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DOMOZNANSKA RAZSTAVA
Ekslibrisi in knjižna oprema
med secesijo in slovensko
moderno iz zbirk
Koroške osrednje knjižnice

V razstavi u knji nice
do 3. februarja 2015.
Iz zbirk Koroške osrednje knjižnice

Ekslibrisi in knjižna oprema
med secesijo in slovensko
moderno

Avtorici razstave sta Simona Šuler Pandev in
Simona Vončina. Na ogled je v času,
ko je knjižnica odprta.
Raz s tav i š č e

KNJIŽNA

paberkovanja

Tako v literaturi kot v likovni umetnosti je bil prehod iz 19. v 20. stoletje zelo plodovit. Dediščina
preteklih obdobij – romantika, realizem in naturalizem – se je prepletala s secesijo, dekadenco,
impresionizmom, simbolizmom in ekspresionizmom. Izrazito dekorativen umetnostni slog
tega obdobja je odsev meščanske kulture in je
nastal kot reakcija na umetniško sterilnost historizma. Pomenil je prenovo v smislu umetniške svobode in nove estetike, oživitev rokodelstva in umetne obrti. Zaradi čutnosti in težnje
po poudarjanju lepote je to eden izmed najbolj
feminilnih umetnostnih slogov. Za ornamentalno okrasje tega obdobja so značilne vegetabilne forme, linije valovnic in krivulj.
Vzporedno z evropskimi trendi na Slovenskem
moderna imenujemo obdobje, ko se začnejo
uveljavljati nova romantika, dekadenca in simbolizem. V času slovenske literarne moderne se
prvič v zgodovini naše literature enakovredno
razvijajo vse literarne zvrsti. Za mejnik začetka
slovenske literarne moderne se ponavadi šteje
leto 1899, saj takrat izideta Cankarjeva Erotika
in Župančičeva Čaša opojnosti, končujemo pa jo

Torek, 13. januar 2015, ob 10. uri
v k n j i ž n i c i P RE V A L JE

etrtek, 15. januar 2015, ob 10. uri

Napovednik, januar 2015

Program prireditev Koroške osrednje knjižnice
Izdaja: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Uredniški odbor: mag. Jelka Kos, Petra Makuc, Darja Molnar, Simona Vončina
Jezikovni pregled: mag. Jelka Kos, mag. Irena Oder
Naslovna fotografija: Simona Vončina
Naklada: 250 izvodov
Izvedba: Lepota oblike Lidija Smolar s. p.

Avtorici razstave:
Simona Šuler Pandev in Simona Vončina
Januar 2015
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Januar 2015

Januar 2015 pregled dogodkov

KNJIŽNA PABERKOVANJA

Starejšim bralcem predstavljamo nove
knjige za otroke in odrasle. Promoviramo
vse vrste branja oz. predstavljamo različno
bralno gradivo, leposlovno in poučno;
tako spodbujamo branje in opozarjamo,
da sta pomembna dobro razvita bralna
pismenost in vseživljenjsko učenje.
K u h arj e v a d v o rana

z letom 1918, s koncem prve svetovne vojne in
smrtjo Ivana Cankarja.
Posebne pozornosti je bila v tem obdobju deležna tudi knjiga. Prvič govorimo o knjigi kot celostni umetnini. Založniki so veliko pozornost
dajali kvaliteti papirja, knjižnemu okrasju in vezavi. Prvi, ki se je po prelomu stoletja začel spogledovati z oblikovanjem knjige kot celostne
umetnine, je bil arhitekt Ivan Jager, ki je prekinil
z dotedanjo prakso zgolj opremljanja naslovnih
strani ter v secesijskem duhu in z naslonom na
slovensko ljudsko ornamentalno izročilo pogumno napovedal novo dobo. V slovenskem
prostoru je likovna oprema knjižnih izdaj in
periodičnih tiskov tesno povezana z mlajšimi
sopotniki impresionistov. Najbolj angažirani na
tem področju so bili: Maksim Gaspari, Gvido
Birolla, Saša Šantel in Hinko Smrekar.
Izjemno mesto v zgodovini slovenskega založništva ima Lavoslav Schwentner, ki upravičeno velja za utemeljitelja sodobnega založništva
pri nas. Njegova dejavnost obsega dvesto izvirnih slovenskih knjig, ki v najžlahtnejšem pomenu besede predstavljajo koncept knjige kot
celostne umetnine.
Poleg izvirnih knjižnih izdaj iz tega obdobja
smo razstavili izbor signiranih umetniških
ekslibrisov neznane provinience, ki jih hrani
knjižnica in se glasijo na ime Geza Hérzog. Izbrani ekslibrisi s svojo motivno senzualnostjo
in dekorjem čudovito prikazujejo duh časa na
prelomu stoletja.

Petek, 16. januar 2015, ob 18. uri

PREDAVANJE O TEKU
IN PREDSTAVITEV KNJIGE
BELA DAMA

Tekaški trener Urban Praprotnik
bo pripravil motivacijsko predavanje
o teku. Mag. Jasmina Kozina Praprotnik
pa bo predstavila romanizirano biografijo
o Heleni Žigon, naši najstarejši
rekreativni tekačici.
Kuharjeva dvorana

PIONIRSKA KNJIŽNICA
Leopolda Suhodolčana
Sreda, 7. januar 2015, ob 17. uri
S Feliksom okrog sveta

etrtek, 22. januar 2015, ob 18. uri

PEVSKO-LITERARNI VEČER

Sreda, 14. januar 2015, ob 17. uri

Nastopajo Lidija Vidmar, vokal in kitara;
Lidija Polak, Irena P. Beguš
in Maja Miloševič.
Kuharjeva dvorana

Sodobna svetovna pravljica

Sreda, 21. januar 2015, ob 17. uri
Glasbena pravljica Snežene ptice
z Majo Ocepek

za

Pravljični trenutki - ura pravljic z video vsebino

Knjižnica KOTLJE

Knjižnica ŽERJAV
Torek, 13. januar 2015, ob 9. uri
Torek, 13. januar 2015, ob 10. uri

Knjižnica LEŠE
Petek, 16. januar 2015, ob 12. uri
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križ -kraž , kralj Matja
Sreda, 28. januar 2015, ob 10. uri
Dopoldanska igralna urica
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Od ponedeljka do petka,
od 26.–30. januarja 2015, od 17.–19. ure

SLOVENŠČINA ZA TUJCE

10-urni brezplačni začetni tečaj za odrasle.
Referenčna čitalnica

Ponedeljek, 26. januar 2015, ob 18. uri

KOROŠKA SREČA KOROŠKO
Literarni večer
s predstavitvijo revije Rastje

Rastje je revija za literaturo, ustvarjalnost
in družbena vprašanja, ki jo izdaja Društvo
slovenskih pisateljev v Avstriji. V najnovejši,
8. številki sodeluje 49 avtoric in avtorjev.
Kuharjeva dvorana
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Januar 2015 pregled dogodkov

Ponedeljek,12. januar 2015, ob 9. uri

Januar 2015 pregled dogodkov za mlade

Januar 2015 pregled dogodkov za mlade

Sreda, 28. januar 2015, ob 17. uri
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Petek, 16. januar 2015, ob 18. uri
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Sreda, 28. januar 2015, ob 10. uri

PREDAVANJE O TEKU
IN PREDSTAVITEV KNJIGE
BELA DAMA

Od ponedeljka do petka,
od 26.–30. januarja 2015, od 17.–19. ure

KRIŽ-KRAŽ,
KRALJ MATJAŽ

SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Urban Praprotnik
mag. Jasmina Kozina Praprotnik

10-urni brezplačni
začetni tečaj za odrasle

P i o n i r s ka k n j i ž n i c a
L e o p o l d a Suh o d o l č a n a

K u h arj e va d v o rana

R e f e r e n č n a č i tal n i c a

Tekaški trener Urban Praprotnik bo
pripravil motivacijsko predavanje o teku.
Mag. Jasmina Kozina Praprotnik pa bo
predstavila romanizirano biografijo o
Heleni Žigon, naši najstarejši rekreativni
tekačici.

Dopoldanska igralna urica za predšolske
otroke in starše, stare starše in druge
spremljevalce; predstavitev zanimivih in
kakovostnih didaktičnih igrač ter igralnih
knjig; zadnjo sredo v mesecu v Pionirski
knjižnici Leopolda Suhodolčana.

Prijavite se do vključno 20. januarja 2015:
- osebno v knjižnici na gradu
- 02 870 54 20, 02 870 54 21 ali
- knjiznica@rav.sik.si

Urban Praprotnik se zavzema za razvoj
dobrovoljnega teka v Sloveniji. Na predavanju bo predstavil razloge zakaj ljudje ne
tečejo in jih predstavil v novi luči. Morda
tudi vi ne tečete zato, ker ... A bi prav zaradi tega bilo dobro, da bi tekli.
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izbor

Njegova žena, antropologinja in tekačica
mag. Jasmina Kozina Praprotnik, avtorica
knjižne uspešnice, romanizirane biografije
o Heleni Žigon, pa vas bo dodatno navdahnila s Helenino življenjsko zgodbo, da
boste lažje stekli naprej.
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