Spoštovani ljubitelji knjig in literature vseh starosti!
Literarni festival Slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev bo
letos potekal od 15. do 19. junija na vrtu Društva na Tomšičevi ulici 12 v Ljubljani.
Festival stremi k povezovanju različnih generacij ljubiteljev literature, zato bo tudi tokrat
del programa namenjen našim najmlajšim.
V nadaljevanju si lahko preberete kratke opise dogodkov iz našega otroškega sklopa.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v živahnem, ustvarjalnem in navihanem vzdušju!
Ekipa Slovenskih dnevov knjige

ČETRTEK, 16. 6. 2022
12:00 Založba Mladinska knjiga predstavlja: Luna J. Šribar in mladinski roman
Grizolda in maček
Vabljeni na pogovor s pisateljico Luno J. Šribar o njenem mladinskem romanu Grizolda
in maček.
Luna Jurančič Šribar (1981) je doktorirala iz antropologije, med letoma 2005 in 2019 je
delovala v nevladnem sektorju, predvsem pri društvu Kralji ulice, kjer so skupaj z
brezdomnimi ustvarjali prvi slovenski cestni časopis in v praksi preizkušali alternativne
ekonomske skupnosti, kot je zadruga Stara roba, nova raba. Svoje pisateljske sanje je
začela sprva uresničevati z objavljanjem kratkih zgodb, njen romaneskni prvenec

Starinarnica je izšel leta 2018, leta 2020 zbirka kratkih zgodb Konstrukt, d. b. o.; istega
leta je bil za modro ptico nominiran njen prvi mladinski roman Grizolda in Maček.

ČETRTEK, 16. 6. 2022
16:00 Založba Sodobnost predstavlja: pogovor s češko avtorico Galino Miklínová
Galina Miklínová riše, animira in režira. Je avtorica priljubljene risanke o Kanafasku in
petih avtorskih kratkih lmov. S pisateljem Pavlom Šrutom je spravila na svet trilogijo
Lihožerci. Po motivih svojega prvega dela je leta 2016 posnela svoj prvi celovečerni
animirani lm Lihožerci. Za otroke je ilustrirala več kot trideset knjig. Podmornice si
nikdar ni želela, želela pa si ji je srečati Petra Stančíka, kar se ji je s knjigo H₂O in
skrivna vodna misija izpolnilo in pri čemer je zelo uživala.
Pogovor bo tekel o avtoričinem delu, pogledu na literaturo in svet ter razkril
podrobnosti in skrivnosti njenega ustvarjanja.
Moderacija: Urška Bračko, prevaja Klemen Pisk
SOBOTA, 18. 6. 2022
11:00 Stripburgerjeva stripdelavnica: Stripovski antijunaki
Stripovska delavnica, ki jo bo vodil prekaljeni stripar in pedagog Andrej Štular, je
namenjena mladim
in njihovim prvim korakom v svet stripovske ustvarjalnosti.
Delavnica bo posvečena stripovskim antijunakom: kakšne so njihove vizualne in
značajske lastnosti, kaj počnejo? Udeleženci bodo zasnovali in skicirali svoj lik in mu
vdahnili identiteto ter značaj, nato pa se bodo lotili izdelave kratkega stripa, v katerem
bodo predstavili njegove nejunaške navade.
Brezplačna delavnica je namenjena mladim od 9. leta starosti dalje.
Število mest je omejeno. Obvezne so predhodne prijave.
Informacije in prijave: burger@mail.ljudmila.org, 041 679 577 (Tanja)

NEDELJA, 19. 6. 2022
11.00 Otroška delavnica Telovadec Nikolaj (Klarisa Jovanović in Nino Mureškič)
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Vabljeni na ustvarjalno delavnico o Telovadcu Nikolaju, ki jo bosta vodili Klarisa
Jovanović in Nino Mureškič.

O književnem delu Telovadec Nikolaj prežene tolovaja: Utečeno življenje v nekem
idiličnem mestu zmotijo predrzni tatinski podvigi. Še dobro, da to pravočasno opazi
telovadec Nikolaj, sicer bi se vse skupaj precej bolj zapletlo. A kaj bi dolgovezili … ko
pa Nikolaj opravi vse, kot je treba. Sončno in humorno zgodbo v verzih je napisala
pesnica in prevajalka Klarisa Jovanović, ki jo bralci poznajo tudi po številnih revialnih
objavah za otroke. Tokrat jo lahko prvič spoznamo v slikanici, kjer je ilustracije prispeval
uveljavljeni tržaški ilustrator Štefan Turk.
NEDELJA, 19. 6. 2022
12:00 Otroško-mladinski dogodek s Sašo Pavček
Saša Pavček bo interpretirala pesnitev za otroke in odrasle Rumi in kapitan (Ilustracije:
Ejti Štih; Miš Založba 1018, nominacija za nagrado Desetnica DSP). Vas zanima, kako
se psička Rumi spopade z viharjem? Kdo sta brodolomca s sestradanim mačkom? Bo
Rumi premagala pirate?
Psička Rumi – junakinja današnjega časa – zmore rešiti življenja vojnih žrtev, očistiti
zemljo in širiti ljubezen. Kapitan Adrijan pa je redek primer svetlega očetovskega lika v
sodobni mladinski literaturi.
Vabljeni ste na napeto odisejado, kjer zmagujejo pogum, pomoč vojnim sirotam in skrb
za okolje.

NEDELJA, 19. 6. 2022
18:00 Večerni program za otroke in mladino – pravljični dvojec: Andrej Rozman
Roza in Izabela Tominšek
Andrej Rozman Roza bo recitiral svoje pesmi za otroke, med njimi tudi nekaj takih o
ljubljanskih znamenitostih, kot je zgodba o Urški in povodnem možu, pa o začaranem
žabcu. Če ga bo kdo kaj vprašal, bo z veseljem odgovoril, sicer pa bo spraševal sam s
pomočjo ugank.

