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Čeprav nismo uspeli najavljati čezmejnih prireditev za preteklih pet dni, je teh bilo kar 
nekaj. In člani našega kluba smo se jih nekaj tudi udeležili, npr. petkovega sestanka 
projektne skupine za Mirovno regijo Alpe-Jadran v Mariboru ter slovesnosti ob 25-
letnici Društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gradcu. V prihodnjih dneh je 
najrazličnejših gostovanj iz slovenskega zamejstva ali v obratno smer res 
nepregledna množica. 

S prijavami pa se najbolj mudi tistim, ki bi radi izkoristili avtobusni prevoz iz 
Ljubljane v Gornjo vas (Oberdorf) pri Žvabeku, kjer bo v soboto, 25.11.2017 ob 
19.00 v gostilni Hafner jesenski koncert KPD Drava. Nastopili bodo Oktet Suha, 
Gospelchor Lavamünd, PIS, Lutke Suha in Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki vabi, 
da se jim na poti na Koroško pridružite kot sopotniki njihovih pevcev. Ker je vstop na 
koncert prost, je za vožnjo potrebno prispevati le 10 €. Informacije o vstopnem mestu 
na avtobus, ki odhaja iz Ljubljane ob 11.30, in prijave: kukovica.janez@gmail.com ter 
tel. 031-514178, in sicer v sredo, 22.11. do 14.00. 

Na sinočnjem odprtju 33. Slovenskega knjižnega sejma – SKS v ljubljanskem 
Cankarjevem domu smo lahko prisluhnili nagovoru Maje Haderlap kot predstavnici 
Avstrije. V fokusu sejma so letos države, ki jih povezuje nemški govorni prostor – 
Avstrija, Nemčija in Švica. Spet bo razstavljalo več slovenskih založb iz Avstrije in 
Italije. Med nagradami pa posebej velja omeniti, da bo Goethejev inštitut podelil prvo 
nagrado Fabjana Hafnerja za prevode v jezikovni kombinaciji nemščina-slovenščina; 
prvi prejemnik bo Štefan Vevar. Za en dan (petek, 24.11.) se bo SKS preselil tudi 
med koroške Slovence v Avstriji, in sicer v Železno Kaplo ter Celovec. Podroben 
program približno 300 sejemskih dogodkov, ki se bodo zvrstili v Cankarjevem domu 
do nedelje, 26.11.2017 zvečer, najdete na spletni povezavi SKS tukaj. 

V sredo, 22.11.2017 ob 12.00 bo v prvem preddverju ljubljanskega Cankarjevega 
doma, v debatni kavarni SKS – Slovenskega knjižnega sejma potekal pogovor o 
možnostih sodelovanja z Avstrijo na področju literature. 

V sredo, 22.11.2017 ob 15.00 bo v debatni kavarni SKS strokovni pogovor o 
državnih praznikih, hkrati pa na sejemskem Forumu oder predstavitev vprašanja 
»Ali živi Maistrov duh med mladimi?«. - Z dnevom Rudolfa Maistra bo na SKS ob 
17.00 v debatni kavarni povezan še pogovor »Ali je v postfaktičnem času narodna 
identiteta še vrednota?« (prireja tržaška založba Mladika), posredno tudi ob 18.30 
na odru Kulinarfest predstavitev knjige »99 kuharic z dušo« ter degustacija z 
Iztokom in Slavko Ilich (prireja ZTT - Založništvo tržaškega tiska). 

V sredo, 22.11.2017 ob 16.00 bo v dvorani Doma kulture Velenje osrednja proslava 
ob državnem prazniku – dnevu Rudolfa Maistra; na proslavi bo mdr. nastopil tudi 
mag. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev general Maister. 

V četrtek, 23.11.2017 ob 10.00 bo v dvorani M1 ljubljanskega Cankarjevega doma v 
okviru 33. SKS skupna predstavitev knjižnega programa slovenskih založb v Italiji 
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(Mladika, ZTT in Goriška Mohorjeva). - Dve zamejski založbi bosta poskrbeli še za 
dve aktualni razpravi, in sicer ob 16.00 v debatni kavarni razmišljanje o terorizmu 
»Od Tigra do Džihada« (ZTT), ob 19.00 pa na Forum odru razprava o knjigi Igorja 
Omerze »Boris Pahor – v žrelu Udbe« (celovška Mohorjeva). 

V četrtek, 23.11.2017 ob 18.00 bodo v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici na večeru 
»V ušesu in na jezikih – poezija Marka Kravosa« Marija Mitrović, Octavio Prenz in 
Cecilia Kopušar predstavili nove izbore pesmi, izdane v Belgradu, Banji Luki in Trstu. 

V četrtek, 23.11.2017 ob 18.00 bosta v NUK-u - Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani (Turjaška 1) ob razstavi »Rojstvo novih domovin« (na ogled do 25.11.2017) 
o svoji begunski poti ob koncu 2. svet. vojne pričevala pod naslovom »V mojih prsih 
bije dvoje src« zakonca Majda in Lojze Starman iz Špitala ob Dravi. 

V četrtek, 23.11.2017 ob 18.30 bodo v Mohorjevi knjigarni v Celovcu odprli razstavo 
»Kaj ve mačka o Georgii« akademske slikarke Mete Šolar (*1989), diplomantke 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ki živi in ustvarja v 
Radovljici. Za uvod v razstavo bo poskrbel dr. Janko Zerzer, za glasbeni okvir pa 
gojenci Slomškovega doma. 

V petek, 24.11.2017 ob 12.00 bo v Debatni kavarni 33. SKS v ljubljanskem 
Cankarjevem domu pogovor slovenskih in avstrijskih zgodovinarjev »Slovenci in 
Avstrijci v poldrugem stoletju Slovenske matice«; povod za srečanje je knjiga (v 
tisku) »Zgodovina Avstrije«, ki jo je za slovenske bralce napisal Dunajčan prof.dr. 
Ernst Bruckmüller. 

V petek, 24.11.2017 ob 17.00 bo v Kogojevi dvorani Slovenske filharmonije v 
Ljubljani dr. Sonja Kralj Bervar vodila pogovor s slovensko skladateljico Blaženko 
Arnič Lemež, napol Dunajčanko... 

V petek, 24.11.2017 ob 20.00 bo v Debatni kavarni 33. SKS »Pogled čez: 
slovenska in avstrijska literatura«; sodelujejo: dr. Janko Ferk, Lev Detela, Ana 
Jasmina Oseban in dr. Irena Samide (voditeljica pogovora, ki ga prireja Mohorjeva 
založba Celovec). 

Kot rečeno: na SKS in drugod se bo dogajalo še marsikaj brezmejnega in 
povezovalnega... 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
 


