PROGRAM OB TORKIH:

18. oktober 2016 ob 17. uri
Radka Denemarková:

Prispevek k zgodovini radosti

15. november 2016 ob 17. uri
Maja Storch:

Hrepenenje močne ženske
po močnem moškem
(psihologija)

17. januar 2017 ob 17. uri
Karl Jaspers:

Vprašanje krivde

21. marec 2017 ob 17. uri
Jerzy Franczak:

Nečloveška komedija

Organizatorja:
Kulturno-umetniško
društvo Police Dubove,
http://policadubova.org/

Udeležencem literarnih srečanj
pri nakupu knjig založbe KUD Police
Dubove pripadajo posebne ugodnosti, in
sicer:
•ZNIŽANA CENA KOMPLETA 4 KNJIG,
ki jih bomo obravnavali v okviru
literarnega srečanja - samo 40 EUR,
•DODATNI POPUST -5 % za druge
knjige* založbe KUD Police Dubove
(ta popust se prišteje k rednemu popustu,
objavljenem na
www.policadubova.org),
•NIZEK STROŠEK DOSTAVE:
1 EUR za 1 knjigo,
2,90 EUR za komplet 4 knjig,
BREZPLAČNO v primeru osebnega
prevzema, na katerem od
literarnih srečanj v knjižnici
v Ivančni Gorici.
Naročila s pripisom “Ivančna Gorica”
pošljite na e-naslov:
drustvo@policadubova.org

Knjižnica Ivančna Gorica

Projekt je v okviru
programa
Ustvarjalna Evropa
podprla EU.

* Dodatnega popusta ni mogoče
uveljavljati za knjige, ki so bile izdane
pred manj kot 6 mesecev
(v skladu z Zakonom o enotni ceni knjige).

Vljudno vabljeni!

Vabimo vas
na literarna srečanja

BEREMO Z

DR. IZTOKOM OSOJNIKOM,
ki bodo v knjižnici v Ivančni Gorici
vsak tretji torek v mesecu
ob 17. uri.
Pogovore o knjigah bo vodil
dr. Iztok Osojnik.
LITERARNA SREČANJA SO ODPRTA ZA
VSE:
na njem se srečujemo bralci različnih
generacij in poklicev, ki nas druži ljubezen
do knjig!
Vabimo vas, da se pridružite sproščenim
pogovorom – tudi če se niste utegnili udeležiti
prejšnjih srečanj ali če vam ne uspe v celoti
prebrati predlaganega dela –
vsak glas je dobrodošel ;)

Na literarno srečanje se prijavite
na tel. št. 01/7878-121 ali
osebno v knjižnici v Ivančni Gorici.
Vstopnine ni.

Radka Denemarková (1968) je češka
pisateljica, dramatičarka, literarna
zgodovinarka, scenaristka, prevajalka
in dramaturginja, večkratna dobitnica
prestižne češke nagrade Magnesia Litera,
pa tudi drugih domačih in tujih nagrad.
Jeseni 2014 je izdala roman Prispevek k
zgodovini radosti (Příspěvek k dějinám
radosti; slov. prevod 2015), o katerem se
bomo pogovarjali na literarnem srečanju.
V slovenščino so prevedeni Jaz pa
vprašam, kdo to tolče, Denar od Hitlerja in
Kobold ter Prispevek k zgodovini radosti (v
prevodu Tatjane Jamnik).
Dr. Maja Storch, rojena 1958, je jungovska
psihoanalitičarka in terapevtka. Dela
kot znanstvena sodelavka na Univerzi v
Zürichu, vodi seminarje in piše knjige
s področja psihoterapije, osebnostnega
razvoja in coachinga.
Karl Jaspers (1883–1969) je eden prvih
in glavnih nemških predstavnikov
filozofije eksistence in ključnih filozofov
20. stoletja.

Jerzy Franczak (1978) je poljski
prozaist, esejist in literarni znanstvenik.
Diplomiral je iz polonistike na krakovski
Jagelonski univerzi, kjer je tudi doktoriral
in trenutno predava modernistično
literaturo in kulturologijo.

Tatjana Jamnik je
pesnica, pisateljica,
prevajalka, lektorica,
učiteljica slovenščine
kot tujega jezika,
urednica, založnica
leposlovja in
humanistike ter
organizatorka
literarnih dogodkov
v Sloveniji in drugih
državah. Leta 2009
je prejela priznanje
za najboljšo mlado
prevajalko. Je idejna
nosilka in glavna
organizatorica
Festivala slovenske
kulture Zlati čoln na
Poljskem in Češkem.
Foto: Barbora Karešová

Dr. Iztok Osojnik
je pesnik, filozof,
kritik, komparativist,
zgodovinski
antropolog,
mednarodno
uveljavljen avtor,
ki je za svoje delo
prejel več domačih
in tujih nagrad,
ter avtor številnih
pesniških zbirk,
romanov, monografij,
esejev, razprav in
strokovnih člankov,
organizator domačih
in mednarodnih
literarnih in
strokovnih srečanj.

