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>sporočilo< 

PRAZNOVANJE MLADE LITERATURE 

Mladi literati in ljubitelji pisane besede se bodo že enajstič zbrali v Slovenj Gradcu, kjer bo Javni 

sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) med četrtkom, 18. 10. 2012, in soboto, 20. 10. 2012, pripravil 

osrednji del Mednarodnega festivala mlade literature Urška. Festival, ki je del programa Evropske 

prestolnice kulture, Maribor 2012, že več kot leto dni na štirinajst dni z literarnimi dogodki Urškine 

srede bogati literarno dogajanje na Koroškem, osrednji del pa bomo posvetili izboru 

najperspektivnejšega mladega literata, Uršljana leta 2012, ki mu bo JSKD prihodnje leto za nagrado 

natisnil knjigo. Za ta častni naslov se je letos potegovalo več kot sto mladih avtorjev, v finale pa so 

se po izboru selektorja Davida Bandlja uvrstili Neža Prah, Barbara Žvirc, Andrej Tomažin, Anja 

Mugerli in Iztok Vrenčur. Zmagovalca bomo razglasili na osrednji prireditvi v petek, 19. 10. 2012, ob 

20.00 v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec, kjer bo do konca meseca na ogled tudi 

razstava izbranih likovnih ustvarjalcev Slovenije Tekst v Podobi, ki je prav tako del festivala Urška.   

V četrtek 18. 10. 2012 izpostavljamo razstavo Polne vreče zgodb avtorice Nataše Kramberger ob 

15.00 v Cerkvi sv. Duha in okroglo mizo o mladi evropski literaturi avtorjev, rojenih po letu 1970, ki 

se bo pričela ob 16.00 v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. V petek, 19. 10. 2012, 

pa bomo ob 16.00 v Mestni kavarni predstavili prvenec lanskoletnega uršljana Janeza Grma, zbirko 

kratkih zgodb z naslovom Sinice Sablje Sladoled, in prvenec uršljana leta 2009 Sergeja Učakarja, 

zbirko kratkih zgodb z naslovom Hudič nad blejskim zverinjakom.  

S tem pa literarnega brbotanja na Koroškem še ne bo konec, saj se bodo Urškine srede nadaljevale 

vse do sredine decembra.  

ČETRTEK, 18. 10. 2012 

Četrtkovo dogajanje se bo pričelo ob 15.00 v Cerkvi sv. Duha in mestnih atrijih, kjer bomo odprli 

razstavo Polne vreče zgodb avtorice Nataše Kramberger in dve »vrečarski postaji«. Predstavili bomo 

vreče in zgodbe, ki so nastale v sodelovanju z izjemnimi pripovedovalci domov starejših občanov 

Velenju, Novem mestu, Lenartu in Slovenj Gradcu, na »vrečarskih postajah« pa bosta dve avtorici 

zbirali zgodbe mimoidočih, šivilji pa hkrati šivali nove vreče za nove zgodbe … 



Ob 16.00 se bo v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec pričela okrogla miza o mladi 

evropski literaturi avtorjev, rojenih po letu 1970, ki jo pripravljamo skupaj s KUD Apokalipsa in 

mednarodnim projektom Revija v Reviji. Govorili bomo tem, ali so družbenopolitične spremembe 

vplivale na generacije avtorjev, rojenih po letu 1970, katerih tem se lotevajo, kakšne so njihove 

skupne točke, ali nastajajo nove literarne smeri, na kaj se navezuje najmlajša literatura, kakšen je 

vpliv e-knjig in o podobnih temah. Okroglo mizo bosta vodila David Bedrač in Aljoša Harlamov, 

slovenista, kritika, avtorja in sourednika revije Mentor, sodelovali pa bodo slovenski in tuji 

strokovnjaki za posamezne literature: Irena Samide (nemška literatura) in dr. Irena Prosenc Šegula 

(italijanska literatura) z ljubljanske filozofske fakultete, Rumena Buzarovska (makedonska literatura), 

Jakub Chrobak (češka literatura), Adnan Žetica in Almin Kaplan (bosanska literatura), Marta 

Součková in Ján Gavura (slovaška literatura).  

Na okrogli mizi sodelujoči avtorji bodo ob 20.30 v Muzeju Huga Wolfa nastopili  na mednarodnem 

literarnem večeru. 

PETEK, 19. 10. 2012 

Petek se bo prav tako pričel z zapisovanjem zgodb in šivanjem vreč v mestnih atrijih, ki bo potekalo 

od 10.00 do 16.00. Ob 11.00 se bodo v Knjižnici F. K. Meška, Mladinski knjigi, Starem MKC, mestni 

kavarni in Muzeju Huga Wolfa pričele Uršljanske matineje s finalisti, ob 16.00 bomo v Mestni kavarni 

pripravili literarno popoldne ob izidu novih knjig, kjer bomo poleg dveh prvenk predstavili tudi 

prevod sodobnih slovaških humoresk Pozitivci prevajalca Andreja Pleterskega in skupine študentov.  

Ob 20.00 se bo v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec pričela osrednja literarno- 

glasbeno-plesna prireditev festivala Brez rokavic, posebnih mask in strahu, na kateri bodo 

literaturo izbranih avtorjev predstavili recitatorji, glasbeniki in plesalci,  razglasili pa bomo tudi 

nagrajenca Urške 2012 in podelili nagrado za najboljšo samozaložniško knjigo.     

SOBOTA, 20. 10. 2012 

V sobotnem dopoldnevu se bodo izbrani avtorji soočili s selektorjem Davidom Bandljem na literarni 

delavnici v Knjižnici F. K. Meška, hkrati pa bosta potekala tudi likovna delavnica (izdelovanje kazalk – 

gumboglavk) ter sejem vreč in torb iz projekta Polne vreče zgodb (od 10.00 do 12.00 v Cerkvi sv. 

Duha). 

Dodatne informacije: 

Dragica Vesković, samostojna strokovna svetovalka za literarno dejavnost JSKD in urednica 

041 281 956 

 


