Knjiga spregovori
bralni klub z dr. Iztokom Osojnikom
Zakaj brati? Kaj brati? Kako brati? Kako literaturo analizirati? Kako o
literaturi pisati? Odgovore na ta vprašanja bomo iskali v sproščenih pogovorih,
ki jih bo vodil dr. Iztok Osojnik, pesnik, filozof, kritik, komparativist,
zgodovinski antropolog, mednarodno uveljavljen avtor številnih pesniških
zbirk, romanov, monografij, esejev, razprav in strokovnih člankov, ki je za svoje
delo prejel več domačih in tujih nagrad. Pri bralnem klubu bodo sodelovali tudi
drugi slovenski ustvarjalci in književni prevajalci. Vstop je prost.
Več o moderatorju si lahko preberete na:
http://policadubova.org/cva.php?lang=sl&id=16

Srečanja bodo potekala v Knjižnici Prežihov Voranc (Tržaška cesta 47a)
v Ljubljani, in sicer:
• v torek, 27. oktobra 2015 ob 18. uri
• v torek, 22. decembra 2015 ob 18. uri
• v torek, 23. februarja 2016 ob 18. uri
• v torek, 19. aprila 2016 ob 18. uri
• v torek, 21. junija 2016 ob 18. uri
Na prvem srečanju 27. oktobra 2015, ki bo okvirno in informativno, se bomo
dogovorili za obliko branja in pogovora o prebranih knjigah, ki nam bo
omogočila poglobljeno, pa vendar sproščeno razmišljanje o izbranih knjigah,
hkrati pa tudi širše o tem, kaj sploh literatura je, kakšna je njena vloga med
drugimi umetnostmi in presežnimi dejavnostmi, kaj pomeni tako za
posameznika in njegov osebni razvoj kakor tudi za družbeni dialog in družbeno
realno nasploh. Opozorili bomo na razliko med tako imenovano literaturo za
zabavo in resno literaturo ter pokazali, zakaj potrebujemo tako eno in drugo, pa
tudi zakaj je treba razlikovati med obema. Pogovarjali se bomo tudi o nujnosti
neprestanega razvijanja bralne zmožnosti ter o pomenu literature za vsakdanje
življenje in njegovo kvaliteto.
Seznam knjig, ki jih bomo obravnavali v okviru posameznih srečanj, bo na teh
spletnih straneh objavljen v novembru.
Organizatorja:
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove
Projekt je v okviru programa Ustvarjalna Evropa podprla Evropska unija.

