
 

 

PROGRAMI EPK V MARIBORSKI KNJIŽNICI 

S projektom Literarne postaje se Mariborska knjižnica podaja v blodnjak bogate literarne 

in kulturne dediščine, ki jo mesto in širša regija premoreta, a je premalo znana. 

Pripravljamo namreč cikel dvanajstih literarnih večerov z najeminentnejšimi literati 

različnih generacij, ki so na kakršenkoli način povezani z mestom oz. severovzhodno 

Slovenijo. Literarni pogovori bodo potekali enkrat mesečno na različnih mestnih 

lokacijah, v cvetoberu literarnih imen pa bomo kot prvega gostili Zorka Simčiča. Pogovor 

z njim bo v sredo, 18. januarja, ob 19. uri v veliki dvorani Lutkovnega gledališča v 

Minoritih, vodila pa ga bo novinarka in publicistka Melita Forstnerič Hajnšek. 

Eminentnemu devetdesetletniku bodo nato od februarja pa do konca leta sledili Boris 

Pahor, Danica Križanič Müller, Aleš Šteger, Drago Jančar, Erika Vouk, Milan Vincetič, 

Tone Partljič, Feri Lainšček, Vladimir Kos, Andrej Brvar in Mitja Čander. Literarne 

postaje, ki zagotavljajo enkraten vpogled v mestno in regijsko literarno dogajanje, bodo 

nekoč zagotovo pričale o razsežnostih sedanjega mestnega zeitgeista, sladokusce pa bodo 

s svojimi postanki poleg Lutkovnega gledališča vabile še v Viteško dvorano Pokrajinskega 

muzeja Maribor, na teraso Hotela City, v Umetnostno galerijo, v Vodni in Sodni stolp, v 

Vetrinjski dvor ter na Dravsko vilo na rečnih valovih.  

Drugi projekt Evropska pravljica predstavlja nekakšno razgledno točko po bogati 

pripovedovalski tradiciji Evrope. Gre za mrežni projekt, ki je sestavljen iz več delov in v 

nekaterih segmentih razširjen na partnerska mesta. S slovenske perspektive 

pripovedovanja pravljic bomo tematiko osvetlili v monografiji Za pravljice odklenjene 

ključavnice s prispevki najvidnejših domačih poznavalcev. Strokovni javnosti bo 

namenjen tudi mednarodni simpozij, ki bo potekal 24. in 25. maja v Hotelu City 

Maribor. S soočenjem različnih pogledov nameravamo razpihati meglo, ki zastira 

pripovedovalsko dediščino posameznih evropskih držav, udeležbo s strokovnimi prispevki 

so poleg številnih domačih strokovnjakov potrdili še vidni referenti iz Velike Britanije, 

Španije, Švedske, Litve Belgije, Hrvaške in Črne gore. S simpozijem bomo obeležili 40 let 

izhajanja naše strokovne revije Otrok in knjiga, in 30 let slovenske sekcije za mladinsko 

književnost IBBY. Nadaljevanje Evropske pravljice pa bo namenjeno tistim, ki jih 

priteguje umetnost pripovedovanja ali jih poslušanje pravljic navdaja s prijetno nostalgijo. 

Simpoziju bo sledil mednarodni pravljični večer v Veliki dvorani Lutkovnega gledališča 

Maribor z najbolj uveljavljenimi slovenskimi pravljičarji in gosti iz tujine: iz Škotske, 

Švedske in Hrvaške. Magičnost pravljice pa ne bo izzvenela le na mariborskem večeru, 

ampak bo začarala občinstvo v vseh partnerskih mestih ter tako evropsko 

pripovedovalsko dediščino ponesla širše po Sloveniji. V času simpozija bodo tuji 

pravljičarji v družbi slovenskih pripovedovali v knjižnicah na Ptuju, v Novem mestu, 

Slovenj Gradcu, Murski Soboti in Velenju, čez vse leto pa se bodo v partnerskih 

knjižnicah zvrstili še slovenski pripovedovalski večeri. 
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