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Sobota

26. 9. 2020

9.00    10.30

Panonske pisateljske poti
Murska Sobota

11.00    12.00  

Literarna matineja

z Natašo Konc Lorenzutti, Vesno 
Radovanovič, Andrejem Rozmanom Rozo 

in Petrom Svetino
Paviljon Expano

Program

Četrtek

24. 9. 2020

15.30    17.30

Mlade oči

Literarna delavnica za dijake (vodi Lenart 
Zajc) in kritiška delavnica za študente (vodi 

Aljoša Harlamov)
Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota

18.00    19.00 

Literarna mesta

Nastop pisateljice Suzane Tratnik  
in odprtje razstave  

Večerničina literarna bera 2019
Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota

20.30    21.30 

Literarna mesta

Nastop pisatelja Lenarta Zajca
Mladinski informativni in kulturni klub M. Sobota

Petek

25. 9. 2020

10.00    18.00

Knjižna tržnica
M. Sobota, Trg kulture

10.30    12.00 

Literarne matineje

Nastopi pisateljev na pomurskih osnovnih in 
srednjih šolah ter vrtcih

Pomurske osnovne in srednje šole ter vrtci

13.30    14.00 

Okrogla miza

»Delo Sekcije za otroško in mladinsko 
književnost pri Društvu slovenskih pisateljev«

Konferenčna dvorana v hotelu Zvezda

14.00    15.00 

Okrogla miza

»Knjižni sejem v Bologni«
Konferenčna dvorana v hotelu Zvezda

15.00    18.30 

Simpozij

»Prevajanje slovenske mladinske 
književnosti«

Restavracija hotela Zvezda

19.00    20.00 

Podelitev večernice

Gledališče Park Murska Sobota
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Petindvajsetič …

Letošnje Oko besede se posveča do-
mači ustvarjalnosti za otroke in mlade, 
hkrati pa opozarja na pomen širjenja 
naše najbolj kakovostne mladinske 
literature v svet. Prevajanje slovenske 
mladinske izvirne produkcije v tuje 
jezike (še vedno) zaostaja za prevodi 
literarnih del za odrasle, hkrati pa lahko 
trdimo, da si vsaj nekatera dela zasluži-
jo večjo pozornost.

Oko besede je eden tistih dogod-
kov, ki poskuša spodbuditi mlade in 
odrasle bralce k branju kakovostne 
domače literature, še zlasti z nomi-
nacijami in zmagovalnimi deli za ve-
černico. Za posluh in družbeno od-

… poteka v Murski Soboti Sre-
čanje slovenskih mladinskih pisate-
ljev Oko besede. Vsako leto se ob 
avtoricah in avtorjih, ki se učenkam 
in učencem, dijakinjam in dijakom 
predstavljate v izobraževalnih usta-
novah s svojimi literarnimi nastopi, 
pridružite tudi založnice in založniki, 
knjižničarke in knjižničarji, razisko-
valke in raziskovalci mladinske knji-
ževnosti. Prijavitelj Očesa besede 
je Argo, društvo za humanistična 
vprašanja, organizatorji srečanja smo 
Norma Bale, Simona Cizar, Dragica 
Haramija, Franci Just, Feri Lainšček, 
Vesna Radovanovič in Darka Tancer 
Kajnih.
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govornost, ki že 24 let botruje uspe-
šnemu sodelovanju, se velja zahvaliti 
Časopisno-založniškemu podjetju 
Večer, finančnemu sponzorju nagra-
de. Zahvala velja tudi financerjema 
srečanja, Javni agenciji za knjigo 
RS in Mestni občini Murska Sobota. 
Zahvala Mariborski knjižnici, saj revija 
Otrok in knjiga že 25 let organizira 
simpozije na Očesu besede, ki so 
postali pomemben strokovni razmi-
slek o raznolikih temah, povezanih z 
otroško in mladinsko književnostjo. 
Letos prvič prirejamo sklop Literarna 
mesta, to so nastopi naših udeležen-
cev za (domačo) javnost, in literarno 
tržnico za spodbujanje kupovanja 
kakovostnih knjig. Zahvala gre tudi 
Pokrajinski in študijski knjižnici Mu-
rska Sobota, kjer se vsako leto do-
gaja vsaj del festivalskih vsebin, še 
posebej velja poudariti vsakoletno 
razstavo Večerničina literarna bera, 
ki širok krog bralcev nagovarja k bra-
nju najboljših otroških in mladinskih 
knjig. Zahvaljujemo se tudi Zavodu 
za kulturo, turizem in šport Murska 
Sobota, Komunali Murska Sobota, 
Pomurskim lekarnam, hotelu Zvezda, 
gostilni Rajh, Paviljonu Expano, Mla-
dinskemu informativnemu in kultur-
nemu klubu Murska Sobota, ravna-
teljem in ravnateljicam ter koordina-
torjem in koordinatoricam prireditev 
v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in 
številnim posameznikom, ki so po-
magali, da lahko izpeljemo letošnje 
srečanje.

Najpogosteje rabljena besedna zveza 
leta 2020 je covid-19; tudi na srečanju 
na vsakem koraku opazimo spre-
membe zaradi virusa, ki nam je diktiral 
številne omejitve. Želim si, da bi v nas-
lednjih dneh vendarle (ob spoštovanju 
ukrepov) postala najbolj pogosta be-
sedna zveza Oko besede. 

Murska Sobota že četrt stoletja pos-
tane v času festivala literarno mesto 
otroške in mladinske književnosti, 
mesto burnih razprav, literarnih do-
godkov in podelitve večernice. Posta-
ne mesto spominjanj na vse avtorice 
in avtorje, ki so prihajali v to ravnico 
ali so živeli v tem koncu Slovenije. 
Murska Sobota postane mesto vseh 
nas, ki prihajamo na Oko besede in ga 
soustvarjamo. Hvala.

dr. Dragica Haramija,
programska vodja Očesa besede Mlade oči
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Literarna delavnica za dijake je na-
menjena srednješolcem, ki želijo 
ustvarjalno vstopiti v svet literature. 
Lenart Zajc jim bo pojasnil, kako nas-
tane zgodba, kako slediti ideji bodoče 
zgodbe, jo nadgraditi z dramaturškim 
lokom, ki bo postal okostje zgradbe, 
iz katerega se bodo nizali posamezni 
neodvisni dogodki. Posebna pozor-
nost bo namenjena oblikovanju in 
gradnji v zgodbi nastopajočih likov 
ter vprašanju, katere njihove lastnosti 
mora avtor posebej izpostaviti, da bi 
postali bralcu privlačni in zanimivi. V 
praktičnem delu delavnice bodo ude-
leženci na kratko opisali enostaven 
dogodek, kot je na primer padec lista 
z drevesa, in ga nadgradili v bralcu 
zanimivo in zabavno pripoved.

V odja delavnice Lenart Zajc, 
rojen v Ljubljani 1967, je izdal 

svoj prvi roman »5 do 12h« leta 
1998 in od takrat nenehno ustvar-
ja. Piše predvsem za odrasle, je pa 
značilnost večine njegovih lite-
rarnih del, da jih spremlja že tudi 
srednješolska mladina. Posebno 
pozornost pisanja posveča dina-
miki zgodb, ki so sicer večinoma 
družbeno angažirane. Lenart Zajc 
je tudi idejni snovalec odmevnih 
literarnih delavnic Vključujemo in 
aktiviramo.

Kritiška delavnica, ki je namenjena štu-
dentom, bo sestavljena iz dveh delov. 
V kratkem uvodnem teoretičnem delu 
bo dr. Aljoša Harlamov udeležencem 
predstavil žanrske značilnosti literarne 
kritike, njene poglavitne vrste in njihove 
specifike. Razložil bo, kakšna je vloga 
literarne kritike v literarnem sistemu 
in kaj je »dvojno branje« literarnega 
kritika, kot ga prakticira sam. V drugem 
praktičnem delu bo v dialogu z ude-
leženci analiziral in predebatiral kratke 
kritiške tekste, ki jih bodo pripravili 
za delavnico. Napisali bodo literarno 
kritiko v obsegu do 6.000 znakov s 
presledki, opremljena bo tako, kakor da 
je namenjena objavi za širšo javnost (z 
uvodom, ki na kratko predstavi knjigo 
in avtorja), njen predmet pa bo eno od 
nominiranih del za večernico 2020. 

V odja delavnice Aljoša Har-
lamov (1983) je urednik za 

leposlovje na Cankarjevi založbi, 
publicist in pisatelj. Leta 2016 je 
doktoriral iz slovenskega moder-
nističnega romana na Oddelku 
za slovenski jezik in književnost 
Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Do leta 2016 je deloval 
kot literarni kritik in leta 2014 za 
svoje delo prejel Stritarjevo nag-
rado. Je tudi glavni urednik revije 
Mentor in urednik AirBeletrine ter 
avtor romana Bildungsroman (Li-
tera 2009).

Dragica Haramija

Literarne matin
eje

v šolah in vrtcih
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Literarne matineje – nastopi pisa-
teljev na pomurskih osnovnih in sre-
dnjih šolah ter v vrtcih so stalnica Oče-
sa besede in so festivalska vsebina z 
močnim doživljajsko-čustvenim nabo-
jem ter dolgoročnimi kulturnimi učinki. 
Živi stiki z avtorji, katerih literarna dela 
prebirajo v šolskih berilih, za domače 
branje, v okviru tekmovanj in projektov 
ter seveda tudi na lastno pobudo, so 
namreč za učence in dijake dogodek 
in doživetje, ki se jih dotakneta in po 
obisku pisatelja se praviloma poveča 
zanimanje za njegovo literaturo in iz-
posoja njegovih knjig. S tem pa šolske 
literarne matineje ustvarjajo sedanje in 
bodoče bralce ter prispevajo k širjenju 
branja in bralne kulture med mladimi v 
severovzhodni Sloveniji.

O pomenu in dosegu šolskih literarnih 
matinej na svoj način govorijo številke.

4.1 

Šolske literarne 
matineje v 
ogledalu časa

4.1.1
Sodelujoči zavodi

V ta festivalski sklop je na bilo na po-
sameznih Očesih besede vključenih 
od 12 do 15 vzgojno-izobraževalnih 

Srednje šole 

• Gimnazija Murska Sobota

• Gimnazija Franca Miklošiča Lju- 
tomer

• Srednja biotehniška šola Rakičan

• Srednja poklicna in tehniška šola  
Murska Sobota

• Srednja zdravstvena šola   Murska 
Sobota

• Ekonomska šola Murska Sobota

• Dvojezična srednja šola Lendava

• Gimnazija BORG Bad Rad-
kersburg/Bundes- Oberstufenreal-
gymnasium Bad Radkersburg

Drugi zavodi

• Društvo Sonček

• Park – teden mobilnosti  
v M. Soboti

zavodov iz Pomurja, Porabja in Bad 
Radkersburga. V letih 1995-2019 so li-
terarne matineje potekale v 31 zavodih 
in jim je prisostvovalo preko 30.000 
učencev in dijakov. 

Osnovne šole

• OŠ I M. Sobota

• OŠ II M. Sobota

• OŠ Krog

• OŠ III M. Sobota

• OŠ IV M. Sobota

• OŠ Bakovci

• OŠ Beltinci

• OŠ Bogojina

• OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

• OŠ Dokležovje

• OŠ Gornja Radgona

• OŠ Fokovci 

• OŠ Kapela

• OŠ Kobilje

• OŠ Puconci

• OŠ Šalovci

• OŠ Tišina

• OŠ Turnišče

• OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

• Dvojezična osnovna šola Jožefa 
Košiča Gornji Senik/Kossics József 
kétnyelvű általános iskola és óvoda

• Dvojezična osnovna šola in vr-
tec Števanovci/ Apátistvánfalvi 
kéttannyelvű általános iskola és 
óvoda

4.1.2
Sodelujoči udeleženci   
Očesa besede

Na šolah je v letih 1995-2019 nastopilo 
preko 40 udeležencev Očesa besede, 
največkrat so učence/dijake nagovorili:

• Slavko Pregl 18 x

• Franček Rudolf 18 x

• Aksinja Kermauner15 x

• Dim Zupan 15 x

• Tilka Jamnik14 x

• Marjana Moškrič 14 x

• Janja Vidmar 13 x

• Lidija Gačnik Gombač 12 x

• Borut Gombač 11 x

• Darinka Kobal 11 x

• Jana Kolarič 11 x

• Primož Suhodolčan 11 x

• Barbara Gregorič 10 x

• Karolina Kolmanič 10 x

• Liiljana Praprotnik Zupančič 10 x

• Majda Koren 10 x

Dim Zupan med učenci na 
Očesu besede 1996

Ervin Fritz z učenci in učiteljicami na 
Dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča Gornji 

Senik na Očesu besede 2011
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• Marko Kravos  9 x

• Vitan Mal 8 x

• Breda Smolnikar 8 x

• Dušan Šarotar 8 x

• Anja Štefan 8 x

• Ervin Fritz 7 x

• Miroslav Košuta 7 x

• Andrej Rozman Roza 7 x

• Tone Dodlek 6 x

• Tatjana Kokalj 6 x

Delo Sekcije za 
otroško in mladinsko 
književnost pri DSP

Okrogla miza
Literarne matineje bodo potekale na 
naslednjih šolah: 

• Vrtec Murska Sobota

• Vrtec Beltinci

• OŠ I Murska Sobota

• OŠ II Murska Sobota

• OŠ III Murska Sobota

• OŠ IV Murska Sobota

• OŠ Krog

• OŠ Bakovci

• OŠ Dokležovje

• OŠ Beltinci

• OŠ Miška Kranjca Velika Polana

• Gimnaziji Murska Sobota

Marjana Moškrič med dijaki SPTŠ 
Murska Sobota na Očesu besede 2019

4.2 

Šolske literarne 
matineje na  
Očesu besede 2020

• Dvojezična osnovna šola Jožefa 
Košiča Gornji Senik/Kossics József 
kétnyelvű általános iskola és óvoda

• Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer

• Srednja poklicna in tehniška šola 
Murska Sobota

• Srednja ekonomska šola Murska 
Sobota

• Srednja biotehniška šola Rakičan

• Srednja zdravstvena šola Rakičan

• Gimnazija BORG Bad Rad-
kersburg/Bundes- Oberstufenreal-
gymnasium Bad Radkersburg

Vesna Radovanovič
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Sekcija za otroško in mladinsko 
književnost pri Društvu slovenskih pi-
sateljev (v nadaljevanju SOMK) je bila 
ustanovljena 10. decembra 2003 na po-
budo kasnejše predsednice Janje Vid-
mar. Uradno je bila potrjena na občnem 
zboru DSP 16. decembra istega leta. 

Ustanovitelji so njen nastanek uteme-
ljili z dejstvom, da otroška in mladinska 
književnost ostaja nerazumljivo ne-
opazna v aktualnem in dolgoročnem 
javnem vrednotenju književnega 
ustvarjanja, zato je bilo potrebno, da se 
mladinski avtorji združujejo in ustano-
vijo tudi svojo stanovsko nagrado, saj 
oboje pomeni temelj priznavanja statu-
sa mladinske literature in njenih avtor-
jev v kategorijah vrhunskosti, izvirnosti 
in odmevnosti.

Že v prvem letu delovanja je SOMK 
dosegla večino zastavljenih ciljev, med 
njimi je potrebno izpostaviti ustano-
vitev nagrade desetnica za najboljše 
mladinsko delo v poeziji ali prozi, ki ga 
Društvo slovenskih pisateljev podeljuje 
vsako leto za obdobje zadnjih treh let 
izključno članom društva, ki ustvarja-
jo v slovenskem jeziku. Nagrado na 
podlagi izbora, ki ga DSP pripravi ob 
pomoči zunanjega strokovnjaka, podeli 
petčlanska žirija v sestavi mladinskih in 
nemladinskih avtorjev, članov DSP.

SOMK še vedno z vso vnemo deluje, je 
prisotna na vseh prireditvah, povezanih 
z otroško in mladinsko književnostjo, 
sooblikuje projekt Povabimo bese-
do, ki ga financira Javna agencija za 

knjigo RS, in se predvsem trudi, da bi 
bila otroška in mladinska književnost v 
očeh strokovne javnosti enako prizna-
na kot vse druge literarne zvrsti; da bi, 
denimo, lahko tudi mladinski pisatelj 
prejel nagrado Prešernovega sklada ali 
nagrado za življenjsko delo. 

V letu 2019 smo uresničili zamisel o 
antologiji izbranih slovenskih mladin-
skih avtorjev z naslovom »Slovenia's 
best for young readers«. Antologija je 
že objavljena na spletu. V Bologni, ko 
bo Slovenija častna gostja, načrtujemo 
predstavitev antologije, ki ne bo v obliki 
strokovnega predavanja, ampak bomo 
to naredili na bolj izviren način, vendar je 
še vse odvisno od sredstev, ki jih bomo 
za to pridobili. Predstava bi tekla v dveh 
jezikih, italijanskem in angleškem, nasto-
pila bi profesionalna igralca, ki sta oba 
naravna govorca italijanščine, znata pa 
tudi angleško. Pripravo dogodka smo 
v skupni vlogi DSP prijavili na štiriletni 
projektni razpis za mednarodno sode-
lovanje, vendar se je zaradi virusne krize 
vse spremenilo. Zamislili smo si, da bi 
predstavo kasneje prenesli v Frankfurt 
(seveda ne več v italijanščini).

Kljub omejitvam družbenega življenja 
smo junija letos, v skladu z navodili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
izpeljali podelitev desetnice, ki jo je 
prejela Jana Bauer za knjigo Ding dong 
zgodbe.

mag. Nataša Konc Lorenzutti,
predsednica SOMK

6   

Okrogla miza

Knjižni sejem  
v Bologni
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Knjižni sejem v Bologni je poleg 
frankfurtskega tisto sejemsko prizo-
rišče, na katerem se samostojno ali v 
sklopu slovenske nacionalne stojnice 
predstavlja največje število slovenskih 
avtorjev in založnikov s področja otro-
ške in mladinske književnosti. Je tudi 
najpomembnejši sejem za prodajo in 
nakup licenc oz. pravic za otroško in 
mladinsko književnost ter omogoča 
vzpostavljanje dolgoročnih medna-
rodnih stikov in pretok informacij o 
trendih na tem pomemben področju 
književnosti.

Za potrebe sejemskih predstavitev 
in nasploh promocijo slovenske 
mladinske književnosti je Društvo 
slovenskih pisateljev ob podpori Jav-
ne agencije za knjigo RS izdalo anto-
logijo sodobne slovenske otroške in 
mladinske književnosti v angleškem 
jeziku Slovenia's Best for Young Rea-
ders (spletna in tiskana izdaja 2020). 
Namenjena je tuji založniški javnosti 
kot predstavitveni katalog avtorjev, 
ilustratorjev, založnikov in drugih no-
silcev avtorskih pravic za podporo 
pri prodaji prevodnih pravic v tujino. 
Predstavitvena antologija, ki jo je ure-
dila prof. dr. Dragica Haramija, vklju-
čuje 44 slovenskih avtorjev in avtoric 
za različne starostne stopnje.

Metodologija za izbor živečih avtor-
jev je bila vnaprej določena, in sicer 
so uvrščeni avtorji po naslednjih 
kriterijih:

• Avtorji so izdali najmanj tri otroška 
in/ali mladinska dela v zadnjih de-
setih letih.

• Avtorji so v zadnjih desetih letih 
prejeli nagrado ali bili najmanj 
trikrat uvrščeni v ožje izbore (no-
minacije) za naslednje nagrade: 
večernica, desetnica, nagrada Kri-
stine Brenkove za izvirno slovensko 
slikanico, priznanje zlata hruška 
(brez ponatisov).

• Uvrščeni so vsi živeči avtorji, ki so 
prejeli Levstikovo nagrado za živ- 
ljenjsko delo.

• Upoštevane so bile nominacije za 
pomembne nagrade v svetovnem 
merilu (Andersenova nagrada, 
nagrada Astrid Lindgren), druge 
pomembne nagrade v tujini in 
uvrstitev na častno listo IBBY.

Avtorice in avtorji so razvrščeni glede 
na fokusno skupino bralcev, torej gle-
de na starost in z njo povezano bralno 
zmožnost (do 6 let, 6 +, 9 +, 13 +, 16 +) 
 izbranega besedila ali odlomka. V 
okviru posamezne skupine so uvršče-
ni po abecednem vrstnem redu.

Do 6 let: 
Žiga X Gombač, Niko Grafe- 
nauer, Aksinja Kermauner, Gaja 
Kos, Helena Kraljič, Nina Mav 
Hrovat, Manica K. Musil, Lila Prap, 
Andrej Predin, Slavko Pregl, Ve-
sna Radovanovič, Anja Štefan

6 +: 
Jana Bauer, Majda Koren, Miro-
slav Košuta, Polonca Kovač, Svet-
lana Makarovič, Neža Maurer, Ida 
Mlakar Črnič, Desa Muck, Matjaž 
Pikalo, Andreja Peklar, Andrej 
Rozman Roza, Andrej E. Skubic

9 +: 
Milan Dekleva, Mate Dolenc, Na-
taša Konc Lorenzutti, Maša Og-
rizek, Sebastijan Pregelj, Barbara 
Simoniti, Primož Suhodolčan, 
Peter Svetina, Huiqin Wang, Dim 
Zupan

13 +: 
Igor Karlovšek, Feri Lainšček, Vin-
ko Möderndorfer, Boris A. Novak, 
Bina Štampe Žmavc

16 +: 
Cvetka Bevc, Neli Kodrič Filipić, 
Marjana Moškrič, Suzana Tratnik, 
Janja Vidmar

Antologija je organizirana tako, da so 
vsi avtorji predstavljeni enako: pri vsa-
kem avtorju/ici je najprej podana splo-
šna utemeljitev kakovosti njegovega/
njenega dela, pri bibliografskih podat-
kih je izbranih do deset najuspešnej-
ših del, navedene so nagrade in nomi-
nacije avtorja/ice, sledi izbrano delo; 
če je krajše, je objavljeno celotno 
besedilo, pri daljših besedilih pa smi-
selno zaokroženi odlomek (načeloma 
iz nagrajenega dela). Sledijo podatki 

o avtorjevih/ičinih prevodih del v tuje 
jezike, odlomek iz utemeljitve nagrade 
ali recenzije izbranega dela, nato še 
kontaktni podatki in ilustrativno gra-
divo (fotografija avtorja in naslovnice 
knjig). Sledita spremni besedi o izbrani 
poeziji (dr. Igor Saksida) in prozi (dr. 
Dragica Haramija). 

Antologija je dostopno na spletni 
strani Društva slovenskih pisateljev 
https://drustvo-dsp.si/otroska-in-mla-
dinska-knjizevnost/ in na spletni strani 
Javne agencije za knjigo RS https://
www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/
Nova_spletna_stran/Predstavitve-
na_gradiva/Katalogi/Antologija_Slo-
venia___s-Best-for-Young-Rea-
ders_2020_elektronska.pdf.

Dragica Haramija



23

7   

Simpozij
7.1 

Simpoziji na 
Očesu besede

Simpozij na izbrano temo je osrednji 
strokovni dogodek vsakokratnega 
Srečanja slovenskih mladinskih pisa-
teljev. Festivalski dogodek, ki ga od 
Očesa besede 1996 naprej pripravlja 
revija Otrok in knjiga oz. njena uredni-
ca Darka Tancer Kajnih, je zasnovan 
tako, da v prvem delu povabljeni 
referenti z zornega kota svoje stroke 
predstavijo svoja dognanja o simpo-

zijski temi, v kasnejšo razpravo pa se 
vključijo ostali udeleženci simpozija. 
Simpozijski referati so kasneje ob-
javljeni v reviji Otrok in knjiga (OIK). 
Doslej so bile na simpozijih obravna-
vane naslednje teme:

• Nekateri aktualni problemi 
slovenske mladinske književnosti 
(1995)

Prevajanje slovenske 
mladinske književnosti
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• Ali so knjige lahko bolne? (1996)
Prispevke so pripravili: Igor Saksi-
da, Metka Kordigel, Dragica Hara-
mija, Tilka Jamnik, Marjan Tomšič, 
Neža Maurer; moderatorka: Darka 
Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 43.

• Mladinska književnost v času 
elektronskih medijev (1997)
Prispevke so pripravili: Metka Kor-
digel, Bogdan Novak, Tilka Jamnik, 
Milena Salaj; moderatorka: Darka 
Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 47.

• Seksizem v mladinski književnosti 
(1998)
Uvodni referat je podal in simpozij 
moderiral Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 47.

• Mladinska književnost v času o 
času (1999)
Prispevke so pripravili: Niko Grafe-

nauer, Bogdan Novak, Bina Štam-
pe Žmavc, Vlado Žabot in Janja 
Vidmar; moderatorka: Darka Tan-
cer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 49.

• Etika v mladinski književnosti 
(2000)
Prispevke so pripravili: Igor 
Saksida, Bogdan Novak, Slavko 
Pregl, Polonca Kovač, France 
Prosnik, Vasja Cerar; moderator: 
Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 51.

• Humor v mladinski književnosti 
(2001)
Prispevke so pripravili: Igor Sa-
ksida, Tone Partljič, Bina Štampe 
Žmavc, Borut Gombač, Slavko 
Pregl, Primož Suhodolčan; mode-
rator: Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 53. 

• Drugačnost v mladinski 
književnosti (2002)
Prispevke so pripravili: Tilka Ja-
mnik, Dragica Haramija, Matjaž Pi-
kalo, Marjan Tomšič, Lidija Gačnik 
Gombač, Lila Prap,  Slavko Pregl; 
moderator: Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 56.

• Slikanica v mladinski književnosti 
(2003)
Prispevke so pripravili: Marjana 
Kobe, Maruša Avguštin, Lila Prap, 

Liljana Klemenčič, Zvezdana Maj-
hen, Margareta in Janko Dolinšek, 
Franček Rudolf; moderatorka: Dar-
ka Tancer-Kajnih.
Na okrogli mizi so sodelovali: Pavle 
Učakar, Andrej Ilc, Zvonko Čoh, 
Damijan Stepančič.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 59.

• Struktura junaka v mladinski 
književnosti (2004)
Prispevke so pripravili: Zdravko 
Duša, Dragica Haramija, Tone 
Dodlek, Bogdan Novak, Tone Par-
tljič, Slavko Pregl, Peter Svetina, 
Janja Vidmar, Lenart Zajc, Dim 
Zupan; moderator: Zdravko Duša.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 62.

• Barve pokrajin in ulic v mladinski 
književnosti (2005)
Prispevke so pripravili: Igor Saksi-
da, Dragica Haramija, Marko Kra-
vos, Miroslav Košuta, Tone Pavček, 
Milivoj Miki Roš; moderator: Igor 
Saksida.

Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 65.

• Mladinska književnost v šolskih 
berilih (2006)
Prispevke so pripravili: Metka Kor-
digel, Igor Saksida, Vida Medved 
Udovič, Miha Mohor, Barbara Ha-
nuš, Tilka Jamnik, Robert Titan Fe-
lix; moderatorka: Dragica Haramija.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 67.

• Jezikovno-slogovne uresničitve 
tem sodobne mladinske 
književnosti (2007)
Prispevke so pripravili: Igor Saksi-
da, Gaja Kos, Dušan Dim, Janja 
Vidmar, Andrej Rozman Roza; mo-
derator: Igor Saksida.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 71.

• Filmske adaptacije slovenske 
mladinske književnosti (2008)
Prispevke so pripravili: Meta 
Grosman, Vanesa Matajc, Zdravko 
Duša, Lila Prap, Vitan Mal, Danila 
Žorž, Tadeja Zupan Arsov, Slavko 
Pregl, Franček Rudolf, Tanja Po-
gačar, Feri Lainšček, Tone Partljič, 
Milan Dekleva; moderator: Zdravko 
Duša.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 73.

• Radijska adaptacija mladinske 
književnosti (2009)
Prispevke so pripravili: Rosanda 
Sajko, Ervin Fritz, Igor Saksida, 

Metka Kordigel, Dragica Haramija, 
Igor Saksida in Darka Tancer Kajnih na 

simpoziju leta 1996

Darka Tancer Kajnih na simpoziju leta 2005
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Igor Likar, Borut Gombač, Klemen 
Markovčič, Vilma Štritof Čretnik, 
Franček Rudolf, Jana Kolarič; mo-
deratorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 76.

• Slovenska mladinska književnost 
in njeno uglasbljanje (2010)
Prispevke so pripravili: Tomaž 
Habe, Matej Jevnišek, Klarisa Jo-
vanović, Matjaž Pikalo, Mira Voglar, 
Metka Pušenjak, Anja Štefan, Brina 
Vogelnik Saje; moderatorka: Darka 
Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 78/79.

• Slovenska mladinska dramatika in 
njeno uprizarjanje (2011)
Prispevke so pripravili: Tone Par-
tljič, Vinko Möderndorfer, Peter 
Svetina, Emica Antončič, Katarina 
Klančnik Kocutar; moderatorka: 
Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 81.

• Slovenska mladinska književnost, 
elektronski mediji in sodobne IK-
tehnologije (2012)
Prispevke so pripravili: Meta 
Grosman, Miran Pustoslemšek, 
Roman Vodeb, Cvetka Bevc, Majda 
Koren, Igor Černe,  Feri Lainšček,
Matjaž Kotnik, Tilka Jamnik, Zvone 
Štor; moderatorka: Darka Tancer-
-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 85.

• Tematiziranje revščine v slovenski 
mladinski književnosti (2013)
Prispevke so pripravili: Tilka Ja-
mnik, Gaja Kos, Anja Štefan, Slavko 
Pregl, Anita Ogulin, Neža Prah; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 88.

• Tabuji v mladinski književnosti 
(2014)
Prispevke so pripravili: Igor Saksi-
da, Gaja Kos, Dragica Haramija, 
Borut Gombač, Alenka Spacal, 
Suzana Tratnik, Janja Vidmar; mo-
deratorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 91.

• Nonsens v slovenski mladinski 
književnosti (2015)
Prispevke so pripravili: Barbara Si-
moniti, Igor Saksida, Peter Svetina, 
Miha Mohor, Boštjan Gorenc Piža-
ma, Milan Dekleva; moderatorka: 
Darka Tancer-Kajnih.

Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 94.

• Popularno v slovenski mladinski 
književnosti (2016)
Prispevke so pripravili: Igor Saksida, 
Tina Bilban, Zdravko Duša, Irena 
Miš Svoljšak, Alenka Urh, Alenka 
Veler, Janja Vidmar; moderatorka: 
Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 97.

• Vrednote v mladinski književnosti 
(2017)
Prispevke so pripravili: Dragica Ha-
ramija, Marija Švajncer, Ivan Štuhec, 
Vinko Möderndorfer, Janja Vidmar; 
moderatorka: Darka Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 99.

• Tujstvo in tujost v mladinski knji-
ževnosti (2018)
Prispevke so pripravili: Marijanca 
Ajša Vižintin, Barbara Baloh, Andrej 
Zavrl, Barbara Pregelj, Suzana Tra-
tnik, Peter Kuhar, Cvetka Sokolov in 
Huiqin Wang; moderatorka: Darka 
Tancer-Kajnih.
Referati so bili objavljeni v OIK  
št. 102.

• Lik staršev v sodobni mladinski 
književnosti (2019)
Prispevke so pripravili: Marko 
Kravos, Barbara Zorman, Larisa 
Javernik, Mateja Gomboc, Andreja 
Erdlen, Jana Kolarič, Sabina Fras 
Popovič; moderatorka: Darka Tan-
cer-Kajnih.

Referati so bili objavljeni v OIK št. 
105.

• Prevajanje slovenske mladinske 
književnosti (2020)
Prispevke so pripravili: Jana Bauer, 
Tina Bilban, Nada Grošelj, Andrej 
Ilc, Tanja Petrič, Barbara Pregelj, 
Renata Zamida; moderatorka: Bar-
bara Pregelj.
Referati bodo objavljeni v OIK št. 
108.

7.2 

Prevajanje 
slovenske 
mladinske 
književnosti –  
program 
simpozija in 
teze

Dosežke in probleme prevajanja so-
dobne slovenske mladinske književno-
sti bodo v prvem delu simpozija z raz-
ličnih raziskovalnih in pisateljskih zornih 
kotov osvetlili referenti Jana Bauer, 
Tina Bilban, Nada Grošelj, Andrej Ilc, 
Tanja Petrič, Barbara Pregelj in Renata 
Zamida. Njihovi referati, ki bodo izhodi-
šče za debato in premislek v drugem 
delu simpozija, bodo objavljeni v 108. 
številki revije Otrok in knjiga.

Peter Svetina in moderatorka Darka Tancer 
Kajnih na simpoziju leta 2011



2928

Simpozij je vsebinsko zasnovalo ure-
dništvo revije Otrok in knjiga, povezo-
vala ga bo dr. Barbara Pregelj.

Teze in vprašanja

• Mladinska književnost s pomočjo 
prevodov postaja vse bolj global-
na. Kje je v njej mesto slovenske 
književnosti?

• Kateri so najpomembnejši dejavni-
ki, ki vplivajo na nastanek in življe-
nje prevoda? (Primer dobre prakse)

• Književni prevajalci in njihova vloga 
pri kroženju besedil

• Kako uspešno izvoziti slovensko 
mladinsko literaturo na tuje?

• Koliko slovenskih knjig za otroke in 
mladino se v tujino dejansko izvozi 
in katere založbe so pri tem naj- 
uspešnejše?

• Kolikšen delež zavzema v številu 
prevedenih izvirno slovenskih knjig 
mladinska književnost?

• Se je ta delež kaj povečal oz. se še 
bo, ker bo Slovenija častna gostja 
na knjižnih sejmih v Bologni in  
Frankfurtu?

• Kakšno vlogo imajo vzorčni prevodi, 
katalogi, prevodi v celoti, morda celo 
osebne povezave in poznanstva?

• Ali besedila v tuji jezik prispevajo 
slovenski prevajalci ali prevajalci iz 
dežel, v katere se te knjige izvozijo?

• Vloga, pomen in doseg dvojezič-
nih ali večjezičnih izdaj

• Ali s prevodi res ustvarjamo »mo-
stove« razumevanja med narodi, 
kulturami? Kako se to odraža?

• Kolikšen je delež prevodov v slo-
venski jezik glede na letno pro-
dukcijo mladinske književnosti pri 
nas? Iz katerih jezikov prevajamo in 
kako (iz originalov ali iz posrednih, 
že prevedenih različic)? Iz katerih 
jezikov najpogosteje prevajamo? 
Po katerih kriterijih se odločamo za 
prevode?

7.3 

Prevajanje 
slovenske 
mladinske 
književnosti – 
povzetki 
referatov

Jana Bauer
S POLNIMI JADRI NAPREJ NA 
TUJE TRGE

Odkar je Slovenija podpisala pogod-
bo, da bo svojo literarno produkcijo 
širše in podrobneje predstavila široke-
mu knjižnemu trgu kot častna gostja 
knjižnih sejmov v Bologni in Frank- 
furtu, se je med založniki in avtorji 
pojavilo nekoliko večje zanimanje, v 

tujih trgih smo začeli prepoznavati 
ne le simbolično, prestižno vrednost 
izdane knjige, temveč tudi tržno. Za 
avtorice in avtorje z majhnega sloven-
skega trga, kjer je honorar v večini pri-
merov preskromen, da bi se lahko s 
pisanjem preživljali, so tuji trgi morda 
celo pomembnejši, kot se zdi na prvi 
pogled. Toda ali je model založništva, 
kot ga poznamo pri nas, usposobljen 
za takšno nalogo? Slovensko založ-
ništvo je specifično, podhranjeno in 
se sooča s stalnim upadom trga. Kaj 
bi bilo potrebno v strukturi založniš-
tva spremeniti in kako temu prilago-
diti sistem financiranja, da bi bil pro-
dor na tuje trge uspešnejši? Kakšna 
je vloga literarnega agenta in koliko 
slovenskih založb se ukvarja s proda-
jo pravic? Kako slovenskim mladin-
skim avtorjem zagotoviti trajnostno 
uveljavitev na tujih trgih in sredstva za 
promocijo njihovih knjig?

Uspešen model povezovanja sloven-
skih avtorjev in tujih založnikov prinaša 
bralni projekt Naša mala knjižnica. 
Projekt, ki je pred več kot desetletjem 
nastal v želji, da bi spodbujal branje 
med slovenskimi osnovnošolci, se je 
s pomočjo sredstev Evropske unije 
razvil v uspešen mednarodni projekt, 
ki ob izdaji del slovenskih avtorjev 
na tujih trgih poskrbi tudi za njihovo 
promocijo. Evropska komisija je pro-
jektu leta 2017 podelila prestižni naziv 
»Zgodba o uspehu«. 

Jana Bauer (rojena leta 1975 v 
Ljubljani), mladinska pisateljica, 
je diplomirala na Akademiji za 
gledališče, radio, film in televizijo, 
smer Dramaturgija. Odgovorna je 
za oblikovanje in izbor knjižnega 
programa pri KUD Sodobnost 
International. Sodeluje s preva-
jalci iz številnih jezikov in sloven-
skim bralcem omogoča vpogled 
v vrhunsko literaturo manj zna-
nih narodov, v okviru finančnih 
zmožnosti založbe pa se trudi v 
program čim pogosteje uvrščati 
tudi vrhunske slovenske avtorje. 
V okviru revije Sodobnost je leta 
2010  zasnovala in nekaj časa ure-
jala rubriko Mlada Sodobnost, ki 
prinaša poglobljene in strokovne 
ocene s področja mladinske knji-
ževnosti. Nekaj let je bila urednica 
za prozo, od leta 2012 pa je glavna 
urednica. Vsebinsko je zasnova-
la projekt Naša mala knjižnica, ki 
je namenjen spodbujanju branja 
med osnovnošolci. Projekt je leta 
2014 uspešno kandidiral na razpi-
su Ustvarjalne Evrope, podpro-
gram Kultura. KUD Sodobnost 
International je projekt za promo-
cijo branja razširil tudi na Poljsko 
in v Litvo, dve leti zatem pa še 
na Hrvaško, v Latvijo in Estonijo. 
Jana Bauer je avtorica več del 
za otroke in mladino. Romanu 
Izginjevalec čarovnic, ki je bil no-
miniran za večernico, so sledila 
dela Čarobna beseda, V deželi 
medenjakov, Detektivske prigo-
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de Fokusa in Kolumne, Skrivnost 
izropane grobnice. V strašljivem 
hotelu ... Knjigi Groznovilca v 
Hudi hosti ter Groznovilca in div-
ja zima sta bili nominirani za ve-
černico in desetnico ter sta pre-
jeli znak kakovosti zlata hruška. Za 
Ding dong zgodbe je leta 2020 
prejela nagrado desetnica. Nje-
na dela so prevedena v več tujih 
jezikov.

Tina Bilban
ANDERSENOVA NAGRADA: 
RECEPCIJA NAGRAJENIH 
AVTORJEV IN FINALISTOV V 
SLOVENSKEM PROSTORU

Nagrada Hansa Christiana Andersena 
(Andersenova nagrada), ki jo pode-
ljujejo pod okriljem mednarodne 
zveze za mladinsko književnost (IBBY), 
je najpomembnejše mednarodno 
priznanje za ustvarjalce na področju 
mladinske književnosti. Podeljujejo 
jo bienalno avtorju in ilustratorju za 
celoten opus.

V prvem delu prispevka me zanima 
vpliv Andersenove nagrade na re-
cepcijo nagrajenih ustvarjalcev v slo-
venskem prostoru. Pogledam, kako 
so prejemniki Andersenove nagrade 
v 20. stoletju prisotni v slovenskem 
prostoru s prevodi pred in po prejetju 
nagrade. Zanima me, ali lahko sklepa-

mo, da se po prejemu nagrade njiho-
va prisotnost v slovenskem prostoru 
pojavi ali okrepi, pa tudi, ali lahko v 
izdajah opazimo povedne vzorce - 
katere založbe se odločajo za izdaje 
nagrajenih avtorjev, kako so prevodi 
nagrajenih ustvarjalcev sprejeti v stro-
kovnem prostoru (ali gre za nagrajene 
prevode) ...

V drugem delu predstavljam finaliste 
iz let 2018 in 2020 - pri tem predpos-
tavljam, da finalisti predstavljajo izje-
mno barvit izbor vrhunskih, pogosto 
pa tudi manj poznanih avtorjev, ki bi 
lahko zanimivo obogatili slovenski 
prostor (pri tem pa izhajam tudi iz 
nekaterih možnih zaključkov, ki jih 
prinaša prvi del). Namen drugega 
dela je predstaviti nekatere specifike 
finalistov, zaradi katerih naj bi bil nji-
hov vstop v slovenski literarni prostor 
še posebej dragocen.

Dr. Tina Bilban je raziskovalka 
na Inštitutu Nove revije, literarna 
kritičarka, urednica in avtorica. 
Njeno delo se vseskozi odvija 
na preseku sodobne znanosti, 
filozofije in literature. Kot podok-
torska raziskovalka s področja 
filozofije je bila več let zapo-
slena na dunajskem Inštitutu za 
kvantno optiko in informacijo. 
Že več let je članica strokovne-
ga odbora Priročnika za branje 
kakovostnih mladinskih knjig, ki 
ga pripravlja Pionirska, Center za 

mladinsko književnost in knjižni-
čarstvo MKL, in nosilka projekta 
Skozi knjige k pogovoru o sta-
rosti (podpira ga Slovenska na-
cionalna komisija za UNESCO). 
V okviru projekta, ki povezuje 
dobro literaturo, filozofski premi-
slek in znanost, nagovarja mlade, 
da se jih staranje tiče. Leta 2010 
je bila predsednica žirije za nag-
rado Fabula, v letih 2006-2009 
pa urednica literarne kritike pri 
reviji Ampak. V letih kritiškega 
ustvarjanja je sodelovala z revi-
jami Ampak, Literatura, Apoka-
lipsa, Phainomena, Bukla, Otrok 
in knjiga ter z oddajo S knjižnega 
trga. V letu 2020 je bila članica 
mednarodne žirije za Anderse-
novo nagrado. Od leta 2020 je 
predsednica Slovenske sekcije 
IBBY (Mednarodne zveze za mla-
dinsko književnost).

Nada Grošelj
KAJ VPLIVA NA NASTANEK IN 
ŽIVLJENJE PREVODA?

Na podlagi lastnih izkušenj s pre-
vajanjem mladinske književnosti v 
slovenščino bom predstavila dva 
primera, iz katerih je jasno razvidno, 
kako pomembno vlogo ima pri na-
stanku in promociji prevoda angažma 
založbe. Prvi primer so fantazijske po-
vesti finsko-švedske pisateljice Tove 

Jansson, ki so se v Sloveniji, zanimivo, 
udomačile manj kot v številnih drugih 
državah. Tej mlačni recepciji lahko vsaj 
deloma pripišemo dejstvo, da je po 
prvem nizu izdaj (v prevodu dr. Darinke 
Soban) nastopilo zatišje, dokler ni leta 
2008 založba Modrijan izdala zbirke 
kratkih zgodb Nevidni otrok in druge 
zgodbe, ki sem jo prevedla povsem na 
lastno pobudo. Nato se je za Jansso-
novo vnovič ogrela Mladinska knjiga 
in sistematično izdala prevode vseh 
njenih »romanov« in krajših zgodb o 
muminih, med katerimi je zadnja, No-
vember v Mumindolu, izšla leta 2019; 
izdajanje stripov o muminih je prev-
zela založba Sanje. V primeru Tove 
Jansson so torej založbe postavile 
komercialne ozire na stranski tir in se 
odločale po kriteriju kakovosti besedil, 
s ciljem literarnega kultiviranja mlade-
ga bralca.

Posebno zanimiv primer, da je založba 
zasnovala in izpeljala prevodni projekt, 
ki je bil v specifičnih slovenskih oko-
liščinah kar drzen, pa je bila odločitev 
Mladinske knjige, da naroči in izda nov 
prevod Pike Nogavičke, ki bi bil tako 
rekoč v celoti neodvisen od prejšnje-
ga prevoda.

Dr. Nada Marija Grošelj je registri-
rana kot samostojna prevajalka in 
na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani poučuje kot zunanja 
sodelavka. Prevaja predvsem iz 
angleščine, latinščine in švedšči-
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ne ter iz slovenščine v anglešči-
no. Njeni književni prevodi (doslej 
izdanih monografskih prevodov 
je 72) segajo od literarne teorije, 
filozofije, teologije in mitologije 
do mladinskega leposlovja; pri 
slednjem prevladujejo dela Tove 
Jansson in Astrid Lindgren. Leta 
2007 je prejela priznanje za mla-
dega prevajalca, leta 2011 Sovre-
tovo nagrado, leta 2018 pa častno 
plaketo IBBY za prevod Pike No-
gavičke.

Andrej Ilc
PREVAJALSKO-UREDNIŠKI 
PROCES NASTAJANJA 
SLOVENSKIH GATNIKOV

Zbirka oziroma serija Kapitan Gatnik 
ameriškega avtorja Dava Pilkeyja je v 
angleškem izvirniku začela izhajati leta 
1999, v slovenskem prevodu pa je prva 
knjiga, Prigode Kapitana Gatnika , izšla 
leta 2004, ko je celotna serija polago-
ma že začela dobivati status svetovne 
prodajne uspešnice. V slovenščini je 
v naslednjih desetih letih izšlo vseh 12 
delov osnovne serije, poleg tega pa 
še trije deli, ki se tematsko navezujejo 
na osnovno serijo in naj bi jih ustvarila 
glavna junaka serije Grega Bradač in 
Klemen Kočar. Skupaj torej 15 knjig, 
ki so polno zaživele med slovenskimi 
bralci in dosegle skupno naklado 
preko 60 tisoč izvodov. Še bolj po-

membno pa je, da je s pomočjo teh 
knjig bralsko »shodilo« na desetine 
tukajšnjih otrok. Še več: če je soditi 
po številnih navdušenih in tudi ustvar-
jalnih odzivih, ki so v teh letih prispeli 
na uredništvo, so se nad Gatnikom 
navdušili predvsem fantje. S tem pa je 
bil dosežen poglavitni namen serije.  
Pilkey, ki je tudi sam imel velike težave 
v šoli zaradi hiperaktivnosti, si jo je na-
mreč zamislil z namenom spodbuditi 
nebralce k branju in lastni kreativnosti.

Vsaj v tem delu Evrope serija nikjer 
ni zabeležila tolikšnega uspeha kot v 
Sloveniji, kar gre prej kot reklami (za 
katero je založba v vseh teh letih na-
menila le simbolično vsoto denarja) v 
prvi vrsti pripisati uredniški odločitvi za 
popolno »lokalizacijo« knjig in pred-
vsem kreativnemu geniju prevajalca in 
prirejevalca Boštjana Gorenca, tedaj 
še začetnika, ki je strl vrsto prevajalskih 
orehov, od naslova zbirke, poimeno-
vanj nastopajočih, vse do neologiz-
mov in najrazličnejših medbesedilnih 
zank. Za navidezno poneumljajočo 
fasado in tako imenovanim »čreve-
snim humorjem«, do kamor seže ve-
čina tovrstnih knjižnih serij, se namreč 
skrivajo neskončno inteligentnejše 
pomenske plasti, marsikdaj razumljive 
zgolj odraslim bralcem.

Prispevek bo z navajanjem konkretnih 
primerov spregovoril o izredno dina-
mičnem pa tudi uživaškem prevajal-
sko-uredniškem procesu nastajanja 
slovenskih Gatnikov, ki se nadaljuje ob 

vsakem novem ponatisu in tako pre-
vajalca kot urednika vsaj za trenutek 
navdaja z občutkom, da ju je doletela 
ena najsrečnejših služb na svetu.

Andrej Ilc je študiral primerjalno 
književnost in sociologijo kulture 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Od leta 1996 je zaposlen kot ure-
dnik na založbi Mladinska knjiga, 
od 2001 je vodja uredništva za le-
poslovje.

Tanja Petrič
PREVAJANJE SLOVENSKE 
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI IN 
»PODPORNI MEHANIZMI«

Prispevek se osredotoča na nekaj 
projektov s področja prevajanja 
slovenske književnosti v tuje jezike 
in prikaz njihovih rezultatov v okviru 
prevajanja slovenske mladinske knji-
ževnosti, s katerimi sem se bodisi 
kot vodja bodisi kot koordinatorka ali 
urednica ukvarjala v zadnjih desetih 
letih. Mednarodni prevajalski semi-
nar slovenske književnosti je bil v 
organizaciji Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije prvič izveden 
leta 2010 in od leta 2018 poteka pod 
okriljem Društva slovenskih književnih 
prevajalcev. Zasnovan je kot srečanje, 
namenjeno perspektivnim in uveljav-
ljenim prevajalcem slovenske knji-
ževnosti v tuje jezike z vsega sveta po 

vzoru obstoječih prevajalskih seminar-
jev v tujini. Leta 2016 pa se je »splo-
šnemu« seminarju pridružil še special-
ni seminar za prevajalce iz slovenščine 
v nemščino, ki je nastal kot podporni 
ukrep slovenske predstavitve na knjiž- 
nem sejmu v Frankfurtu. Vsebinsko 
posvetovalno telo vsako leto v skladu 
s kriteriji tehtnosti, prepoznavnosti, 
aktualnosti in odziva strokovne kri-
tiške javnosti izbere dela in posledič-
no gostujoče avtorje. Doslej so bila 
na leto izbrana po dva do tri prozna 
dela za odrasle (izjemoma poezija, 
ker je mednarodnih delavnic za pre-
vajanje slovenske poezije več) ter po 
eno besedilo s področja mladinske 
književnosti. Drugi sodelavci semi-
narja so izbrani glede na vsakokratno 
središčno tematiko, mentorji pa 
glede na večinsko jezikovno skupino 
izbranih udeležencev, ki jih je skup-
no običajno med osem in šestnajst. 
Cilj seminarja je poleg mreženja tudi 
povečanje števila izidov knjižnih in 
revijalnih objav vrhunskih prevodov 
slovenske književnosti, boljša infor-
miranost prevajalcev iz slovenskega 
jezika ter okrepitev sodelovanja med 
prevajalci, založbami in avtorji. 

V prispevku bom predstavila rezultate 
prevajanja izbranih besedil sloven-
skih mladinskih avtorjev, vključenih v 
obravnavo na seminarju, ki slonijo na 
predpostavki, da je na podlagi izda-
nih knjig in odlomkov v različnih tujih 
tiskanih in spletnih medijih mogoče 
zaznati porast objav. Do leta 2017 so 
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v tiskani obliki izhajale tudi knjižice 
z vzorčnimi prevodi, ki so doseglji-
ve med predstavitvenimi gradivi na 
spletni strani JAK. V povezavi s tem 
bom za razdobje desetih let pregle-
dala še rezultate prijav na razpise za 
sofinanciranje prevodov JAK in na 
razpise Trubarjevega sklada; v okviru 
slednjih se lahko tuji založniki prija-
vijo za kritje do petdeset odstotkov 
stroškov tiska, ob čemer se bom v 
prispevku osredotočila izključno na 
subvencioniranje prevodov mladin-
skih del.

Predstavitev bom zaključila s posnet-
kom stanja in vizijo edicije Litteræ Slo-
venicæ, revije s skoraj šestdesetletno 
tradicijo, katere sourednica sem od 
leta 2011. Publikacija izhaja pri Društvu 
slovenskih pisateljev in prinaša prevo-
de slovenskih avtorjev v tuje jezike v 
obliki posameznih knjižnih prevodov 
izbranih del, antologijskih pregle-
dov in/ali dvo- oz. večjezičnih izdaj. 
Šele v zadnjih letih pa se v uredniški 
program intenzivneje vključuje tudi 
slovenske mladinske avtorje, ki jim je 
bila v preteklosti sicer že posvečena 
angleška antologija Tales Growing up 
into Secrets. An Anthology of Con-
temporary Slovene Youth Literature 
(2004/2007), serijo izdaj posameznih 
del pa je leta 2015 otvoril nemški pre-
vod mladinskega romana Kot v filmu 
Vinka Möderndorferja. Letos v okviru 
zbirke nastaja nemški prevod knjige 
Ropotarna Petra Svetine.

Tanja Petrič je študirala primer-
jalno književnost in germanisti-
ko na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani, v Berlinu in na Dunaju. Je 
samostojna literarna kritičarka, 
prevajalka leposlovnih in huma-
nističnih besedil in urednica. V 
slovenskih tiskanih in spletnih 
medijih objavlja kritike, eseje, 
spremne besede, recenzije in 
članke s področja književnosti in 
kulture. S kritiškimi in prevajalski-
mi prispevki sodeluje tudi z Radi-
em Slovenija. Med 2008 in 2015 
je pri Društvu slovenskih pisate-
ljev  urejala tiskane publikacije 
Mednarodnega literarnega festi-
vala Vilenica, od leta 2011 pa so-
ureja edicijo prevodov slovenske 
književnosti v tuje jezike Litteræ 
Slovenicæ, ki je bila kot izjemen 
uredniško-prevajalski projekt 
leta 2012 odlikovana z Lavrinovo 
diplomo. Sodeluje pri številnih 
mednarodnih in uredniških pro-
jektih. Od leta 2010 koordinira 
in vodi mednarodne prevajalske 
seminarje slovenske književno-
sti, od 2017 pa je tudi mentorica 
nemško-slovenskega prevajal-
skega seminarja »Sommerkolleg 
Premuda« v sodelovanju z gra-
ško univerzo. Leta 2011 je za svoje 
prevode poezije prejela nagrado 
»Lirikonov zlát«, leta 2015 Stritar-
jevo nagrado za najboljšo mlado 
kritičarko, 2016 pa nagrado Ra-
dojke Vrančič za najboljšo mla-
do prevajalko za prevod poezije 

Friederike Mayröcker. Od leta 
2010 je članica in trenutna pod-
predsednica Društva slovenskih 
književnih prevajalcev ter članica 
Društva slovenskih literarnih kri-
tikov. Od leta 2016 je vključena v 
slovenski center PEN.

Barbara Pregelj
SVETOVNA SLOVENSKA 
MLADINSKA KNJIŽEVNOST

V prispevku bom o prevodu razmišlja-
la kot o enem temeljnih elementov 
globalizacije in svetovnega knjižnega 
trga (Villa) in predstavila podatke o 
prevodih slovenskih mladinskih av-
torjev v tuje jezike, ki jih bom zajela iz 
različnih virov: Cobiss, podatki založb, 
Center za slovensko književnost, 
podatki Trubarjevega sklada in JAK. 
Pri organizaciji podatkov bom upo-
števala spoznanja teorije polisitemov 
(Even-Zohar, Shavit, Dović). Zanimala 
me bo tudi primerjava med prevodi v 
periferne, centralne, supercentralne in 
hipercentralni jezik (De Swan) ter šte-
vilo prevodov mladinske književnosti 
v primerjavi s prevodi nemladinskih 
besedil. Kolikor bo mogoče, bom 
opozorila tudi na morebitne izpričane 
odmeve v tujini.

Dr. Barbara Pregelj je doktorica 
literarnih ved in pridružena profe-
sorica na Fakulteti za humanistiko 

Univerze v Novi Gorici, raziskoval-
ka, prevajalka in urednica. Redno 
dejavno sodeluje na kongresih, 
simpozijih, okroglih mizah doma 
in v tujini, je avtorica strokovnih 
in znanstvenih monografij, znan-
stvenih in strokovnih člankov ter 
poglavij v znanstvenih monogra-
fijah. Deluje tudi kot prevajalka v 
slovenščino in španščino, njena 
prevodna bibliografija obsega 
prek 60 knjižnih naslovov v slo-
venščini in ducat prevodov slo-
venskih avtorjev v španščino. Je 
tudi stalna sodna tolmačka za 
španski jezik .Je članica uprav-
nega odbora Društva slovenskih 
književnih prevajalcev, kjer je mdr. 
koordinirala dejavnosti, povezane 
s pripravo Bele knjige o preva-
janju, ki jo je tudi uredila. Je tudi 
članica uredniškega odbora revi-
je Otrok in knjiga.

Renata Zamida
STRATEGIJE POSREDOVANJA 
SLOVENSKE OTROŠKE IN 
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI NA 
TUJE TRGE

Prispevek naslovno temo obravnava z 
različnih zornih kotov in v smislu stra-
tegij in učinkov pri posredovanju in 
prodaji prevodnih pravic na tuje trge, 
prevprašuje vlogo založnika izvirne 
knjižne izdaje, vlogo avtorice oziroma 
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avtorja knjižnega dela, vlogo Javne 
agencije za knjigo RS kot nacionalne 
institucije, katere zakonska naloga je 
tudi promocija slovenske književnosti 
v tujini, ter vlogo založnika na ciljnem 
trgu.

Na podlagi kratke analize odgovorov 
treh slovenskih založb, ki so na po-
dročju prodaje prevodnih pravic mla-
dinskih del v zadnjih letih najbolj ak-
tivne in izvajajo zastopanje in prodajo 
pravic del svojih avtoric in avtorjev 
(založba Miš, Sodobnost Internatio-
nal in Mladinska knjiga založba), ter 
avtorice slikanic Manice Musil, ki v 
največji meri deluje tudi kot agentka 
svojih lastnih prevodnih pravic, bomo 
preverili, katere strategije vprašani 
ocenjujejo kot najbolj uspešne in 
kako k prodaji prevodnih pravic pris-
topajo. Na podlagi dejansko prodanih 
prevodnih pravic vprašanih založb 
in avtorice med letoma 2017 in 2020 
bomo ocenili, katere strategije so se 
izkazale kot najbolj uspešne, pri tem 
pa bomo pregledali tudi nabor aktiv-
nosti, ki jih za promocijo in spodbuja-
nje prodaje prevodnih pravic nudi in 
izvaja Javna agencija za knjigo RS, ter 
vpliv teh spodbujevalnih aktivnosti na 
založnike doma in v tujini.

Za zaključek bomo ocenili vpliv 
nastopov na mednarodnih knjižnih 
sejmih na povečanje prodaje prevo-
dnih pravic, posebej v luči prihodnjih 
nastopov Slovenije kot častne gostje 
na knjižnem sejmu v Bologni (2022), 

ki je globalna platforma za otroško 
knjigo in ilustracijo, ter na svetovno 
najpomembnejšem knjižnem sejmu v 
Frankfurtu (2023).

Renata Zamida je od leta 2016 
zaposlena na Javni agenciji za 
knjigo RS, od leta 2018 jo vodi 
kot direktorica. Pred tem je deset 
let delala v založništvu, kjer se je 
ukvarjala s posredovanjem pre-
vodnih pravic na tuje trge, z mar-
ketingom in e-knjigo, vodila pa je 
tudi festival Fabula. Na Fakulteti 
za družbene vede Univerze v Lju-
bljani je diplomirala iz novinarstva 
na FDV, iz filozofije in splošnega 
jezikoslovja pa na FF. Strokovne 
članke in predavanja pripravlja za 
domače in tuje občinstvo. Je čla-
nica Združenja konferenčnih tol-
mačev Slovenije in članica Zdru-
ženja manager.

Darka Tancer Kajnih

8   

Večernica
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8.1 

Večernica 

»Potrebo po ustanovitvi nacio-
nalne nagrade za mladinsko knji-
ževnost sta ustanovitelja leta 1996 
argumentirala tudi z dejstvom, da 
je število založb na slovenskem 
knjižnem trgu v devetdesetih le-
tih nenehno naraščalo, posledič-
no se je seveda občutno  pove-
čevala  tudi letna količina knjižnih 
naslovov za otroke in mladino. Ta 
pa žal ni bila premo sorazmerna  s 
kvaliteto besedil; mnoge izdaje 
so imele npr. zgolj razvedrilni ali 
čisto komercialni namen, neka-
tera besedila so bila izrazito pou-
čna, spet druga so otroški način 
doživljanja sveta kičasto ideali-
zirala in  poenostavljala. Zname-
nita Levstikova nagrada založbe 
Mladinska knjiga (prvič podelje-
na leta 1949), ki je imela za razvoj 
slovenske mladinske književnosti 
po 2. svetovni vojni nedvomno 
izjemno pomembno in spodbud-
no vlogo, je sicer še zmeraj pokri-
vala največ novo izdanih knjig za 
otroke in mladino, nikakor pa ni 
zadoščala za vrednotenje celotne 
produkcije.«

Tako je urednica revije Otrok in knjiga 
Darka Tancer Kajnih na Očesu besede 
2007 opisala razloge za ustanovitev 
večernice, slovenske literarne nagrade 

za najboljše mladinsko literarno delo 
minulega leta. Pobudo zanjo sta leta 
1996 dala založba Franc-Franc in revija 
Otrok in knjiga, pokroviteljstvo pa je 
prevzelo Časopisno-založniško pod-
jetje Večer.

O nagradi odloča petčlanska žirija, 
v kateri imajo svojega predstavnika 
revija Otrok in knjiga, Podjetje za pro-
mocijo kulture Franc-Franc (od leta 
2016 naprej Društvo za humanistična 
vprašanja Argo), ČZP Večer, Društvo 
slovenskih pisateljev in Zveza bibliote-
karskih društev Slovenije skupaj s Slo-
vensko sekcijo IBBY. Časopis Večer 
od leta 1997 naprej meseca marca ali 
aprila objavi razpis, na podlagi katere-
ga je mogoče kandidirati za nagrado. 
Za večernico naj bi se torej založbe in 
avtorji praviloma potegovali, vendar 
lahko žirija prispelemu naboru knjig 
doda dela, za katera meni, da ne sme-
jo biti spregledana.  

Po opravljenem branju žirija iz ožje-
ga nabora najkakovostnejših del po 
sistemu točkovanja izbere pet del, ki 
enakovredno kandidirajo za večerni-
co. Avtor dela, ki na zadnjem žiriranju 
doseže najvišje število točk, prejme 
večernico.

8.2 

Triindvajset 
večernic

V letih 1997-2019 je večernico prejelo 
13 pisateljev (Peter Svetina 3 x) in 8 
pisateljic (Janja Vidmar 2 x). Leta 2007 
je bila nagrada izjemoma podeljena 
dvema avtoricama.

Dosedanji dobitniki večernice:

1997 – Tone Pavček

1998 – Desa Muck

1999 – Janja Vidmar

2000 – Polonca Kovač

2001 – Feri Lainšček

2002 – Matjaž Pikalo

2003 – Marjana Moškrič

2004 – Slavko Pregl

2005 – Igor Karlovšek

2006 – Dušan Dim

2007 – Majda Koren in  
               Irena Velikonja

2008 – Ervin Fritz

2009 – Janja Vidmar

2010 – Bina Štampe Žmavc

2011 – Mate Dolenc

2012 – Dim Zupan

2013 – Peter Svetina

2014 – Vinko Möderndorfer

2015 – Vladimir P. Štefanec

2016 – Peter Svetina

2017 – Peter Svetina

2018 – Anja Štefan

2019 – Andrej E. Skubic

Leta 2003 je večernico prejela Marjana 
Moškrič za delo Ledene magnolije.

Dim Zupan je večernico prejel leta 2012 za 
delo Hektor in zlata hruška.

Vinko Möderndorfer, dobitnik večernice 2014 
za delo Kot v filmu 
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Boštjan Gorenc – Pižama
SI ŽE KDAJ POKUSIL LUNO?

(založba Mladinska knjiga) 

8.3

Štiriindvajseta 
večernica

Šestega maja 2020 je časnik Večer 
objavil razpis za štiriindvajseto večer-
nico. Zanjo so se lahko potegovala 
izvirna slovenska mladinska literarna 
dela, ki so izšla v knjižni obliki pri 
kateri od slovenskih založb ali v sa-
mozaložbi v letu 2019 oz. nosijo to 
letnico izida in so jih avtorji, založniki, 
ustanove, društva ali posamezniki 
poslali do 22. maja 2019. Žirija, ki so 
jo sestavljali predstavnik Društva za 
humanistična vprašanja Argo dr. Igor 
Saksida (predsednik žirije), pred-
stavnica revije Otrok in knjiga Darka 
Tancer Kajnih, predstavnica Časnika 
Večer d.o.o. Petra Vidali, predstavnica 
Društva slovenskih pisateljev dr. Dra-
gica Haramija ter predstavnica Zveze 
bibliotekarskih društev Slovenije in 
Slovenske sekcije IBBY) Kaja Bucik 
Vavpetič, je po pregledu slovenskega 
mladinskega leposlovja iz leta 2019 
izbrala pet literarnih del, ki so enako-
vredno vstopila v zadnji krog izbora 
za štiriindvajseto večernico. To so 
bile knjige:

Igor Karlovšek
POBEG

(založba Miš) 

Vinko Möderndorfer
BABICA ZA LAHKO NOČ

(založba Miš)

Andrej Rozman Roza
RIMUZINE IN ČRKOLAZEN

(založba Mladinska knjiga)

Peter Svetina
TIMBUKTU, TIMBUKTU

(založba Miš)

Slavnostno podelitev štiriindvajsete 
večernice v Gledališču Park Murska 
bo vodila Norma Bale, pospremljena 
bo z glasbenim nastopom Alje Petric 
in z recitalom iz nominiranih del v iz-
vedbi članov društva Argo.

Franci Just
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Spremljevalni progra
m

9.1 

Literarna mesta

Literarna mesta je nov prireditveni 
sklop Očesa besede, s katerim se 
festival še bolj odpira in s svojimi 
vsebinami vključuje v lokalno kulturno 
okolje. Zasnovan je kot niz literarnih 
večerov z izbranimi udeleženci Očesa 
besede. Na Očesu besede se v okviru 
Literarnih mest občinstvu predstavlja-
ta pisateljica Suzana Tratnik in pisatelj 
Lenart Zajc.

9.1.1 
Literarno mesto PIŠK in  
Suzana Tratnik

V Pokrajinski in študijski knjižnici 
Murska Sobota bo nastopila pisate-
ljica, prevajalka in publicistka Suzana 
Tratnik (roj. v Muski Soboti leta 1963). 
Diplomirala je iz sociologije na Fakul-
teti za družbene vede in magistrirala 
iz antropologije spolov na Institutum 
Studiorum Humanitatis. Živi in dela v 
Ljubljani. Je soustanoviteljica lezbične 
skupine LL v Ljubljani leta 1987 in so-
delavka Festivala LGBT filma.
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Dr. Dragica Haramija o literarnem 
delu Suzane Tratnik:

»Objavila je sedem kratkroproznih 
zbirk: Pod ničlo (1997), Na svojem dvo-
rišču (2003), Vzporednice (2005), Česa 
nisem nikoli razumela na vlaku (2008), 
Dva svetova (2010), Rezervat (2012) in 
Noben glas (2016); štiri romane: Ime 
mi je Damjan (2001), Tretji svet (2007), 
Tombola ali življenje! (2017) in Norhavs 
na vrhu hriba (2019), ilustrirano knjigo 
za otroke Zafuškana Ganca (2010), 
napisala pa je še monodramo Ime mi 
je Damjan (2002), radijsko igro Lep 
dan še naprej (2011), dve strokovni deli 
o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o 
lezbični literaturi ter memoare Lezbič-
ni aktivizem po korakih (2013).

Leta 2007 je prejela nagrado Prešer-
novega sklada za literaturo, leta 2017 
nagrado Novo mesto short za kratko 
prozo in leta 2018 nagrado desetnica 
za najboljše otroško ali mladinsko delo.

Njene knjige in kratke zgodbe so pre-
vedene v več kot dvajset jezikov, sama 
pa je prevedla več knjig britanske in 
ameriške proze ter strokovne literature.

V prozi Suzane Tratnik se prepletata 
dve osrednji temi: usode obrobnih 
eksistenc v sodobni urbani družbi in 
pogled na otroštvo v jugoslovanskih 
socialističnih 60-ih in 70-ih letih.

Dve knjigi, najprej namenjeni odrasli 
publiki, roman Ime mi je Damjan (po-
natis 2014) in zbirka kratke proze Noben 
glas (2018), sta izšli tudi kot darilni izdaji 
za dijake prvih letnikov srednjih šol v 
projektu Rastem s knjigo.

Zafuškana Ganca je prvo avtoričino 
delo za otroke. Naslov literarnega dela, 
torej to, da je nekaj zafuškano, v člo-
veškem jeziku pomeni same pozitivne 
reči. Delo vsebuje osem poglavij ozi-
roma osem zaokroženih dogodivščin 
iz življenja prijazne podgane Gance 
Podrepnik: Velika senzacija, Pri be-
žigrajskem kurniku, A la Koko in Ganca, 
Preko evropskih rovčkov, Dinamično 
sproščene počitnice, Praznik jela, 
Sanjsko življenje in Gančina reportaža. 
Naslovi so opisni in napovedujejo te-
meljni motiv poglavja. Glavni literarni 
lik je personificiran, enako pa velja tudi 
za vse druge (tudi epizodne) literarne 
like. Tratnikova skozi živalsko per-
spektivo pravzaprav opisuje človeško 
družbo, navade, odnose, čeprav ti med 
ljudmi gotovo niso tako idilični, kot je 
prijateljstvo med Ganco in Kokojem 

Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota

ter povezanost vseh živali, ki jih Ganca 
srečuje. Temeljna odlika Zafuškane 
Gance je komika. Zanimivi so neologiz-
mi, npr. glodalci in glodalke, glodalni 
kvartet, ropotaža, Ganekspres (avtobus, 
ki vozi po podganjih rovih), kokosilo, za-
fuškano …, ki jih avtorica spretno vpleta 
v besedilo. Na besedilni ravni komiko 
zbujajo tudi ponovitve zloga, kakor ves 
čas govori Koko (npr. »Ganca kakoko je 
to, če sanjaš?«, ali petelinovo vprašanje 
Ganci: »Ko, ko, ko?!«, ki pomeni kaj pa 
je). Avtorica s pomanjševalnicami (paš-
ček, nahrbtniček …) in podrobnim opi-
som imenitno naslika zunanjo podobo 
podgane rjavkaste barve z ostrimi beli-
mi zobmi, Gance Podrepnik. 

Tombola ali življenje je roman, izsek iz 
vsakdana 16-letne Prekmurke Mije, ki 
je pustila šolo in se preizkuša v raznih 
zaposlitvah. To je viharen čas tudi na 
čustvenem polju: zaljubi se v fanta 
prijateljice (tudi polsestre, česar še ne 
ve), doživi ljubezensko izdajo, na novo 
zakoliči odnos do očeta, prehodi pot 

do pekla in celo poskusi napraviti sa-
momor, ki se ji ponesreči … Ves čas pa 
se trudi najti srečo ali vsaj nadomestek 
v obliki tombole, srečk in kart za »šloga-
nje«, dokler ne najde sanjskega poklica 
– popravljanja »peciklov« – in dozori. 
Osebe v romanu zažarijo v močnih 
karakternih barvah, galerija likov je sliko-
vita: vsakdo je poseben. Še zlasti ino-
vativna je zgradba, saj je uvod v posa-
mezno poglavja kratka zgodba na temo 
hitre sreče, ta se nikoli ne izteče dobro. 
Na koncu – kot v napetih kriminalkah – 
sede vsak kamenček mozaika na svoje 
mesto in osmisli celoto, ki je smešna in 
žalostna hkrati. Pri tem se razgrne vsa 
ironija Čenovega napačno zapisanega 
tatuja: namesto born to lose (po zname-
niti skladbi Rayja Charlesa) ima napisa-
no louse (gnida). Pisateljica v jedrnatem 
razpletu poda oris stanja literarnih likov 
v trenutku, ko se predstavitev izseka iz 
Mijinega življenja zaključi. Predvsem 
pa roman odpira vprašanje družbene 
neenakosti, ki se razkrije skozi Mijin 
notranji monolog: »/…/ Ko ti rečejo, da si 
pametna, glede na to, iz kakšne družine 
si. Ko ti rečejo Rom, a mislijo cigan. Ko ti 
rečejo, da ti je treba pomagati, a mislijo, 
da se te morajo nekako znebiti. Ko tvoje 
nove kavbojke premerijo s prisiljenim, 
kislim nasmeškom. Ko te s pogledom 
prečrtajo, ker si preveč dovoliš, glede 
na poden, s katerega si.« Kaže, da so 
odrasli bolj izgubljeni v iskanju svoje 
identitete kot večina mladostnikov – 
slednji so (z nekaterimi izjemami) le 
malce neučakani velikega življenja in 
izpolnitve sanj.«

Suzana Tratnik na Očesu besede 2014
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9.1.2 
Literarno mesto MIKK in  
Lenart Zajc

sta MIKK-ova družbena pozicija in de-
javnost temeljili na alternativni kulturi 
in vzgoji, ki je nekoč pomenila odmik 
od komercialne umetnosti, kulture in 
družbene naravnanosti. Danes MIKK 
svoje delovanje umešča še v segment 
sodobne urbane in napredne kulture 
ter  mladim zagotavlja podporo pri 
aktivnem preživljanju prostega časa, 
izobraževanju in uresničevanju njihovih 
projektov ter programov. S tem nad-
grajuje alternativno umetnost in kulturo 
ter svojo pozicijo gradi na modernem 
pristopu, prilagojenem potrebam in 
interesom mladih v lokalnem okolju.

V Mladinskem informativnem in kul-
turnem klubu Murska Sobota bo na-
stopil Lenart Zajc.

9.2 

Razstave

Vesna Radovanovič je pripravila tradi-
cionalno razstavo Večerničina literar-
na bera 2019 in na njej predstavlja iz-
bor mladinskih literarnih del, ki so izšla 
v letu 2019 in jih je vzela v strokovni 
pretres žirija za podelitev večernice.

Poleg te razstave bo v Pokrajinski in 
študijski knjižnici na ogled še Vesnina 
razstava Petindvajset Očes besede, 
za katero je zbrala plakate in zloženke 
z minulih Očes besede. 

Mladinski informativni in kulturni klub 
Murska Sobota

Lenart Zajc na Očesu besede 2017

Mladinski informativni in kulturni klub 
Murska Sobota je mladinski center, ki 
nudi mladim prostor in programe za 
kakovostno preživljanje prostega časa 
ter podporo pri oblikovanju in promo-
ciji njihovih lastnih projektov. S tem je 
nepogrešljivi člen v verigi javnih zavo-
dov v Mestni občini Murska Sobota, 
ki delujejo v interesu občanov, in tudi 
v verigi mladinskih centrov v Sloveniji 
na področju mladinske dejavnosti, 
kulturnega udejstvovanja in aktivnega 
državljanstva mladih. Še posebej se 
odlikuje s kakovostno klubsko glasbe-
no sceno in je po njej  prepoznaven 
doma in v tujini.

Dejavnost kluba sega tudi na podro-
čje multimedije in prostovoljstva, da 
bi mladi pridobili prve  delovne izku-
šnje in lažje prešli iz izobraževalnega 
v delovno okolje. Vsa leta delovanja 
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9.3 

Knjižna tržnica

Na Očesih besede je bilo že nekaj 
tematskih okroglih miz, na katerih so 
sodelovali založniki slovenskega mla-
dinskega leposlovja in na njih predsta-
vili svoje založniške programe, načrte 
in tudi probleme, ki jim otežujejo 
uresničenje njihovih programskih vizij. 
Letos Oko besede sodelovanje s slo-
venskimi založniki razširja in konkreti-
zira z možnostjo prodaje njihovih knjig 
za otroke in mlade. V ta namen smo 

Literarne poti
Očesa besede

pripravili Knjižno tržnico, za katero je 
izkazalo velik posluh podjetja Komu-
nala Murska Sobota d.o.o. in zagotovi-
lo brezplačne stojnice. Na Trgu kulture 
v Murski Soboti si bodo lahko v petek, 
25. septembra, obiskovalci ogledali in 
kupili knjige založb Beletrina, Didakta, 
Ocean, Mladinska knjiga založba, Miš 
založba, Založba Pivec, KUD Sodob-
nost International, Grafenauer, Ajda 
IBO Gomboc in Škrateljc.

Franci Just
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Stalnica Očesa besede so tudi 
literarna popotovanja, na katerih ude-
leženci spoznavajo kulturne in naravne 
znamenitosti panonskega sveta ter 
njegovo literarno dediščino, z nastopi 
na literarnih matinejah pa živi glas 
slovenske umetniške besede pone-
sejo v kraje, v katerih je zaradi njihove 
oddaljenosti od kulturnih središč red-
keje slišan.

10.1 

Literarne poti v 
letih 1995-2019

Oko besede 1995
OD LAKOŠA DO OTOKA 
LJUBEZNI

Dolnji Lakoš: ogled bronastodobne 
naselbine Oloris

Velika Polana: ogled domačije Miška 
Kranjca
Otok ljubezni v Ižakovcih: spoznava-
nje etnografske dediščine büjrašev, 
tradicionalnih postopkov pridelave in 
predelave lanu ter prekmurske ljudske 
glasbe

Oko besede 1996
OD MURE DO OBRONKOV 
GORIČKEGA 

Ižakovci: vožnja  z murskim brodom
Bogojina: ogled Plečnikove cerkve 
Gospodovega vnebohoda
Korovci: sprehod po gozdni učni poti 
»Fuks graba«

Oko besede 1997
Z MURSKEGA POLJA V 
PRLEŠKE VINOGRADE

Ljutomer: ogled mestnih znamenitosti
Jeruzalem: ogled cerkve Žalostne 
Matere božje in spoznavanje lokalne-
ga ljudskega izročila
Radomerščak: obisk rojstne hiše jezi-
koslovca Franca Miklošiča in predava-
nje o njegovem znanstvenem delu

Oko besede 1998
PRI SLOVENCIH V 
RADGONSKEM KOTU

Potrna/Laafeld: obisk Pavlove hiše in 
seznanitev s položajem Slovencev v 
Radgonskem kotu

1995: na Otoku ljubezni

Gornja Radgona: ogled šampanjske 
kleti
Črešnjevci: obisk rojstne hiše jeziko-
slovca Petra Dajnka

Oko besede 1999
PRI SLOVENSKI MANJŠINI V 
PORABJU
Monošter: obisk Slovenskega doma, 
srečanje s predstavniki Zveze Slo-
vencev na Madžarskem in seznanitev 
s položajem slovenske manjšine v 
Porabju
Dolnji Senik: ogled kraja
Gornji Senik: ogled cerkve Janeza 
Krstnika in razstave v Küharjevem spo-
minskem domu

murju, ogled mestnih znamenitosti
Lendavske gorice: ogled naravnih 
znamenitosti

Oko besede 2001
OD MARTJANCEV DO KOBILJA

Martjanci: ogled cerkvice sv. Martina 
in fresk srednjeveškega slikarja Janeza 
Akvile
Selo: ogled romanske rotunde
Kobilje: srečanje s krajani in spozna-
vanje krajevnih posebnosti

Oko besede 2002
V KRAJIH DRUGAČNOSTI

Pušča: obisk romskega naselja in sez-
nanitev z organiziranostjo prekmurskih 
Romov, njihovo izobraževalno, kultur-
no in medijsko dejavnostjo
Kamenci: obisk romskega naselja, 
seznanitev z njihovim etnografskim 
izročilom

1999: pred osnovno šolo na Gornjem Seniku

Oko besede 2000
PRI MADŽARSKI MANJŠINI V 
PREKMURJU

Lendava: srečanje s predstavniki Za-
voda za kulturo madžarske narodnosti 
Lendava in seznanitev s kulturno de-
javnostjo madžarske manjšine v Prek- 2002: v romskem naselje Kamenci
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Oko besede 2003
V KRAJIH ŠTRKOV IN MLINOV

Petanjci: ogled Vrta spominov in to-
varištva
Velika Polana: ogled prenovljene Kra-
njčeve domačije in Copekovega mli-
na, spomenika prekmurske tehnične 
dediščine 

Oko besede 2004
POPOTOVANJE H KOCBEKU, 
DAJNKU IN GOLARJU 

Sveti Jurij ob Ščavnici: ogled kraja, 
recital »Kdo sem« dijakov Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer 
Črešnjevci: ogled rojstne hiše Petra 
Dajnka
Gornja Radgona: ogled mestnih 
znamenitosti in spomenika Manku 
Golarju

Oko besede 2005
PO PORABSKI KULTURNI POTI 
OD GORNJEGA SENIKA DO 
VERICE 

Gornji Senik: ogled cerkve Janeza 
Krstnika in pogovor s porabskim du-
hovnikom Ferencem Merklijem
Monošter: obisk muzeja Avgusta 
Pavla in ogled slovenske etnografske 
zbirke
Števanovci: ogled cerkve sv. Štefana 
Hardinga
Andovci: ogled spominka živim

Verice: obisk v lončarski delavnici 
umetnika ljudske obrti Karla Dončeca

Oko besede 2006
POGLED V PRETEKLOST

Murska Sobota: ogled stalne muzej-
ske zbirke v Pokrajinskem muzeju Mu-
rska Sobota (danes Pomurski muzej) 
in spoznavanje umetnostnozgodo-
vinskih značilnosti soboškega gradu

Oko besede 2007
POPOTOVANJE K SOSEDOM 

Čakovec: ogled mestnih znamenito-
sti in srečanje s predstavniki društva 
»Književni krug Reči rieč«
Štrigova: literarna matineja članov 
društva »Književni krug Reči rieč«

Oko besede 2008
V SVETU ZELIŠČ IN VINSKE 
TRTE

2012: na Šafarskem

Negova: ogled gradu in grajskega 
zeliščnega parka
Črešnjevci: ogled trgatve in spozna-
vanje etnografsko-folklornega izročila 
Slovenskih goric

Oko besede 2009
POPOTOVANJE K MURSKEMU 
IZROČILU

Beltinci: ogled gledališke predstave 
»Kraljevi smetanovi kolački« in razsta-
ve »Zgodovina zdravstva v Pomurju«
Krog-Ižakovci: spust po Muri v čolnih
Ižakovci: ogled stalne razstave »Büjra-
štvo na reki Muri« in prikaza domače 
obrti

Oko besede 2010 
POPOTOVANJE H KORENINAM

Zalavar: ogled ostankov Pribinove in 
Kocljeve blatograjske naselbine
Kesthely: ogled Festeticsevega ba-
ročnega dvorca
Monošter: obisk v Slovenskem
domu

Oko besede 2011
PO KRAJINSKEM PARKU 
GORIČKO 

Bodonci: ogled evangeličanske 
cerkve in pogovor z evangeličanskim 
duhovnikom
Grad: ogled največjega gradu v Slo-
veniji 

Ženavlje: ogled spomenika balonar-
jema Maxu Cosynsu in Nereju van der 
Elstu

2008: pred gradom v Negovi

Oko besede 2012
POPOTOVANJE V MURSKA 
ZATIŠJA
Razkrižje-Šafarsko: ogled prazgodo-
vinske naselbine in predstave »Nekoč 
zdavnaj« v izvedbi domačega kultur-
nega društva
Dolnja Bistrica: ogled hiše, v kateri je 
ustvarjal Ferdo Godina
Mursko Središče: ogled rudniškega 
muzeja

Oko besede 2013
PO MIŠKOVI POTI

Velika Polana: obisk Kranjčeve doma-
čije, ogled razstave domače obrti in 
Copekovega mlina
Lendava-Lendavske gorice: ogled 
cerkvice sv. Trojice in lendavskih 
mestnih znamenitosti
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Oko besede 2014
PO MESTU KONFESIONALNE 
RAZNOLIKOSTI
Murska Sobota: ogled cerkva različnih 
verskih skupnosti v mestu, pogovor s 
Francem Kuzmičem o delovanju bin-
koštne Cerkve v Sloveniji in z Mitjem 
Andrejekom o evangeličanski Cerkvi 
v Sloveniji

Oko besede 2015
VRNITEV NA OTOK LJUBEZNI

Ižakovci: spoznavanje etnografsko-
-kulturnega izročila reke Mure, izvedba 
literarne matineje na prostem

Oko besede 2016
VRNITEV V PORABJE
Monošter: obisk Slovenskega doma, 
srečanje s predstavniki Društva po-
rabske mladine in Zveze Slovencev na 
Madžarskem; izvedba literarne mati-
neje v Slovenskem domu
Števanovci: ogled gledališke pred-
stave domače ljubiteljske gledališke 
skupine

Oko besede 2017
PO LITERARNI POTI OBČINE 
RADENCI

Hrastje Mota: poklon Kajetanu Koviču 
in recital njegovih pesmi v izvedbi 
članov društva Argo
Radenci: ogled zdraviliškega kom-
pleksa in izvedba literarne matineje v 

Domu starejših občanov Radenci
Kapela: ogled kraja in seznanitev z 
življenjem ter literarnim delom pesni-
ce Ljudmile Poljanec

Oko besede 2019
OD KOBILJA DO BELTINCEV

Kobilje: ogled kraja in predstav tam-
kajšnjih osnovnošolcev ; izvedba reci-
tala »O Prekmurju in njegovi književ-
nosti« (člani društva Argo) in literarne 
matineje v Osnovni šoli Kobilje
Beltinci: ogled gradu in stalne 
razstave

10.2 

Panonske 
pisateljske poti – 
Murska Sobota

Vsako mesto je po svoje posebno, 
a podobe Murske Sobote se zaradi 
njene specifične umeščenosti v geo-
grafsko-kulturni prostor in zgodovinski 
čas opazno razlikujejo od podob dru-
gih slovenskih mest.

10.2.1 
Mesto zgodovinskih vrtincev in 
različnih identitet

Na podlagi arheoloških najdb na juž-
nem obrobju današnje Murske Sobote 
strokovnjaki predpostavljajo, da je bilo 
območje mesta poseljeno že okoli leta 
4.400 pr. n. št. Iz obdobja bakrene dobe 
okoli leta 3.600 pr. n. št. je žgano grobi-
šče, odkrito v Krogu, pribl. 3 km od Mu-

rske Sobote. To je najstarejše tovrstno 
grobišče v Sloveniji in največje iz tega 
obdobja v srednjeevropskem prostoru. 
Poselitev območja se je kontinuirano 
nadaljevala v bronasti in železni dobi, 
o čemer pričajo ostanki zbiralnikov za 
vodo, peči in kurišč ter ostanki pred-
metov, ki kažejo na poljedelstvo, živino-
rejo, lončarstvo, tkalstvo in metalurško 
dejavnost. Grobni pridatki v moških 
in ženskih grobovih na arheoloških 
najdiščih pri Murski Soboti izkazujejo 
tudi sledi keltskih osvajanj. O poselitvi 
v rimski dobi pričajo rimski nagrobnik, 
grobovi s pridatki ter sledi zaselkov in 
rimske vile iz časa med 1. in 3. stole-
tjem. Južno od Murske Sobote so bila 
odkrita nahajališča zgodnjeslovanske 
poselitve iz druge polovice 6. stoletja, 
iz časa med 8. in 11. stoletjem pa so 
slovanski skeletni grobovi s priloženimi 
lonci in drugimi osebnimi predmeti. 

Do tega časa je preteklost Murske 
Sobote podobna preteklosti marsika-
terega drugega slovenskega mesta. 
Kasneje pa se je naselje razvijalo v 
precej drugačnih družbeno-zgodo-
vinskih okoliščinah, ki so mestu dale 
različne kulturne obraze in identitete.

V 9. stoletju je območje Murske So-
bote spadalo v slovansko kneževino 
Spodnjo Panonijo, po frankovsko - 
madžarskih vojnah pa je bilo v 12. stole-
tju vključeno v civilno upravo kraljevine 
Ogrske kot del Železne županije. V 
tem času se je okrog cerkve sv. Ni-
kolaja izoblikovalo prvo naselje, v 13. 

2017: literarna matineja v Radencih

Oko besede 2018
POPOTOVANJE V VZHODNE 
SLOVENSKE GORICE

Kog: ogled etnografske razstave Kul-
turnega in turističnega društva Kog, 
izvedba literarne matineje v Osnovni 
šoli Kog; ogled kampa Templarjevo 
posestvo

2018: v kampu Templarjevo posestvo
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stoletju pa naj bi na mestu današnjega 
soboškega gradu stal dvorec, ki je bil 
sedež zemljišča Belmura. Do srede 
14. stoletja, ko je naselje prvič pisno 
omenjeno (16. julij 1348), se je menjalo 
več lastnikov zemljišča. Leta 1365 pa 
je  za dobra tri stoletja postalo last 
fevdalne rodbine Széchy. Ti so prebi-
valce Murske Sobote, ki je leta 1348 
postala mesto (civitas), v zadnji tretjini 
15. stoletja oprostili plačevanja dajatev 
(1476), kralj Matija Korvin pa je mestu v 
tem času podelil sejemske pravice. Na 
živahno srednjeveško sejemsko dejav-
nost v mestu danes spominjata Trej-
zino senje (Terezin sejem) 15. oktobra 
in Miklóševo senje (Miklavžev sejem) 
6. decembra. V 16. stoletju so Széchyji 
zgradili renesančni dvorec, ki je bil na-
slednik prvotnega belmurskega dvorca 
in predhodnik današnjega soboškega 
gradu v mestnem parku z mnogimi 
redkimi in predvsem zelo starimi dre-
vesi. Murskosoboški dvorec in fevd sta 
bila v lasti Széchyjev do 1687, ko ga je 
kupila in patronat nad mestom prevze-
la fevdalna rodbina Szapáry. Ta je os-
tala povezana z Mursko Sobota vse do 
leta 1930, ko je bilo njeno imetje proda-
no na dražbi. Opazen razvoj je mesto 
doživelo v drugi polovici 19. stoletja, ko 
je postalo okrajno središče in z javnimi 
zgradbami, bankami ter meščanskimi 
hišami začelo dobivati urbano podo-
bo. V prvem letu po koncu 1. svetovne 
vojne  so vojaki v različnih uniformah 
prispodabljali turbulentni zgodovinski 
čas, ko se je v desetih mesecih v mestu 
zamenjalo devet različnih oblasti in je 

V 2. svetovni vojni je bila Murska So-
bota ponovno pod madžarsko upravo, 
aprila 1945 pa so jo skupaj z domačimi 
partizani osvobodile enote Rdeče ar-
made. Po vojni je bila Murska Sobota 
sedež okraja, od 1964 sedež precej 
velike občine, ki je obsegala obmo-
čje Ravenskega in Goričkega. V tem 
obdobju je število prebivalstva najbolj 
naraslo, saj je zaradi razvoja industrije 
mesto privabljalo  ljudi iz bližnje in širše 
okolice. Po osamosvojitvi Slovenije in 
reorganizaciji lokalne samouprave leta 
1994  je Murska Sobota s pribl. 14.000 
prebivalci postala sedež mestne 
občine (pribl. 21.000 prebivalcev) ter 
upravno, gospodarsko, izobraževalno 
in kulturno središče regije. Primestna 
stanovanjska naselja in obdajajoče jo 
obrtno-industrijske, trgovske, logistič-
ne in rekreacijske cone z izpostavljeni-
mi imeni domačih in globalnih firm na 
pročeljih stavb ter reklamnih panojih so 
izgled Murske Sobote približale izgle-
du drugih večjih slovenskih mest, niso 
pa izbrisale njene svojstvenosti, prido-
bljene v preteklosti.

Murska Sobota od 29. maja do 6. junija 
1919 postala celo prestolnica slab te-
den dni trajajoče prekmurske državice 
Murske republike (Respublika Sloven-
ska okroglina/Respublika Mörska).

10.2.2 
Mesto v ravnici

Murska Sobota je izrazito ravninsko 
mesto, edino v Sloveniji v res pravi 
ravnici. Ne oblikujejo ga arhitekturne 
vertikale, ampak se s primestnimi na-
selji in conami horizontalno razrašča v 
okoliška polja in travnike. To geograf-
sko značilnost mesta povzema tudi 
vodoravna srebrna črta v mestnem 
grbu, ki prispodablja horizont, nad 
katerim so tri rumene krogle, pove-
zujoče lege sonca s srednjeveško 
legendo o treh kepah zlata, s katerimi 
je sv. Nikolaj – zavetnik Murske Sobo-
te – obdaroval tri revna dekleta in jim 
tako omogočil poroko.

10.2.3 
Mesto na stičišču poti ob 
»panonskih vratih«

Že v antični dobi je južno od takratne 
rimske naselbine vodila cesta proti 
Panoniji, v srednjem veku sta razvoj 
kraja narekovali t. i. via regna (da-
našnja Tišinska cesta) in via magna 
(danes ulica Štefana Kovača), ki sta 
nemške dežele povezovali z Ogrsko, 
danes pa mimo mesta pelje avto-
cesta Lizbona-Kijev, katere odsek 
Maribor-Murska Sobota-Lendava je 

Balkon hotela Dobray (danes hotel Zvezda), 
s katerega je Vilmoš Tkalec razglasil Mursko 

republiko

Po pridružitvi Prekmurja Kraljevini Sr-
bov, Hrvatov in Slovencev se je tudi 
Murska Sobota postopoma integrirala 
v slovenski družbeno-kulturni prostor 
in »prišleki«, kot so domačini sprva za-
držano imenovali slovenske uradnike 
in učitelje, so vplivali tudi na spremi-
njanje njene kulturne podobe. V 20. in 
30. letih 20. stoletja je mesto postopo-
ma utrdilo svoj položaj regionalnega 
upravnega, gospodarskega, kulturne-
ga in izobraževalnega središča.
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najpomembnejši slovenski prometni 
prehod proti Panonski nižini. Če ne-
koliko zamižimo na prostorsko oko in 
zanemarimo nekaj deset kilometrov, 
je iz Murske Sobote skoraj enako da-
leč do evropskih prestolnic Ljubljane, 
Dunaja, Bratislave, Budimpešte in 
Zagreba.

10.2.4 
Mesto na stičišču slovanskih, 
germanskih in madžarskih 
kulturnih vplivov

Murska Sobota je bila od nekdaj jezi-
kovno, kulturno, etnično in konfesio-
nalno raznoliko mesto. Do konca prve 

registrirana edina baptistična cerkev v 
Sloveniji, tu pa delujeta tudi binkoštna 
in adventistična cerkev.

Tudi v melodijah jezika in glasbe se še 
čuti zgodovinsko pogojena kulturna 
raznolikost Murske Sobote. Poskoč-
ni alpski ritmi se zlivajo z otožnimi 
panonskimi toni in romsko glasbo; 
med različnimi jeziki pa je na mestnih 
ulicah, tržnici, v lokalih in trgovinah 
najglasnejša prekmurska narečna 
govorica, ki vse do danes ni izgubila 
svoje izrazne moči in jo domači literar-
ni ustvarjalci ohranjajo ter razvijajo kot 
literarni jezik.

10.2.5 
Literarno mesto

Vsaj po številu literarnih upodobitev 
in številu literarnih ustvarjalcev, ki so 
bili v mestu rojeni ali so z njim druga-
če tesno povezani, je Murska Sobota 
literarno mesto.

Ni jih ravno veliko slovenskih mest, 
ki bi bila v književnosti tolikokrat 
upodobljena, kot je Murska Sobota. 
Najstarejši literarni zapis o njej so 
verzi v tretjem delu prve prekmurske 
posvetne knjige Starišinstvo i zvačin-
stvo (1807) avtorja Števana Sijarta. Tri-
je mladeniči zabavajo svate na gostiji 
s šaljivim izpostavljanjem svojega 
znanja, izkušenj ter vrlin in prvi od njih 
se mdr. hvalisa: »Te nazaj pridouči v 
našo domovino, / li se me pouzvali vu 

svetovne vojne so poleg prekmurskih 
Slovencev pomemben del prebival-
stva tvorile še madžarska, židovska in 
nemška skupnost, ki so dajale zna-
čilen pečat kulturni podobi mesta. V 
vrtincih zgodovinskih dogodkov sta 
židovska in nemška skupnost v mestu 
skoraj povsem usahnili, pripadniki 
madžarske skupnosti pa so danes 
organizirani v Madžarskem kulturnem 
društvu »Barati kör« Murska Sobota. 
Ob večinsko slovenskem prebival-
stvu mesta so njegov pomemben del 
Romi, ki živijo strnjeno v največjem 
slovenskem romskem naselju Pušča 
(po domače Püšča) in imajo v Murski 
Soboti svoje organizacije.

Tako kot še v nekaj drugih prekmur-
skih krajih so tudi v Murski Soboti 
evangeličani prestali valove protirefor-
macije in so danes poleg katoličanov 
druga največja verska skupnost v 
mestu. Od leta 1976 je v Murski Soboti 

Soboto blatno, / kaj bi tam rektor bio 
v ti víšešnjij šoláj, / vučiteo zvön reda 
v Abeceski knigaj.«

Na mestu, kjer je nekoč stala židovska sinagoga, 
je danes stanovanjski blok, ob njem pa 

spominsko obeležje, ki ga je leta 2014 postavila 
Mestna občina Murska Sobota ob 70-letnici 

množičnih deportacij prekmurskih Židov v 
koncentracijska taborišča.

Pred 1. svetovno vojno Fö-utca, po njej Glavna 
in Aleksandrova cesta, med 2. svetovno vojno 

Horty Mikloš utca, po njej Titova ulica in danes 
Slovenska ulica

Verzi so parodija na takratne izobra-
ževalne razmere v Murski Soboti, saj v 
kraju takrat ni bilo niti poštene osnov-
ne šole – to je Murska Sobota dobila 
leta 1828 – , ampak je pouk potekal v 
leseni zgradbi s skednjem, vrtom in 
hlevom, poučeval je en učitelj. Danes 
so razmere drugačne: Murska Sobota 
ni več blatno mesto in tudi eno višjo 
šolo ima, je mesto z osnovnimi in sre-
dnjimi šolami ter pomembnimi kultur-
nimi ustanovami, kot so npr. Pomurski 
muzej, Galerija Murska Sobota, Pokra-
jinska in študijska knjižnica. Gledališče 
Park, Mladinski informativni in kulturni 
klub, ter odmevnimi festivalsko-raz-
stavnimi prireditvami, kakršne so npr. 
mednarodni festival sodobnega plesa 
Front@, Evropski trienale male plasti-
ke in nacionalni literarni festival Oko 
besede. Hkrati je Murska Sobota tudi 
mesto s prepoznavnim ustvarjalnim 
nabojem, umetniško mesto, saj so iz 
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njega izšli ali so z njim (bili) povezani 
številni likovni umetniki, glasbeniki, 
gledališki in filmski igralci, režiserji ter 
literarni ustvarjalci, ki so s svojimi stva-
ritvami zaznamovali slovenski nacio-
nalni in mednarodni kulturi prostor.

Za Sijartom so podobe Murske Sobote 
v različnih zgodovinskih časih in druž-
benih kontekstih izrisali številni pisatelji. 
S parodijo na družbene razmere v mes-
tu med obema svetovnima vojnama 
je npr. prepredena humoreska Julija 
Kontlerja Tatvina v Presburgi in Düplini 
ter Nimáki (prekmurski Butalci) iz zbirke 
humoresk Branka Šömna Rakičanski 
breg prebivajo tudi v Murski Soboti.

Murska  Sobota kot prizorišče dina-
mičnih odnosov med različnimi druž-
benimi stanovi ob koncu 19. in v prvih 
desetletjih 20. stoletja je npr. upodo-
bljena v romanih Janeza Mataja Vend 
in Cintor ter v romanu Ločil bom peno 
od valov Ferija Lainščka.

Tudi Murska Sobota v prevratnem 
času po prvi svetovni vojni je pustila 
literarne sledove: v mesto je postav-
ljen del pripovednega dogajanja v 
Kranjčevem romanu Rdeči gardist in 
v Lainščkovem romanu Raza; v ta vi-
harni čas je postavljena tudi pripoved 
o tragični usodi soboškega sodnika 
Augusta Lamma v romanu Republika 
jutranje rose Vladimirja P. Štefaneca.

Murska Sobota med obema sve-
tovnima vojnama in še zlasti med 2. 
svetovno vojno je upodobljena npr. 

v romanu Muriša Ferija Lainščka, v 
romanu Vojna in revolucija ter nove-
listični zbirki Ljudje iz Olšnice Franka 
Bükviča, Dušan Šarotar pa je v romanu 
Biljard v Dobrayu izrisal nekaj prizorov 
iz žalostne usode soboških Židov.

Osebne spominske podobe Murske 
Sobote v vojnem času in po vojni je v 
svojih romanih Panonsko morje, Med 
v laseh in Hoja po vodi nanizal Branko 
Šömen, Bea Baboš Logar pa v svojih 
kratkih zgodbah, zbranih v knjigah 
Grlica in Mala ulica, tematizira življenje 
soboškega meščanstva v drugi po-
lovici 20. stoletja. Soboške ulice tega 
časa so tudi prizorišče mladinskega 
romana Tombola ali življenje pisatelji-
ce Suzana Tratnik, pripovednih sličic 
v knjigi Slike prašnega mesta Jožeta 
Rituperja – Doda in v zbirki novel Du-
šana Šarotarja Nostalgija. Mesto je 
večkrat omenjeno tudi v literarni sagi 
Lipa zelenela je Bogdana Novaka in v 
romanih Karoline Kolmanič.

Čeprav v romanu Jadrnica Ferija Lain-
ščka in v njegovi pripovedno- 
refleksivni pesnitvi Sprehajališča za 
vračanje ter v romanih Štefana Kardo-
ša Rizling polka, Pobočje sončnega 
griča in Zajčja sled Murska Sobota ni 
neposredno omenjena, jo vendarle 
prepoznamo, kot tudi v romanu Tretji 
plan Milivoja Roša. Murska Sobota 
je eno od dogajališč v romanu Sanja 
in samostan Roberta Titana Felixa in 
prizorišče njegovega romana Kri na 
dlaneh. Murskosoboški motivi so vtka-

ni npr. v pesmi Ferija Lainščka Milana 
Vincetiča in Karla Turnerja. 

Seveda še zdaleč niso naštete vse 
literarne upodobitve Murske Sobote, 
a več kot dovolj za kreiranje zanimivih 
mestnih literarnih itinerarijev, s kate-
rimi bi  kraj tudi v očeh obiskovalcev 
postal literarno mesto.

Poleg živečih literarnih ustvarjalcev in 
ustvarjalk, ki so bili v Murski Soboti ro-
jeni ali so z mestom sicer tesno pove-
zani (Bea Baboš Logar, Štefan Kardoš, 
Karolina Kolmanič, Vladimir Kos, Feri 
Lainšček, Bogdan Novak, Vesna Rado-
vanovič, Rudi Ringbauer, Milivoj Miki 
Roš, Dušan Šarotar, Branko Šömen, 
Suzana Tratnik, Robert Titan Felix, Karel 
Turner, Lučka Zorko), iz Murske Sobote 
izhaja več pokojnih avtorjev in avtoric, 
ki so s svojim besednim ustvarjanjem, 
neposredno ali posredno povezanim s 
književnostjo, pustili sledi v regionalni 
ali nacionalni književni kulturi.

• Mihael Barla (1778-1824), evangeli-
čanski nabožni pisec in prevajalec. 
Mdr. je pripravil pesmarico Krsčan-
ske novue pesmene knige, v kateri 
je dotedanje prekmurske evange-
ličanske cerkvene pesmi jezikovno 
približal naravnemu govoru in jih 
prilagodil jezikovo-estetskim nače-
lom njegovega časa.

• Jurij Cipot (1794-1834), evangeli-
čanski nabožni pisec, pripravil je 
drugi prekmurski evangeličanski 
molitvenik Dühovni aldovi.
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• Štefan Žemlič/Zemlič (1840-1891), 
prekmurski katoliški duhovnik in na-
božni pisec, mdr. avtor knjige Návuk 
na svétoga potrdjenyá svestva.

• Jožef Bagary (1840-1919 , prekmur-
ski katoliški pisec, mdr. je prevedel 
učbenik Perve knige čtenya za 
katholičánske vesničke šolé, ki ga 
je v duhu povezovanja s sloven-
skim jezikovno-kulturnim prosto-
rom dal natisniti v gajici.

• Berta Škerlak Kološvari (1862-
1935), pisateljica. Leposlovje je 
pisala v madžarščini in prek-
murščini, v prekmurskem jeziku 
predvsem versko-vzgojne zgodbe, 
zgodovinske in kmečke pripovedi. 
V romantično modeliranih zgodo-
vinskih pripovedih variira lokalne 
legende o dogodkih med turškimi 
vpadi v Prekmurje ali pa vanje in-
tegrira lastnosti in dejanja junakov 
slovenskega ljudskega slovstva. 
Osrednja tema njenih kmečkih po-
vesti je prelomljena prisega, bodisi 
da gre za družinsko dedno prisego 
ali prisego ljubezni/poroke.

• Jožef Novak (1896-1972), prek-
murski izseljenski pesnik. Največ 
je objavljal v tedniku Amerikanski 
Slovencov glas, ki je izhajal v pen-
silvanskem mestu Bethlehem. 
Posthumno so njegove pesmi izšle 
v knjižici Svetski vandrar. 

• Franc Šebjanič (1920-1984), pu-
blicist, kulturni delavec in razisko-
valec. Pisal in objavljal je kulturno 

informativne prispevke o sloven-
sko-madžarskih književnih stikih 
ter publicistične prispevke z literar-
nega in likovnega področja. Inten-
zivno se je posvetil preučevanju 
kulturne zgodovine prekmurskih 
evangeličanov in izsledke objavil 
v več razpravah in samostojnih 
knjigah. Literarno je ustvarjal v 
študentskih letih in pesmi, črtice 
ter potopise objavljal med obema 
svetovnima vojnama, največ v 
literarno-kulturnem glasilu Mladi 
Prekmurec, ki je izhajalo v Murski 
Soboti v letih 1936-1941.

• Jože Vild (1924-2005), kulturni in 
družbenopolitični delavec, ki ima 
zasluge za razvoj založništva v 
Prekmurju z usmeritvijo Pomurske 
založbe v mednarodno sodelova-
nje in za kulturni razvoj porabskih 
Slovencev.

• Nikica Brumen (1929-2001), bi-
bliotekarka in bibliografka, pisala 
je edukativne bibliografske član-
ke, pripravila več bibliografskih 
pregledov in poročil ter mdr. 
raziskovala zgodovino tiskarstva v 
Pomurju.

• Jože Hradil (1934-2015), slovaropi-
sec, prevajalec in urednik. Več let 
je bil glavni in odgovorni urednik 
v Pomurski založbi in mdr. urejal 
znamenito prevodno zbirko Mo-
stovi. Z Madžarsko-slovenskim 
slovarjem / Magyar-szlovén szotár 
in Slovensko-madžarskim slovar-
jem / Szlovén-magyar szotár je utrl 

pot modernemu slovensko-ma-
džarskemu slovaropisju, s prevodi 
madžarskih literarnih klasikov in so-
dobnikov v slovenščino, s sprem-
ljajočimi jih literarnoinformativnimi 
zapisi in z uredniškim delovanjem 
pri prevajanju slovenske književ-
nosti v madžarščino je postal 
najvidnejši literarni posrednik med 
slovensko in madžarsko književno-
stjo po 2. svetovni vojni. Leta 2012 
je svojemu slovarsko-prevajalske-
mu opusu dodal še avtobiografski 
roman Slike brez obrazov.

• Janez Mataj (1938-2016), lokalni 
zgodovinar in pisatelj. Na podlagi 
študija dokumentarnega gradiva, 
pričevanj in osebnih spominov je 
napisal romana Plaščarji in Plaščar-
ji II, ki posegata v polpreteklo lokal-
no zgodovino. Z romanom Cintor, 
pripovedjo o skrivni ljubezni med 
hčerko vplivnega soboškega tr-
govca Ašerja in slavnim soboškim 
arhitektom Ladislavom Takačem, 
ter romanoma Vend in Vend II pa 
je posegel še globlje v preteklost 
in v fiktivne pripovedne svetove 
umestil Mursko Soboto na prelo-
mu 19. in 20. stoletja

• Jože Olaj (1939-2008), pesnik in 
prevajalec. Iz madžarščine je v 
slovenščino prevedel dve pesni-
ški antologiji, sedem romanov in 
zbirko pravljic ter izdal knjigo hu-
moresk Let nad sračjim gnezdom. 
Najžlahtnejši del njegovega literar-
nega ustvarjanja so pesniške zbirke 

Argonavti, Podobe minule vojske 
in Itaka. Njegovo pesniško izpoved 
o odisejskih  tavanjih po morjih 
bivanja in iskanjih Itake kot točke 
življenjske gotovosti spremljajo kra-
jinska tihožitja prekmurske ravnice.

• Franc Kuzmič (1952-2018), biblio-
graf, urednik in prevajalec. Napisal 
in objavil je 638 poljudnih, strokov-
nih in znanstvenih člankov, med 
njimi so tudi osebne in tematske 
bibliografije, ki so nepogrešljiv vir 
za preučevanje prekmurske kultur-
ne zgodovine in tudi književnosti.

Noben pokojni literarni ustvarjalec 
nima v mestu spominskega obeležja, 
pač pa je na Trgu kulture spomenik 
Erato, delo akademske  kiparke Ire-
ne Brunec - Tebi, v katerega so mdr. 
umeščene plošče z verzi Jožeta Olaja 
»Daleč je, / daleč je / tisto, / daleč od 
tod. / Daleč od vsepovsod« in dvos-
tišje Ferija Lainščka »Ni seglo mesto 
do oblakov, / zato ne ve za svojo 
majhnost«. 
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Nedaleč stran od spomenika Erato 
stoji od leta 2019 obeležje Rastoča 
knjiga Murska Sobota. Z njim se je 
Pokrajinska in študijska knjižnica Mu-
rska Sobota v okviru obeleževanja 
priključitve Prekmurja in združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom vključila v nacionalni projekt 
Rastoča knjiga, ki opozarja na pomen 
knjige, kulture, znanja in pisne kultur-
ne dediščine. Obeležje začenja talna 
plošča z vgraviranimi besedami iz 
predgovora v prvi prekmurski tiskani 
knjigi (Mali katekizem, 1715) »Vzemi 
zato ov moj mali dar za veliko ino dob-
ro«. Za ploščo pa je stebrna skulptura, 
ki s školjkami in prepletenimi lovkami 
hobotnice priklicuje v misel splete ze-
meljskih plasti v panonski pokrajini in 
nekdanje Panonsko morje. Priseski na 
hobotničinih lovkah v obliki črk širijo 

simboliko skulpture in asociirajo na 
pomen usvajanja védnosti, ki jo čuvajo 
knjige tako kot školjke bisere. Na vrhu 
se steber zaključuje z nizkim valjem, ki 
spominja na valj tiskarskega stroja, na 
valju pa je napis »V počastitev sloven-
ske pisane besede in književne ustvar-
jalnosti v Prekmurju«. Skulptura je delo 
akademskega kiparja Mirka Bratuše.

V murskosoboškem mestnem parku 
je poleg častitljivih dreves in grmov 
tudi spomenik prekmurskim pisa-
teljem oz. »vsem, ki so s slovensko 
besedo budili in dvigali svoje rojake«. 
Z nekaj vztrajnosti  ga obiskovalec 
najde v bližini umetnega jezerca med 
pritlikavo omoriko, rumeno puhastim 
vrtnim kitajskim brinom in gnezdasto 
smreko.

10.3 

Expano – 
»Vrata v 
Pomurje«

Expano je moderno urbano doživ-
ljajsko območje, oddaljeno od Murske 
Sobote pribl. 3 km in dober kilometer 
od avtoceste Maribor-Murska Sobo-
ta-Lendava. Večnamenski kompleks 
je lociran ob Soboškem jezeru, na ob-
močju, ki so ga – kot kažejo arheolo-
ške najdbe – ljudje poseljevali že pred 
5.000 leti. Srce kompleksa je paviljon 
z zunanjim izgledom slovenskega 
paviljona na svetovni razstavi EXPO 
Milano 2015, ki ga je leta 2016 prevzela 
v upravljanje Mestna občina Murska 
Sobota. Poimenovanje »Vrata v Po-
murje – regijski promocijski center« 
povzema ključne  elemente njegove 
vsebinske zasnove: paviljon, ki so ga 
odprli leta 2019, domiselno in inova-
tivno predstavlja Pomurje, v njem so 

interaktivni doživljajski park, informa-
cijska točka s prodajalno, restavracija 
in prostori za poslovna srečanja.

Glavna atrakcija v paviljonu je mo-
derna, tehnološko inventivna interak-
tivna razstava, za katero so snovalci 
kot izhodišče izbrali dogodek iz leta 
1934, ko sta v Ženavljah, vasici na 
Goričkem, s stratosfernim balonom 
pristala belgijska raziskovalca prof. 
Max Cosins in njegov asistent Nere 
van der Elst. Potem ko sta na višini 
17.000 m opravljala meritve odklo-
na kozmičnih žarkov v zemeljskem 
magnetnem polju, ju je močan veter 
zanesel z načrtovane poti in sta pri-
stala na severovzhodnem Goričkem. 
O dogodku so govorili in pisali ne le 
v Prekmurju, ampak so medijska in 
tudi uradna poročila o njem prebirali 
tako v Ljubljani kot Beogradu in širom 
po Evropi. Dogodek, ki je v pričeva-
njih očividcev še zmeraj živ kot pa-
dec »lebdeče prikazni«, je v minulih 
desetletjih spodbudil več literarnih, 
gledaliških in filmskih upodobitev. V 
paviljonu Expano pa lahko obisko-
valci sedejo v  maketo Cosynsovega 
balona in se podajo na virtualni polet 
nad Pomurjem. Po sestopu iz virtual-
nih višin pa si lahko na tematskih toč-
kah v razstavnem prostoru ogledajo 
še zgodovinske, kulturne, naravne idr. 
posebnosti Pomurja. 

Pred tem degradirano območje ok-
rog paviljona in Soboškega jezera 
je danes revitalizirano in omogoča 
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obiskovalcem kopico sprostitvenih 
dejavnosti. Lahko se podajo v gibal-
no-rekreativni park, ki je s številnimi 
igrali še posebej privlačen za družine 
z otroki, ali sprehodijo ob jezeru. To 
je dovolj veliko in urejeno, da lahko 
ob ribičih in kopalcih na njem najdejo 
prostor tudi ljubitelji različnih vodnih 
športov.

Prostor v in okrog Expana je pogosto 
tudi prizorišče raznolikih kulturnih 
in zabavnih prireditev. V soboto, 26. 
septembra, bo med 11. in 12. uro Expa-
no postal še prvovrstno literarno pri-
zorišče. Priznani slovenski mladinski 
literarni ustvarjalci Nataša Konc Lo-
renzutti, Vesna Radovanovič, Andrej 
Rozman Roza in Peter Svetina bodo 
izvedli literarno matinejo za otroke in 
mlade.

Franci Just 11   

Oko besede inNacionalni mesec
skupnega branja
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V letu 2019 se je Oko besede pridru-
žilo Nacionalnemu mesecu skupnega 
branja, kulturnemu projektu, ki med 
vsemi starostnimi skupinami in ge-
neracijami širi zavest o pomembnosti 
branja in spodbuja branje kot vredno-
to ter želi prispevati k boljšemu prepo-
znavanju pomena bralne pismenosti 
in bralne kulture na nacionalni ravni.. 
Projekt je rezultat skupne pobude 
Bralnega društva Slovenije, Društva 
Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zve-
ze bibliotekarskih društev Slovenije, 
Mestne knjižnice Kranj, Društva slo-
venskih pisateljev, Slovenske sekcije 
IBBY, Združenja splošnih knjižnic, Ma-
riborske knjižnice in Mestne knjižnice 
Ljubljana.

V letu 2019 se je Nacionalni mesec 
skupnega branja vključil v evropsko 

bralno kampanjo EURead (Evropa 
bere), katere skupni cilj je omogočiti 
slehernemu državljanu, da postane 
bralec in dejavno sodeluje pri druž-
benih odločitvah. V ta namen kam-
panja povezuje že obstoječe bralne 
aktivnosti po vsej Evropi in širi zavest 
o pomembnosti izobraževanja ter 
pismenosti v zgodnjem otroštvu.

Letos se Nacionalni mesec skupnega 
branja, ki poteka od 8. septembra do 
11. oktobra,  povezuje še s kampanjo 
Tedni vseživljenjskega učenja in tako 
povezuje promocijo vseživljenjskega 
učenja s promocijo branja za vse ge-
neracije.

Letošnje Oko besede sodeluje v Na-
cionalnem mesecu skupnega branja z 
devetindvajsetimi dogodki.

Franci Just

12   

Petindvajset 

Očes besede
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12.1 

Curriculum 
vitae

1995
Murskosoboški mestni svet sprejme 
pobudo Podjetja za promocijo kulture 
Franc-Franc, da bi Murska Sobota 
postala gostiteljica stalnega festi-
vala, na katerem bi se shajali akterji 
slovenske mladinske književnosti, in 
finančno podpre prvo Oko besede. 
Festival poteka v organizaciji založbe 
Franc-Franc od 19. do 22. oktobra in 
se imenuje »Pisateljsko srečanje Oko 
besede«. Na njem je govora tudi o 
aktualnih problemih slovenske mla-
dinske književnosti in ta usmeritev 
precizira ime festivala v naslednjih 
letih: Srečanje slovenskih mladinskih 
pisateljev Oko besede. To štiridnevno 
srečanje je tudi najdaljše v zgodovini 
Očes besede.

1996
Očesu besede se pridruži revija Otrok 
in knjiga ter prevzame organizacijo 
simpozijev, ki v naslednjih letih pos-
tanejo strokovni steber festivala. Na 
tem srečanju dozori ideja o ustanovitvi 
literarne nagrade za najboljše izvirno 
slovensko mladinsko literarno delo. 
Revija Otrok in knjiga ter Podjetje za 
promocijo kulture Franc-Franc usta-
novita nagrado večernica, ki se ji kot 
tretji partner in pokrovitelj pridruži 
ČZP Večer.

1997
V petek, 14. novembra, je na Očesu 
besede podeljena prva večernica. 
Podelitev te nacionalne nagrade za 
mladinsko književnost postane stalni 
festivalski dogodek.

1998
Oko besede dobi organizacijsko in 
vsebinsko podobo, ki bo za festival 
značilna vsa naslednja leta. Njegove 
stalnice postanejo simpozij v organi-
zaciji revije Otrok in knjiga, literarne 
matineje – obiski pisateljev na šolah, 
podelitev večernice, okrogla miza na 
izbrano aktualno temo s področja 
mladinske književnosti, spremljevalni 
program s stalno razstavo Večerniči-
na literarna bera in s priložnostnimi 
razstavami ter prireditvami in literarno 
popotovanje.

2000
Oko besede se iz tridnevnega preob-
likuje v dvodnevni festival in ta praksa 
obvelja do leta 2009.

2001
Na predlog Slavka Pregla se založba 
Franc-Franc z Očesom besede prijavi 
na razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov Ministrstva za kulturo. Pri 
prijavi je uspešna in od leta 2002 je 
poleg Mestne občine Murska Sobota 
najpomembnejši finančni podpornik 
festivala Ministrstvo za kulturo oz. od 
leta 2009 Javna agencija za knjigo RS.

2010
Sledeč določilom programskega 
razpisa Javne agencije za knjigo RS 
je Oko besede ponovno tridnev-
ni literarni festival. V minulih letih 
pridobiva ugled med slovenskimi 
literarnimi festivali in se profilira kot 
pomembno strokovno in stanovsko 
srečanje akterjev sodobne sloven-
ske mladinske književnosti: njenih 
ustvarjalcev (pisateljev in pisateljic, ki 
pišejo leposlovje za otroke in mlade), 
njenih premišljevalcev in razlagalcev 
(literarnih strokovnjakov in književnih 
pedagogov), njenih promotorjev 
(pridružijo se npr. Društvo Bralna 
značka Slovenije – ZPMS, Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije in 
slovenska sekcija IBBY) ter njenih 
izdajateljev in založnikov.

2014
Vsebinska novost festivala je seminar 
»Kakovostna slikanica«, ki ga organi-
zira Društvo Bralna značka Slovenije – 
ZPMS. To je prvi od šestih izobraže-
valnih seminarjev, s katerimi Bralna 
značka do leta 2019 sodeluje na Oče-
sih besede. Seminarji so namenjeni 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, 
učiteljicam in učiteljem razrednega 
pouka ter knjižničarkam in knjižničar-
jem v severovzhodni Sloveniji. S se-
minarji organizatorji uresničujejo ene-
ga svojih programskih ciljev, spod-
bujanje branja in bralne kulture, ki je 
tudi ena od pomembnih programskih 
usmeritev Očesa besede.

1996: prvi simpozij

Utrinek z Očesa besede 2001

Utrinek s seminarja »Kakovostna slikanica«
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2016
Leto pomembnih sprememb za Oko 
besede:

Festival dobi nov pravno-organizacij-
ski okvir. Potem ko Franc-Franc ukine 
založniški in prireditveni program, 
poskrbi za kontinuiteto Očesa besede 
in njegovo organizacijo zaupa Društvu 
za humanistična vprašanja ARGO ter 
nanj pravno-formalno prenese iz tega 
izhajajoč pravice in obveznosti.

Po letih usihanja finančnih sredstev, 
ki jih Očesu besede namenja Mestna 
občina Murska Sobota, mestni svet 
potrdi predlog, naj festival postane 
posebna postavka mestnega pro-
računa. Sredstva murskosoboške 
občine in Javne agencije za knjigo 
RS ob podpori sponzorjev festivalu v 
naslednjih letih omogočijo izvedbo 
načrtovanih programskih vsebin in 
dogodkov. 

V nedeljo, 25. 9., podelitev večernice 
iz Gledališča Park v Murski Soboti ob 
21h neposredno prenaša Televizija 
Slovenija na prvem programu.

2018
Tudi po najstrožjih kriterijih za polno-
letnost, kakršni so veljali npr. v rajnki 
Avstro-Ogrski, Oko besede doseže 
polnoletnost. Po triindvajsetih letih je 
festival ugledno in prepoznavno stro-
kovno in stanovsko srečanje akterjev 
slovenske mladinske književnosti z 
jasno vizijo in vsebinskim ogrodjem, 

ki je ob programskih stalnicah od-
prto za novosti. Na Očesu besede 
2018 takšna novost za naslednja leta 
postane sklop Mlade oči – literarne 
delavnice za dijake in študente iz 
Pomurja.

2019
Franci Just preda štafetno palico 
programskega vodenja Očesa bese-
de Dragici Haramija. Črtomir Just za 
celostno podobo Očesa besede 2019 
prejme na 9. bienalu slovenskega obli-
kovanja nagrado Brumen za odlično 
slovensko oblikovanje 2019 v kategori-
ji Identitete.

12.2 

In memoriam

Petkrat je v minulih srečanjih med be-
sede, kipeče od življenjskega zagona  
in ustvarjalnosti, zarezala tišina in se 
je oko zasolzilo od žalost, ko smo se 
z minuto molka poklonili spominu na 
preminule stalne udeležence Očesa 
besede Daneta Zajca, Miho Mateta, 
Vasjo Cerarja in Toneta Pavčka, Milana 
Vincetiča in Ernesta Ružiča.

Dane Zajc (1929-2005)

Bil je na »ustanovnem« Očesu bese-
de leta 1995 in se nam tudi kasneje 
večkrat pridružil. Njegove misli o biva-
nju in umetniškem ustvarjanju so bili 
dotiki duha, ki jih še zmeraj čutimo. 

Dr. Igor Saksida je o poeziji za otroke 
Daneta Zajca zapisal:

»Za modernistično mladinsko poezi-
jo ključna je estetska igra, ki pa ni le 
tema pesmi; tako se v njej kažejo nas-
lednje značilnosti:

• igra kot način oblikovanja besedil-
ne stvarnosti, tj. nelogično povezo-
vanje besed,

• izmišljanje novih besed in rušenje 
pravopisnih konvencij,

• odmik od prikaza človeškega lika 
(predvsem otroka) k mnogopo-
menskemu opisovanju predmetov, 
delov telesa in bivanjskih pojmov.

Omenjena izhodišča so opazna v pe-
sništvu Daneta Zajca, njegova zbirka 
Bela mačica (1968) še vztraja v poe-
tiki duhovite pripovedne poezije o 
živalih, zbirka abecerim Abecedarija 
(1975) pa se že premakne k poeziji kot 
čisti igri, iz katere ni mogoče izluščiti 
enoznačne teme oz. sporočila. Zbirka 
zajema aliteracijska besedila, nesmi-
selnice, sodobne izštevanke, obliko-
vane kot slikopis, in lirične fantazijske 
pesemske »portrete« neživih stvari. 
Tehten izbor in sporočilno nadgra-
dnjo prejšnjih zbirk pa predstavlja Ta 
roža je zate (1981), ki v drugem delu 
prinaša sporočilno kompleksna be-
sedila o pesništvu, razporejanju in 
delitvah, (razumarskem) ocenjevanju 
stvari in sodobnem svetu hrupa in 
nemira.«

Dane Zajc na Očesu besede 1998
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Vasja Cerar (1959-2006)

Ko so na Očesih besede potekala 
delovna srečanja in okrogle mize, na 
katerih so se zbrali mladinski pisatelji 
na eni strani ter uredniki mladinske 
periodike in mladinskih knjižnih pro-
gramov v slovenskih založbah na drugi 
strani, je bil Vasja Cerar zraven in pri-
sotni so mu pozorno prisluhnili. Jasno 
in argumentirano je namreč znal po-
vedati, katere teme in pristope pogre-
šajo založniki v slovenskem leposlovju 
za otroke in mlade, kakšni so svetovni 
trendi na tem književnem področju, 
kako slovensko mladinsko književnost 
čim bolj vključiti v mednarodno lite-
rarno izmenjavo. In še veliko tega je 
znal povedati Vasja, saj je bilo njegovo 
široko teoretično znanje podkrepljeno 
z bogatimi izkušnjami urednika pri 
Mladinski knjigi, z osebnimi preva-
jalskimi izkušnjami ter delovanjem v 
mednarodnih organizacijah za mladin-
sko književnost.

Kot urednik je veliko pripomogel, da 
so se slovenski bralci lahko seznanili 
z najboljšimi in svetovno odmevnimi 
mladinskimi literarnimi deli, bil pa je 
tudi dober in navdihujoče svetovalec 
avtorjem. Janja Vidmar je v festival-
skem gradivu Očesa besede 2006 
mdr. zapisala: »Med najinim dolgim 
sodelovanjem si mi pomagal doumeti, 
da je beseda najmočnejša vez, ki spaja 
misel in telo. Da je pomembno videti 
dlje v deželici, ki je preveč gorata za 
jasen razgled. V deželici preskromnih 
meja za pravo veličino duha. Kljub 
temu ali mogoče prav zato si me nau-
čil razumeti in verjeti v lastno literaturo. 
Kajti dobri uredniki premorejo izostren 
občutek za besedo. Najboljši uredniki 
premorejo pretanjen posluh za avtor-
ja.«

Nekaj od mladinskih svetovnih uspe-
šnic, ki so navduševale slovenske bral-
ce, je Vasja prevedel tudi sam, mdr. 
knjige Sue Townsend Skrivni dnevnik 
Jadrana Krta, starega 13 ¾, Rastoče 
težave Jadrana Krta, Resnične izpove-
di Jadrana Alberta Krta in knjigo Marka 
Haddona Skrivnostni primer ali Kdo je 
umoril psa. Za ta prevod ga je Medna-
rodna zveza za mladinsko književnost 
(IBBY) uvrstila na svojo častno listo 
(IBBY Honour List 2006) in mu tako 
podelila eno svojih najpomembnejših 
mednarodnih priznanj.

Kot član izvršnega odbora Slovenske 
sekcije IBBY in od leta 2000 član izvr-
šnega odbora IBBY je Vasja tudi veliko 

prispeval k ugledu slovenske mladin-
ske književnosti v svetu. Dejavno se je 
vključil v vsebinsko in organizacijsko 
prenovo IBBY, za kar je ob praznovanju 
njene 50-letnice v Baslu žel vsesploš-
no priznanje in prejemal čestitke. S 
pridobljenim ugledom je bil leta 2004 
izvoljen za člana mednarodne žirije za 
Andersenovo nagrado, ki je najvišje 
mednarodno priznanje avtorjem in 
ilustratorjem knjig za otroke in mlade. 

Tako kot je Vasja zapustil trajne sledi 
kot urednik, prevajalec in član doma-
čih ter mednarodnih organizacij za 
mladinsko književnost, jih je zapustil 
tudi kot udeleženec Očesa besede in 
ostaja v naših mislih ter srcih.

Miha Mate (1942-2006)

V Goriči vasi pri Ribnici rojeni pisatelj, 
urednik in prevajalec je z uredniškim 
delom (pri Mladinski knjigi je urejal 
več mladinskih zbirk, mdr. Mojo knji-
žnico in Vezi) in s svojimi knjigami 
za otroke in mlade dal prepoznaven 
pečat sodobni slovenski mladinski 
književnosti. Vanje je odtisnil duha 
pokrajine, iz katere je izšel, pa naj gre 
za vaške nenavadneže, okrog katerih 
spleta številne svoje zgodbe, ali pa za 
ljudsko šegavost in humor, ki preveva-
ta njegove zgodbe in njihove bralce 
zvabljata v radoživo dojemanje življe-
nja. Čeprav se morda vaški pripovedni 
milje njegovih zgodb današnjemu 
mlademu slovenskemu bralcu in nje-

govemu književnemu svetovalcu zdi 
odmaknjen, pa so vedrina, igrivost, 
vitalizem njegovih bosopetih in su-
pergastih »junakov« tisti viri bralskih 
doživljajev, ob katerih se tudi danda-
nes velja zaustaviti. Zaradi njih njegovi 
hudomušno se iskreči kamenčki, ki jih 
je tri desetletja dodajal v živopisni mo-
zaik slovenske mladinske književnosti, 
še zmeraj privlačijo zvedave poglede 
bralcev.

»Mnogim bo trajno ostala v spominu 
dragocena človeškost, vedrina in živ- 
ljenjski optimizem, ki ga je izžareval 
Miha Mate,« je zapisal Jože Prešeren v 
Delu 7. novembra 2006. Drži. Takšne-
ga se ga spominjamo tudi udeleženci 
Očesa beseda v 90. letih prejšnjega 
stoletja in takšnega bomo ohranili v 
spominu.Vasja Cerar na Očesu besede 1998

Miha Mate na Očesu besede 2000
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Tone Pavček (1928-2011)

Tudi on se je leta 1995 odzval povabilu 
na pisateljsko druženje v Murski So-
boti in z njemu lastno vznesenostjo je 
podprl idejo, da bi Oko besede pos-
talo tradicionalno srečanje slovenskih 
mladinskih pisateljev. In v naslednjih 
letih je s svojo vedrino in toplino 
osončeval naša srečanja. 

prepoznavna tako obnavljanje roman-
tične subjektivitete (razdvojenost med 
sanjami in resničnostjo, iracionalnost 
poezije, vitalizem, ponotranjenost) 
kot odmikanje od nje. Na začetku se 
odmik od graditeljske funkcionalnosti 
mladinske poezije kaže kot vrnitev k 
pravljični snovi v verzni pravljici Trije 
bratje in zlata ptica (1956). Več inova-
tivnih besedil vsebuje prva Pavčkova 
mladinska zbirka Maček na dopustu 
(1957), ki je utemeljena na nesmiselnih 
predstavah ter opredelitvi poezije kot 
»laži«. To je ponovna obuditev pred-
vojne Župančičeve, pa tudi Grudnove, 
Bevkove in Kosovelove igrivosti ter 
pravljičnosti. Mestoma je zbirka sicer 
še povezana s tipično vzgojnostjo 
in predstavno klišejskostjo, v okvirih 
ustaljene predstavnosti in funkcional-
nosti ostaja tudi znana verzna zgodba 
(o fantu, ki se ni maral umivati) Juri 
Muri v Afriki (1958). Izrazitejši premiki 
k sodobni poeziji se pokažejo v zbirki 
Velesenzacija (1961), za katero je zna-
čilen izraziti dvogovor med lirskim 
subjektom in otroškim svetom, ki ga 
pesnik občuduje. Od starejših del pa 
se Velesenzacija odmika še v dvojem: 
v upodabljanju sončne narave ter v 
pravljičnosti, ki je postavljena v so-
dobni čas.

Prav posebni spoj pravljičnosti/
fantastike/izročilnosti ter motivike 
sodobnega sveta postane ključni be-
sedilotvorni vzorec kasnejše Pavčkove 
poezije: z zbirko Čenčarija (1975) se 
konča razvoj Pavčkove mladinske po-

ezije od tradicionalnih besedilotvornih 
vzorcev k inovativni poetiki, torej od 
tipov oseb ter značilnih tradicional-
nih motivov živali in resničnostnih 
podob otrok do privzemanja otroške 
perspektive v jezikovno-predstavni 
inovativnosti. Poezija v Čenčariji je 
sama po sebi »bitje«, odraz ustvar-
jalne volje in svobode, sproščena in 
mnogokrat nerazložljiva »uganka«, je 
inovativno in humorno upovedenje in 
preoblikovanje otrokove vsakdanje, 
sodobne stvarnosti (dom, živali) v igriv 
in humoren svet, kjer živijo čenčači. 
Naslovi razdelkov Čenčarije so obli-
kovani kot vprašanja (npr. Za kaj je kaj), 
torej v neposredni zvezi s tipično otro-
ško (odraslim pogosto nerazumljivo) 
zvedavostjo in igro (z zvokom, jezikom, 
podobami). Ločenost sveta otrok in 
odraslih v zbirki povsem izgine: lirski 
subjekt izreka (zvočne) podobe po po-
sebni logiki nesmisla in tako prevzema 
perspektivo otroka, vrsti pesmi pa je 
lirski subjekt kar otrok sam.

Drugačne so Prave (in neprave) pe-
smi (1986), za katere je značilna emo-
cionalna in motivna kontrastnost: 
znova je v njej zaznati tudi razkorak 
med odraslim in otroki - poezija iz-
haja iz dialoga med zrelo odraslostjo 
in otroštvom, ki je odmaknjeno od 
stvarnosti v liričen, pravljičen svet. 
Ta zbirka je sporočilno zahtevnejša 
kot prejšnja Pavčkova mladinska 
poezija, saj poleg sproščene igre 
ter pesniških »definicij« tematizira 
tudi odraščanje, bolečino izgube in 

povezanost rodov. Naslednja zbirka, 
Majhen dober dan (1992), med vsemi 
Pavčkovimi mladinskimi deli najbolj 
očitno kaže poetiška izhodišča, ki 
veljajo tudi za nemladinsko poezijo: v 
njej so opazni vračanje med podobe 
Dolenjske, obujanje otroških dožive-
tij, dialog s kratkohlačnikom, o ka-
terem piše, a ga v resnici ne razvije, 
že v Pravih (in nepravih) pesmih. Če 
je bilo spominjanje in vračanje v tej 
zbirki nakazano npr. ob motivu živali 
ali ob rodovni tematiki, je Majhen 
dober dan že s pesnikovimi uvod-
nimi besedami ter kasneje z veliko 
večino besedil tako rekoč v celoti 
sestavljen iz spominov na podobe 
otroštva. Te podobe se povezujejo z 
raznolikimi temami, med katerimi se 
zdijo osrednje naslednje: rojstvo in 
odraščanje, »muževnost« pomladne 
narave, sreča, ljubezen, zavezanost 
domačiji in izročilnost. Vsebinska 
novost so Majnice, fulaste pesmi 

Tone Pavček na Očesu besede 1995

Dr. Igor Saksida o mladinski poeziji 
Toneta Pavčka:

»Tone Pavček je danes klasično ime 
slovenske mladinske poezije, saj ta del 
njegove ustvarjalnosti obsega pre-
ko 20 del. Ob pesnikovem imenu je 
potrebno misliti na čas, v katerem sta 

Tone Pavček na Očesu besede 2005
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(1996), s katerimi se pesnik vrne v 
okvire mladinske poezije (poezije za 
mladostnike). Pesniška zbirka je, tako 
kot ostale Pavčkove zbirke, razdelje-
na na tematske razdelke. Dva med 
njimi sta blizu prejšnji poetiki resen-
timenta - to sta manj obsežna razdel-
ka Podoba dečka (upesnjevanje spo-
minov na sina) ter Rojstva (tematika 
rojevanja/minevanja, odraščanja in 
ljubezni ter modrosti otrok). Opazne 
premike ne le v Pavčkovem, pač pa 
v celotnem slovenskem mladinskem 
pesništvu, pomenijo pesmi ostalih 
razdelkov. To so sodobne, mestne 
mladostniške pesmi (opazna prvina 
sloga je najstniški sleng), postavljene 
v okvir predstavnosti šole in sodob-
nega sveta (zvezki, grafit, računalnik, 
kavbojke), povezujoča tematika pa je 
ljubezen, ki jo izpostavljata že naslov 
zbirke in njena uvodna pesem (Nekaj 
je v zraku). Tako se Majnice ob izraziti 
inovativnosti vendarle povezujejo 
s starejšimi in sočasnimi besedili, v 
katerih je otroštvo zaradi specifične-
ga doživljanja stvarnosti oblikovano 
kot ideal skladnosti s svetom, sim-
bol »prave« govorice in modrosti. 
S takim pojmovanjem otroštva se 
Pavček uvršča v okvir vseh tistih 
starejših in sodobnih ustvarjalcev, 
ki v dvogovoru z otroštvom vidijo 
doseganje »bele obale« (S. Kosovel), 
priložnost za oživljanje infantilizma 
(N. Grafenauer) ali doživljanje čudeža 
slehernega bitja in sleherne stvari (B. 
A. Novak).«

Milan Vincetič (1957-2017)

Na vseh srečanjih je bil z nami, tudi na 
Očesu besede 2017, ko je z zanj značil-
no vznesenostjo bral svoje pesmi na 
sobotni literarni matineji v Radencih. 
Čez enajst dni nas je pretresla vest, da 
je bil to njegov zadnji literarni nastop 
sploh, da njegovega zvonkega glasu 
ne bomo več slišali in bomo poslej 
lahko z njim le še v tišini spominov in v 
šepetu njegovih verzov. Ti so bili nje-
govo najgloblje in največ. 

Za poezijo, z njo in skozi njo je živel. 
Vanjo je zlil vsega sebe, svojo bivanj-
sko izkušnjo in svojo pronicljivo misel 
o svetu. Zato in zaradi prepoznavnega 
načina, kako ju je izpovedal, njegovih 
štirinajst samostojnih pesniških zbirk 
ostaja z nami in nam govorijo o diso-

nancah sveta, o poveličujoči in hkrati 
uničujoči sili ljubezni, o minljivosti, o 
človekovi vpetosti v tukajšnji čas in 
o šepetu onstranske brezčasnosti, o 
spoznanju, da so bivanjska nasprotja 
boleči, ampak nujni del našega biva-
nja, da smo lahko edino z  njimi to, kar 
smo: da smo lahko le tako, »da se cvet 
osipa v sad«, da smo si »nedoločna 
pika, ki je najbolj tu, ko se dlje odmi-
ka«, da smo v življenju »šepavi zemlje-
merci, ki bi radi premerili blodnjak«, da 
je lahko bližine »še več in spet, ko si 
nisva draga«.

Prepletanje in zlivanje nasprotij, tako 
značilno za njegovo eksistencialno 
izpoved, je bilo vtkano tudi v njegovo 
poetiko: strogo urejene pesemske 
oblike na eni strani in pomensko 
večplastno izpoved na drugi strani je 
s svojstveno ustvarjalno energijo, ki se 
je odražala tudi v izpovednem ritmu, 
povezoval v pesniški svet, v katerem 
se delci različnih časov in prostorov, 
preteklih, sedanjih in sanjskih, zlivajo v 
pričevanje o človekovi bežni, a hkrati 
edini in neponovljivi eksistenci, lebde-
či – kot Cosynsov stratosferski balon 
v njegovem kratkem romanu Lebde-
ča prikazen – med tostranstvom in 
onstranstvom.

Milan je bil ustvarjalec širokega zamaha 
in je s svojo besedo vstopal v literarni 
svet z več smeri, tudi kot pronicljiv pu-
blicist in dobrohoten literarni kritik, kot 
urednik v reviji Separatio in Sodobnost, 
na Pomurski založbi, v založbi Litera in 

založbi Franc-Franc, kot literarni sveto-
valec mladim avtorjem pri Mentorju in 
Javnem skladu za kulturne dejavnosti. 
Bil je tudi pripovednik. Čeprav je ta del 
njegovega literarnega opusa v senci 
pesniškega, pa ne gre spregledati nje-
govih treh romanov in osmih zbirk krat-
ke proze, v katerih je zasledoval dušev-
ne, socialne in eksistencialne vzgibe, ki 
človeka potiskajo k robovom, in ustvaril 
prepoznavne like nenavadnežev in po-
sebnežev, ki skušajo biti kljub pohablje-
nim sanjam in zlomljenimi upom.

Iz podob sveta, ki jih je – kot je dejal 
sam – doživljal izrazito vizualno, iz tres-
ljajev svoje duše, iz svoje tihe žalosti 
in samote je Milan ustvaril pesniške 
svetove, ki bodo ostali. Dlje, kot bo v 
nas, ki smo prav tako kot on podvrženi 
sili minevanja, mogla ostati njegova 
podoba.

Milan Vincetič na Očesu besede 2005

Iz Milanove literarne zapuščine

Titikaka

Šari šari divji ribič
v trstičasto plitvino
da zatrnka tolsto ribo
zlato ribo čaralico

ki trstičje pokamni
ki jezero posuši
še preden jo nazaj spusti

med temine vseh globin
do trnka ko jo spet spusti
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Ernest Ružič (1941-2020)

Tiho in nevsiljivo je bil z nami, pogoste-
je v vlogi novinarja z beležko, snemalni-
kom in mikrofonom v rokah, redkeje se 
je v festivalsko dogajanje vključeval kot 
literat. Tudi potem, ko se je kot novinar 
RTV Slovenija upokojil (mdr. je bil v 
uredništvu oddaje Slovenci po svetu, 
urednik oddaje Mostovi/Hidak, sodela-
vec oddaj Slovenski utrinki in Sotočja), 
je prihajal na Oko besede in izčrpno 
ter naklonjeno poročal o festivalu. S 
svojimi prispevki v elektronskih in tiska-
nih medijih je glas o Očesu besede in 
njegovih vsebinah ponesel tudi med 
zamejske Slovence, ki so tudi sicer bili 
rdeča nit njegovega novinarskega dela. 
Za novinarsko in kulturno delovanje 
ga je predsednik Republike Slovenije 
leta 2011 odlikoval z redom za zasluge 
RS, za utrjevanje literarnih stikov med 

slovensko in madžarsko književno-
stjo ter novinarsko sodelovanje mu 
je Visoka učiteljska šola v Sombotelu 
(Szombathely) podelila priznanje Fran-
ca Miklošiča, Občina Gornji Petrovci pa 
ga je imenovala za svojega častnega 
občana.

Ker se kot literarni ustvarjalec na Oče-
su besede ni izpostavljal (najpogoste-
je je sodeloval v festivalskih leposlov-
nih zbornikih), marsikdo od udeležen-
cev ni vedel, da je v štirih desetletjih 
literarnega delovanja (od leta 1967, ko 
je izšla prva pesniška zbirka, do leta 
2017, ko je izšel njegov zadnji roman) 
ustvaril leposlovni opus, ki ga poleg 
objav v revijah in antologijah tvori šest 
samostojnih pesniških zbirk in šest 
samostojnih knjig pripovedne proze. 
Od leta 1980 je bil tudi član Društva 
slovenskih pisateljev, njegova dela so 
prevedena v nemščino, madžarščino 
in hrvaščino. 

Ernest je literarno nastopil sredi 60. 
let in po začetnih objavah poezije in 
pripovedne proze v Dialogih in So-
dobnosti leta 1967 v samozaložbi izdal 
pesniško zbirko Ljudje, človek, ljudje. 
Sledili sta zbirki Milijonta vsakdanjost 
(1980) in dvojezična zbirka Naj/Leg 
(1980), ki sta jo pripravila skupaj s prek- 
murskim madžarskim pesniškim kole-
gom Sándorjem Szunyoghom. Izpo-
vedno jedro prvih treh Ernestovih pe-
sniških zbirk je človekova odtujenost v 
popredmetenem svetu in iskanje poti 
iz labirintov bivanjske osamljenosti.

Po večletnem literarnem predahu je 
svoj pesniški izraz prenovil, vsebino 
pesmi pa usmeril v izpoved večplast-
nosti človekove eksistence in identite-
te. Plod njegovega drugega ustvarjal-
nega obdobja so pesniške zbirke Deli-
bab (1997), Razsanjani dan (izbor pesmi 
z dodatkom novih pesmi, 2001) in 
Vtisnjenke/Ein-Prägungen (izbor pe-
smi v slovenščini in nemščini, 2007). V 
teh pesniških zbirkah tematizira zlasti 
vprašanje človekove eksistencialne 
izpostavljenosti in njegove fluidne 
identitete. Slednje ne razume kot sta-
bilno in nespremenljivo danost, njena 
trdnost je le privid (madž. délibáb), 
dejansko jo je treba izgrajevati zmeraj 
znova in znova. On jo v svojih pesmih 

sestavlja iz prostorskih in kulturnih 
nanosov slovenskega goričkega sveta 
ter madžarskih pust, svojo človeško bit 
prepoznava v prostranem panonskem 
svetu, presegajočem državne, nacio-
nalne in jezikovne meje.

Ernestov pripovedni opus sestavljajo 
romani Érd (1998), Vijolični dim (2001), 
Pesem Črnih mlak (2006), Predor pod 
Hortobagyem (2012), Anka in Kugyjev 
pogled (2017) ter povest Portret/Das 
Portrait (2010). Ob aktualnih družbenih 
in filozofsko-kulturnih vprašanjih, ki 
si jih eksplicitno zastavljajo pripove-
dne osebe ali so implicitno prisotna 
v pripovednem dogajanju, je tudi za 
Ernestovo pripovedno prozo – tako 
kot za njegove pesmi – značilno pre-
pletanje slovenskega in madžarskega 
krajinskega ter družbenega prostora in 
njuno kulturno srečevanje. Tudi njego-
va pripovedna proza je odtis eksisten-
cialnih iskanj, kako preseči ne le razlike 
in nasprotja dveh konkretnih prosto-
rov, panonskega in alpskega, temveč 
nasprotja prostorov bivanja nasploh.

Pilar

V bajto ki je kavabar
z imenom vestne barke
jo zvabi soboški morják
s prigodo ki odčara 

sila silno sabljarico
veslo z noževo konico
dečka ki ju več ne čaka

do jutra ko se vrača
morje ki se vmes postara

Ernest Ružič na Očesu besede 2005
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12.3 

Prirejali smo 
ga in rasli z 
Očesom besede

Feri Lainšček
Franci Just
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Vesna Radovanovič
Norma Bale
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Danka Tancer Kajnih
Dragica Haramija
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Simona Cizar
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Podporniki in partnerji
Očesa besede 2020
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