
  

Ta dobra knjiga  

Sejemski in literarni vrvež  

 

Ljubljana, Trst, Koper, Sežana, Logatec, Novo mesto,  

Celje, Maribor, Ormož, Lenart, Gornja Radgona 

 

14. do 18. aprila 2014 

PONEDELJEK, 14. APRILA 2014                  

URA ODER NA KONGRESNEM TRGU  DRUGA PRIZORIŠČA 

11.00 Slavnostno odprtje z razglasitvijo nagrajencev 

natečaja revije Sodobnost in DSP za najboljšo kratko 
zgodbo in esej 
 

Slavnostna govornika – Vladimir Kavčič (DSP), 
Dr. Uroš Grilc (minister za kulturo) 

Kongresni trg:  
 
10.00–19.00 -  Kinobalon 

12.00 Glasbeni nastop: Trio kljunastih flavt GŠ Ljubljana 

Moste-Polje, Pihalni orkester GŠ Konservatorija za 

glasbo in balet Ljubljana 

Paviljon na Kongresnem trgu:  
 
12.00–19.00 – Pionirski dom 

14.00 Odprti oder  

 

15.00 Odtenki: finalisti natečaja Urška – moderira 

Gabrijela Babnik 

 

16.00 Literarne družabnosti: Gabrijela Babnik  

17.00 Babilon: Eros Olivotto, Adriana Gloria Marigo, 

moderira Igor Škamperle  

 

18.00 Avtor in njegov bralec: Aksinja Kermauner in 

Sebastjan Kamenik 

  

19.00 Pravljica za lahko noč  

 



TOREK, 15. APRILA 2014   

URA ODER NA KONGRESNEM TRGU  DRUGA PRIZORIŠČA 

10.00 Literarni sprehod: Matjaž Pikalo Paviljon na Kongresnem trgu:  

10.00–19.00 – Pionirski dom  

11.00 Literarni kviz: Gašper Jarni   Koper: Eros Olivotto, Adriana Gloria Marigo 
 
Kongresni trg: 10.00–19.00 -  KinoBalon 

12.00 Glasbeni nastop: Mali in veliki godalni orkester GŠ 

Ljubljana Moste Polje 
Maribor: Klarisa Jovanović in Ksenija Jus 

 

14.00 Odprti oder: Miran Ipavec- Avtoštoparske zgodbe  

15.00 Odtenki: finalisti natečaja Knjiga za vse, moderira 

Matej Bogataj 
 

 

16.00 Literarne družabnosti: Maja Gal Štromar  

17.00 Babilon   

18.00 Avtor in njegov bralec: Miklavž Komelj in Andrej 

Medved 
 

19.00 Pravljica za lahko noč  

19.30  Logatec:  

Literarni večer z Vido Mokrin Pauer 

 

SREDA, 16. APRILA 2014             

URA ODER NA KONGRESNEM TRGU  DRUGA PRIZORIŠČA 

10.00 Literarni sprehod: Matjaž Pikalo Paviljon na Kongresnem trgu:  
 
10.00–19.00 – Pionirski dom  

11.00 Predstavitev zmagovalcev Literarnega natečaja 

Slovenski dnevi knjige    

Kongresni trg:  
 
10.00–19.00 -  Kinobalon  

12.00 Noč knjige, tiskovna konferenca 

 

 

14.00 Odprti oder  

15.00 Odtenki: nagrajenci Župančičeve frulice 

 

 

16.00 Literarne družabnosti: Tone Partljič 

 

 

17.00 Babilon: Litteræ Slovenicæ – predstavitve 

novoizdanih prevodnih del Maje Novak in Zorka 

Simčič  

Plečnikov trg: Hodi mesto 

18.00 Avtor in njegov bralec: Suzana Tratnik in Barbara 

Rajgelj 
Plečnikov trg: Hodi mesto 

19.00 Pravljica za lahko noč Koper: Klarisa Jovanović in Ksenija Jus 

 

ČETRTEK, 17. APRILA 2014       

URA ODER NA KONGRESNEM TRGU  DRUGA PRIZORIŠČA 

10.00 Literarni sprehod: Matjaž Pikalo  Paviljon na Kongresnem trgu:  

10.00–19.00 – Pionirski dom 

11.00 Literarni kviz: Gašper Jarni  Plečnikov podhod: Hodi mesto 

12.00 Glasbeni nastop: Kitarski orkester, Kvartet Plečnikov podhod: Hodi mesto 



saksofonov in Pihalni orkester GŠ Ljubljana Moste-
Polje 

14.00 Odprti oder: Dejan Koban – Razporeditve; 

Radharani Pernarčič – Bull-roarer (LUD Šerpa) 

Kongresni trg: 10.00–19:00 -  Kinobalon 

15.00 Odtenki: Hiša eksperimentov  

16.00 Literarne družabnosti: Nataša Konc Lorenzutti  

17.00 Babilon: Miomira Šegina, Sonja Cekova, Ivan Antić 

(izbrani avtorji iz Antologije sodobne manjšinske in 
priseljenske književnosti v Sloveniji), moderira Lidija 
Dimkovska 

 

18.00 Avtor in njegov bralec: Klarisa Jovanović in Ksenija 

Jus 
 Celje: Boris A. Novak in Anja Štefan 

19.00 Pravljica za lahko noč  Lenart: literarni večer in slikarska razstava Milana 

Novaka 
 
Sežana: predstavitev revije Mentor 

 

PETEK, 18. APRILA 2014        

URA ODER NA KONGRESNEM TRGU  DRUGA PRIZORIŠČA 

10.00 Literarni sprehod: Matjaž Pikalo Paviljon na Kongresnem trgu:  

10.00–19.00 – Pionirski dom  

11.00 Literarni kviz: Gašper Jarni Kongresni trg: 10.00–19.00 -  Kinobalon  

12.00 Glasbeni nastop: Pihalni orkester in komorne 

skupine Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik   
 

14.00 Odprti oder: Milan Dekleva- Zbrana dela   

 

15.00 Odtenki: Pionirski dom  

16.00 Literarne družabnosti: Pionirski dom  

17.00 Babilon: Nataša Kupljenik, Dušan Šabić (izbrani 

avtorji iz Antologije sodobne manjšinske in 

priseljenske književnosti v Sloveniji), moderira Lidija 

Dimkovska 

 

18.00 Avtor in njegov bralec: Boris A. Novak in Anja 

Štefan 
 

19.00 Pravljica za lahko noč   

 
Redakcija zaključena 3. aprila. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  
 

Več o partnerskih institucijah, ki sooblikujejo program na:  

Pionirski dom - www.pionirski-dom.si 

Kinodvor - www.kinodvor.org 

Hiša eksperimentov - www.h-e.si 

 

 

 

http://www.pionirski/
http://www.kinodvor.org/
http://www.h-e.si/


Program v partnerskih mestih 
 
Koper                                                   
Prešernov trg v Kopru, ob knjigarni Libris, se bo med Slovenskimi dnevi knjige spremenil  v 
živahno zbirališče in stičišče vseh ljubiteljev knjig. Napolnil ga bo otroški živžav malih 
radovednežev, ki bodo po mestnih ulicah in kulturnih institucijah iskali skriti zaklad, izdelovali 
knjižna kazala, se zabavali z Gusarjem Bertom in škratom Perkmandeljcem ter pisali nove 
pravljice na že uporabljenih  predmetih. Otroke bodo zagotovo razveselili še predstava Jaka 
Sraka in vsakodnevne pravljice iz vodnjaka. Njihovi starši, babice in dedki pa bodo z nostalgijo 
pokukali med zaprašene strani razstavljenih starih knjig za otroke ali pa si ogledali stare igrače. 
Odraslim se bosta predstavili tudi avtorica – Klarisa Jovanovič – in njena bralka – Ksenija Jus. In 
obilo knjig bo na voljo za vse okuse in vsak žep, novih in starih. 
 
Več na: www.libris.si 
 
 
Novo mesto 
Knjigarna Goga bo obiskovalcem 19. Slovenskih dnevov knjige v Novem mestu ponudila bogat 
literarni program in knjige po znižanih cenah. Pred knjigarno bodo ves teden stojnice s knjigami 
po znižanih cenah, v večernih urah pa bo Glavni trg zaživel ob pogovorih z zanimivimi 
slovenskimi avtorji. V tednu Slovenskih dnevov knjige se bodo predstavili Boris A. Novak, Dijana 
Matković, Uroš Topić in Maja Gal Štromar. 
V dopoldanskih urah bodo v Novem mestu pripravili zanimive vsebine za šole in vrtce. 
 
Več na: www.goga.si 
 
Celje 
Osrednji prireditveni prostor je knjižna tržnica pod šotorom, ki bo letos zaradi obnove mestnega 
središča na Stanetovi ulici pred nekdanjo knjigarno Naša knjiga. Knjižna tržnica bo odprta vsak 
dan od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure, tudi v soboto. V knjigarni Antika bosta nastopila 
Boris A. Novak in Anja Štefan. Torek je klasično Stripovski dan in bo namenjen stripovskim 
junakom s stripovskim »bovšjakom«, v knjigarni pa bo ves teden razstava knjig o grofih Celjskih. 
Osrednja knjižnica bo že tradicionalno poskrbela za otroke z Miškom Knjižkom in urami pravljic. 
Slovenske dneve knjige bodo v Celju uradno zaključili 26. aprila v mestnem kinu Metropol s 
Trubadurskim večerom v spomin Tomaža Pengova.  
 
Več na: www.antika.si 

 

Maribor 
Na Grajskem trgu v Mariboru se bodo med 14. in 18. aprilom zvrstili številni literarni nastopi, 
nastopi kantavtorjev, predstavitve založb, srednješolski literarno-glasbeni maraton, nastopi 
osnovnošolskih gledaliških skupin. Osrednji gost festivala bo pisatelj, režiser in scenarist Goran 
Vojnović, ki pooseblja leitmotiv festivala: tabuje v literaturi in njihovo podiranje. Organizatorji 
bodo v sodelovanju RTVSLO - studiem Tele M, pripravili okroglo mizo o tabujih v sodobni 
slovenski literaturi. 12. aprila bo na Pesniškem turnirju Založbe Pivec izbran/-a nov/-a vitez/inja 
poezije, 23. aprila pa bomo v počastitev svetovnega dneva knjige pripravili tradicionalni maraton 
mariborskih literatov, na katerem bo nastopilo več kot 30 literatov vseh generacij, s projektom pa 
se vključujemo tudi v vseslovenski in mednarodni dogodek Noč knjige. V mislih imamo tudi ljudi, 
ki morda težje pridejo do prizorišč dogajanja, zato jih bodo v domovih in ustanovah obiskale 



članice dobrodelnega združenja Inner wheel klub Maribor, ki bodo tudi letos izpeljale 
humanitarno akcijo Podarimo knjigo in besedo. 

Več na: www.mkc.si/sdk 

 
Ormož 
Obiskovalci 19. Slovenskih dnevov v Ormožu bodo v okviru projekta Izvoliš knjigo lahko menjali 
in podarjali rabljene knjige in revije. Prav tako bodo v okviru dobrodelne akcije zbirali šolske 
potrebščine. Kazalke, ovitke za knjige, beležke ... bodo izdelovali v ustvarjalnih delavnicah iz 
odpadnih materialov – v Reciklarnici. Mladi bodo uživali v bralno-literarni delavnici Branje za 
mlade in v plesni pravljični uri za otroke. Odrasli bodo lahko prisluhnili predstavitvi knjige 
Tadevža Roperta Koga naj volim, na literarnem večeru pa bo gost pesnik David Bedrač, avtor 
številnih zbirk; Neskončnost, Poezije pomolov, Pesmi iz šipe, Centimetri sveta, Tanka molčanja, 
Pesniška hiša ... 
 
Več informacij na: www.mco.si. 
 
Gornja Radgona 
Na gradu Negova v občini Gornja Radgona se bo skozi ves dan sestavljal kolaž dogodkov, ki 
bodo izrazili umetniško in intelektualno vrenje ob slovensko-avstrijski meji. Razstava fotografa 
Stojana Kerblerja bo odprla projekt Fotograd, ki bo do konca sezone gostil eminentne slovenske 
fotografe. Okrogla miza Mura ni meja /Slovenščina na drugi strani bo razbijala stereotipe o 
slovenščini kot jeziku, ki se ga »ne splača učiti«. V literarno-glasbenem delu se bodo predstavili 
besedni in glasbeni ustvarjalci z obeh strani mejne reke:  Rezka Kanzian, Nina Ortner, Štefan 
Kardoš, Damjan Stanišić, Robert Titan Felix in Norma Bale. Večer bo izzvenel ob avtorski glasbi 
skupine Džžezva. 
 
Več na: www.kultprotur.si 
 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  
V okviru 19. Slovenskih dnevov knjige se bodo na Kongresnem trgu v Ljubljani v pogovoru z 
Gabrielo Babnik predstavili finalisti natečaja Urška. Slovenski dnevi knjige v Logatcu prinašajo 
literarni večer mladih, ki so ustvarjali v literarni delavnici z Vido Mokrin Pauer; osrednja tema 
večera bosta radost in igra v poeziji, v Sežani pa bodo ljubitelji literature lahko podrobno 
spoznali literarno revijo Mentor, v Knjižnici Lenart pa so pripravili predstavitev pesniške zbirke 
Milana Novaka Zvezda, ki jo bo spremljala avtorska razstava slik Obrazi. Večer bo vodila Breda 
Slavinec.  
 
Več na: www.jskd.si 


