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Marjan Kocmur: Umik čez Ljubelj - maj 1945 skozi objektiv Marjana Kocmurja 

Ob 100-letnici rojstva fotografa Marjana Kocmurja je izšla fotomonografija, ki osvetljuje čas 

odhoda 17.000 Slovencev prek Gorenjske in Ljubelja na Koroško v vetrinjsko taborišče. 

Marjan Kocmur (1914-1990), ki je bil pred drugo svetovno vojno poklicni fotograf v Ljubljani, 

se je maja 1945 priključil številnim slovenskim prebežnikom, ki so bežali pred totalitarnim 

komunistično-stalinističnim režimom čez Ljubelj na avstrijsko Koroško. Na begu je posnel 

okrog 100 fotografij s fotoaparatom znamke Leica  in tako ujel v sliko izjemne, čeprav grenke 

prizore, ki omogočajo globoko sodoživljanje ljudi na begu. Spremno študijo je napisal Primož 

Lampič. 

"Kocmurjev pristop se zdi nekako objektiven, distanciran. Šele pozneje v civilnih taboriščih, 

obdanih z vsaj rahlim občutkom varnosti, postane nekaj bolj oseben. Lahko bi rekli, da ga 

zanimajo predvsem ljudje v hipnem trenutku, manj pa reportažna raziskava in širši kontekst 

tega trenutka." 

Ženja Leiler, Delo 
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Predstavitev kulturnozgodovinskega turističnega vodnika "Moj Dunaj"  

  

Mojca Gätz, Moj Dunaj : kulturnozgodovinski turistični vodnik 

Vodnik ponuja zgoščen kulturni sprehod skozi Dunaj. Avtorica prikazuje zgodovino in 

kulturo mesta, hkrati pa skuša posredovati tudi mentaliteto mesta in njenega prebivalstva. Za 

slovensko bralstvo je posebna pozornost posvečena slovenskim sledem in osebnostim na 

Dunaju, ki so v času habsburške monarhije mestu dali svoj pečat. Vendar zaradi tega 

univerzalni pogled na Dunaj ni prikrajšan. Avtorica skicira številne svetovno znane umetnike, 

glasbenike in druge osebnosti, ki so dali Dunaju svojo sliko, ter opisuje posebnosti (npr. 

kavarne) in znamenitosti, ki dajejo Dunaju nezamenljivo prikupnost.  
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