Vabljeni
na
literarno
čajanko
z Iztokom
Osojnikom

Za podporo in pomoč pri izvajanju projekta
Ustvarjalna Evropa na I. gimnaziji v Celju
se zahvaljujemo ravnatelju
dr. Antonu Šepetavcu, vsem profesorjem, ki so
sodelovali pri pripravi literarnega dogodka in
tehnični ekipi pod vodstvom
Branka Bezgovška.

Šolska knjižnica I. gimnazije v Celju

Tatjana Jamnik (1976) je pesnica, pisateljica, prevajalka,
lektorica, učiteljica slovenščine kot tujega jezika,
urednica, zaloţnica leposlovja in humanistike ter
organizatorka literarnih dogodkov v Sloveniji in drugih
drţavah. Diplomirala je iz slovenskega jezika in
knjiţevnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta
2009 je izdala je pesniško zbirko Brez (2009. Njene
pesmi in kratke zgodbe so bile objavljene v slovenskih
in tujih literarnih revijah in antologijah, prevedene so v
angleščino, češčino, francoščino, hrvaščino, japonščino,
nemščino, poljščino, slovaščino in srbščino. Prevaja
poljsko in češko knjiţevnost (knjiţni prevodi: A.
Wiedemann, S. Lem, M. Witkowski, D. Masłowska, P.
Bednarski, J. Franczak, A. Tuszyńska; A. Berková, M.
Urban, P. Brycz, L. Fuks, R. Denemarková, R. Sikora, E.
Bondy, J. Katalpa), prevedla je tudi znanstveno
monografijo A. Będkowske-Kopczyk. Leta 2009 je
prejela je priznanje za najboljšega mladega prevajalca. Je
idejna nosilka in glavna organizatorica Festivala
slovenske kulture Zlati čoln, soorganizatorica
Mednarodne prevajalske delavnice v Bielsko-Białi in
Mednarodne pesniško prevajalske delavnice Zlati čoln v
Škocjanu na Krasu ter gostovanj slovenskih avtoric in
avtorjev v tujini. Je predsednica kulturnega društva
Polica Dubova. Skupaj s Tajo Kramberger in Barbaro
Korun je ustanovila mednarodno literarno nagrado
KONS.

Literarna čajanka z dr. Iztokom Osjnikom

Prva literarna čajanka
z

dr. Iztokom Osojnikom
bo v šolski knjižnici
I. gimnazije v Celju,
21. 10. 2015,
ob 12. uri.

Klepetali bomo o

najljubših,
najvplivnejših
in najskrivnostnejših
knjigah,
ki smo jih prebrali.

Iztok Osojnik (1951) je antropolog, zgodovinar,
komparativist, filozof, pesnik, slikar, pisatelj, esejist,
prevajalec, alpinist, turistični vodnik in popotnik. Je
začetnik vrste umetniških gibanj, soustanovitelj
anarhističnega podrealističnega gibanja, umetniškega
Garbage Art (Kjoto) in glasbenega Papa Kinjal Band,
Hidrogizme ter vrste drugih pomembnih umetniških
ustanov ali festivalov (Galerija Equrna, Trnovski terceti,
Pogovori v Vili Herberstein, Vilenica, Revija v reviji,
Zlati čoln in drugih). Leta 1977 je diplomiral iz
primerjalne knjiţevnosti na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani. Podiplomsko je študiral v Osaki na
Japonskem. Leta 2011 je doktoriral iz zgodovinske
antropologije na Fakulteti za humanistične študije
Univerze na Primorskem v Kopru. Do sedaj je objavil 28
avtorskih knjig poezije, nazadnje Kosovel in sedem
palčkov (KUD Police Dubove, 2015), ***asterisk (KUD
France Prešeren, 2011) in Poročena na rdeče
(Mladinska knjiga, 2012), pet romanov, nazadnje Svinje
letijo v nebo (KUD Police Dubove, 2012), dve zbirki
esejev in študij ter znanstveno monografijo Somrak
suverenosti (KUD Apokalipsa, 2013).
Vodi Mednarodno pesniško prevajalsko delavnico Zlati
čoln, Poletno rezidenco Vermont Collegea v Sloveniji
in še vrsto drugih programov. Njegove knjige in delo so
objavljeni v več kot 25 jezikih. Zanj je prejel vrsto
domačih in tujih nagrad: Jenkovo nagrado (1997),
Veronikino nagrado (1998), Ţupančičevo nagrado
(1992), mednarodno literarno nagrado KONS (2011,
italijansko nagrado Benečije-Julijske Krajine za poezijo
(2002) in hrvaško Lucićevo nagrado (2004).
 Iztok Osojnik: Kosovel in sedem palčkov
 Iztok Osojnik: Svinje letijo v nebo
Iztok Osojnik: Spodnie na niebie
 Michel Faber: Evangelij ognja
 Srečko Kosovel: Kalejdoskop
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