slo.at, Tel.: 0463 / 51 43 00 - 22 !!!



JES
ENSKI

NIZ

HERBST
REIHE

HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev knjige
Izbral sem srednjo pot, knjiga spominov Rudija Pavšiča

Rudi Pavšič je  več kot dve desetletji predsedoval Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, eni od dveh 
krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Skozi njegov osebni pogled se seznanimo s kočljivimi temami, 
kot so sodelovanje in zavezništva oziroma kon�ikti in obdobja nezaupanja znotraj manjšine,  proble-
matični odnosi z italijanskim delom prebivalstva, vzpostavljanje dialoga in še z veliko 
drugih. Z umirjenostjo in njemu značilnemu smislu za humor je vedno skušal gladiti 
ostre robove, povezovati ljudi ne glede na njihovo razmišljanje ali politično pripadnost.

Knjiga Izbral sem srednjo pot vsebuje tudi poglede nekaterih ožjih 
sodelavcev in prijateljev Rudija Pavšiča. Med njimi so pripsevki Aceta 
Mermolja, Milana Kučana in Marjana Šturma.

13. oktober 2020 / 18.30
Knjižni center HAČEK
Paulitschgasse 5-7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev knjige / Buchpräsentation
Manifest/o Alpe-Adria: Stimmen für eine Europa-Region 
des Friedens und Wohlstands / Vici per una region europa di
pace e prosperita / Glasovi za evropsko regijo miru in blagostanja

Herausgeber/izdajatelji: Cristina Beretta, Mira Miladinovič, Werner Wintersteiner
Das Alpen-Adria Manifest ist ein Plädoyer, Erinnerungsarbeit als »Zukunftsarbeit« zu betreiben, und 
aus der Rückschau auf das letzte Jahrhundert Lehren zu ziehen und Kräfte zu sammeln für eine 
weltbürgerliche Politik der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Freiheit. Eine Politik, die 
sich nicht scheut, große Veränderungen in Angri� zu nehmen, und die globales mit regio-
nalem Denken und Handeln in der Alpen-Adria Region verbindet.

Nacionalizem, zapiranje in nasilje tudi po koncu druge svetovne vojne niso izginili. Danes 
se nadaljujejo kot politika strahu pred drugačnim in kot iskanje grešnih kozlov. Temu 
moramo ugovarjati z bogatimi izkušnjami upora proti totalitarizmu in nasilju ter z mirov-
no idejo Združene Evrope. 

20. OKTOBER 2020 / 18.30
Knjižni center / Buchzentrum HAČEK
Paulitschgasse 5–7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredavanje in razprava / Vortrag und Diskussion:
Plebiscit na Koroškem 1920:  
Slovenska »nacionalna« tragedija ali »nemška« zmaga?

Obe označbi (ali oba pogleda) sta zaznamovali odnose med obema narodoma na Koroškem kot tudi  
med obema državama. »Proslavljanje« oziroma  »žalovanje« sta, namesto da bi na Koroškem spodbu-
dila sožitje med obema narodoma, v veliki meri prispevala k njuni ločitvi. Ali je po sto letih  napočil 
čas za spremembo tovrstnega razumevanja plebiscita?

Dr. Boris Jesih, politolog in znanstveni sodelavec na Inštitutu za narodnostna 
vprašanja (INV) v Ljubljani. Proučuje politološke razsežnosti manjšinske 
problematike, še zlasti na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

27. oktober 2020 / 18.30
Knjižni center HAČEK
Paulitschgasse 5–7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredavanje in razprava ob 70. obletnici smrti Prežihovega Voranca
Požganica: Roman iz prevratnih dni

Pisatelj je Požganico (1939) podnaslovil kot »roman iz prevratnih dni«, čeprav bi mogli podnaslov 
prilepiti tudi obema drugima njegovima romanoma, ki sta se vpisala v slovensko književno klasiko, tj. 
romanu Doberdob (1940) in romanu Jamnica (1945), ki ga je sam sicer podnaslovil kot »roman soses-
ke«. V njih Prežih namreč tematizira prelomne zgodovinske dogodke in dejanja (v Požganici je to 
plebiscit), hkrati pa njegovi romani nosijo močno avtobiografsko in dokumentaristično noto. Vse tri 
romane bi lahko preprosteje označili tudi kot kolektivne zgodbe, za katere je značilno sprepletanje 
nacionalnega in socialnega vprašanja. Predavanje se bo osredotočilo prav na še vedno aktualni 
vprašanji socialne in nacionalne emancipacije v Požganici.

Dr. Urška Perenič, literarna zgodovinarka in profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v  Ljubljani. 
Specialistka na področju empirične literarne znanosti, med drugim proučuje značilnosti socialnega 
realizma pri Prežihovem Vorancu.

3. november 2020 / 18.30
Knjižni center HAČEK
Paulitschgasse 5–7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!

Prežihov Voranc - Lovro Kuhar, 1893–1950
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev otroške knjige
Veverica Belica / Das Eichhörnchen Belica

Avtor: DI Niko Kupper
Ilustracije: Maja Lubi, uvodne besede: Peter Svetina

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 male živali priskočijo na 
pomoč.
Slikanico bosta predstavila avtor Niko Kupper in ilustratorka Maja Lubi

17. november 2020 / 11.00
Knjižni center HAČEK
Paulitschgasse 5–7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev Knjižnega daru SPZ
Koroški koledar 2021 & Veverica Belica 

Koroški koledar 2021
Uredila: Irena Destovnik
Fotogra�je na ovitku in v koledarskem delu: Justina Hribernik

Koroški koledar 2021 prinaša članke o letošnjih pomembnih zgodovinskih obletnicah: stoletnici koroškega 
plebiscita, stoletnici požiga Narodnega doma v Trstu, 90-letnici ustrelitve bazoviških junakov, 75-letnici konca 
druge svetovne vojne in sedemdesetletnici smrti pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Drugi članki so 
povezani z aktualnimi družbeno-
političnimi, jezikovnimi in t. i. manjšinskimi temami in pisateljskim 
srečanjem na Obirskem. 

Veverica Belica / Das Eichhörnchen Belica
Avtor: Niko Kupper
Ilustracije: Maja Lubi, uvodne besede: Peter Svetina

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 male živali priskočijo na pomoč.
Slikanico bosta predstavila avtor Niko Kupper in ilustratorka Maja Lubi

17. november 2020 / 18.30
Knjižni center HAČEK
Paulitschgasse 5–7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev avtobiogra�je Florijana Lapuscha: 
Bližina preteklosti, korenine prihodnosti

Florijan Lapusch: Bližina preteklosti, korenine prihodnosti: 
Avtobiogra�ja koroškega Slovenca    

Uredila: Vera Wutti-Incko, komentarji in opombe: Štefan Pinter, spremni 
besedili: Avguštin Malle in Daniel Wutti

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. 

24. november 2020 / 19.30
Mladinski dom v Celovcu (Mikschallee 4)

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!
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HAČEKSLOVENSKAŠTUDIJSKAKNJIŽNICASLOVENSKAPROSVETNAZVEZADRUŠTVOSLOVENSKIHPISATELJEVVAVSTRIJIHAČEKSTUDIENBIBLIOTHEKSLOWENISCHERKULTURVERBANDPredstavitev literarne revije
Rastje 14 uredil: dr. Miha Vrbinc 

Novo Rastje je prišlo na knjižne police – zraslo je iz prispevkov več kot 33 
avtoric in avtorjev, likovno pa iz za Rastje posebej ustvarjenih del Zorke 
L-Weiss, ki jih je fotogra�ral Tomo Weiss. 

Literarna revija Rastje vsako leto predstavlja širok razpon ustvarjanja po književnih 
zvrsteh lirike, dramatike in proze, spominske in esejistične književnosti in po najrazlič-
nejših 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 – boste to tematiko našli v marsikaterem 
besedilu, seveda pa je 2020 zaznamoval tudi koronavirus – in tudi ta se odraža v 
jezikovnih stvaritvah tega almanaha.
Predstavitev omogoča vpogled v bogato vsebino literarne revije Rastje 14.

1. december 2020 / 18.30
Knjižni center HAČEK
Paulitschgasse 5–7, 9020 Klagenfurt/Celovec

!!! Zaradi zajezitve širjenaja virusa Covid-19 je število obiskovalcev
omejeno. Obvezno se prijavite po el. pošti: spz@slo.at ali po
telefonu: 0463 / 51 43 00 - 22 (pisarna SPZ)!!!


