
KUD PRANGER                                                                                     www.pranger.si  

 
10. Srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije 

02. 07. – 07. 07. 2013 

Država gostja: RUSIJA 

 
 

 
VABILO  
na novinarsko konferenco 
 

V Ljubljani, 20. junija 2013 
 
Spoštovani! 
 
Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco Festivala PRANGER, srečanja pesnikov, kritikov in prevajalcev 
poezije, ki bo v četrtek, 27. junija 2013, ob 12. uri v prostorih Ruskega centra, Ciril-Metodov trg 1, 
Ljubljana. 
 
Na konferenci vam bomo predstavili dejavnost in raznovrsten program jubilejnega, 10. Festivala  PRANGER z 
nekaj razširitvami in novostmi, dogajanje ob podelitvi STRITARJEVE nagrade, nagrade Društva slovenskih 
pisateljev za mladega, obetavnega kritika ali kritičarko, utrip Pisateljske poti DSP slovenskih pisateljev, tematiko 
rusko-slovenskih literarnih odnosov in Rusije kot države gostje 10. Festivala PRANGER s predstavitvijo tujih 
gostij in gostov, ki bodo med 2. in 7. julijem 2013, v času trajanja Festivala, obiskali Slovenijo. 
Predstavili bomo oblike sodelovanj z različnimi slovenskimi in mednarodnimi ustanovami, izbrane pesnice in 
pesnike, prevajalce, vodje kritiških razprav, kritičarko in oba kritika, obenem pa tudi zmagovalce osnovnošolskega 
literarnega natečaja ter prejemnike priznanj srednješolskega. 
Gostitelj, Ruski center, bo na svoji sončni terasi povabil na zdravico. 

  
Na voljo bodo gradiva 10. FESTIVALA PRANGER: 
Prevodna knjižica ruskih in slovenskih pesnikov in pesnic (Prevedli Žana Perkovska v ruski jezik in Jelka 
Ciglenečki v slovenski jezik. Uredila dr. Nada Grošelj, pregled Borut Kraševec in dr. Julija Sozina: Založil Kud 
Pranger s finančno pomočjo Instituta perevoda Moskva, Vseruske državne knjižnice za tujo literaturo Moskva in 
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.) 
Zgibanka s programom jubilejnega, 10. Festivala PRANGER z vabilom na podelitev STRITARJEVE 
nagrade  
Letaka za ljubljanski del programa v ruščini in slovenščini ter sobotni del programa s slovesnim zaključkom 6. 
julija, svečani govorec predsednik Državnega sveta, Mitja Bervar. 
 
Vsak bo prejel tudi pisne in fotomateriale za objavo. 
 
Govorci: 

- Urška P. Černe, vodja festivala; 
- Nina Kokelj, v imenu Društva slovenskih pisateljev; 
- Zoran Pevec, Barbara Pogačnik in Jernej Županič, o svojem kritiškem izboru 
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- Blaž Jelenc, koordinator študentske kritiške razprave 
- Goran Potočnik Černe, producent festivala, vodja razprave Poezija in ideologija; 
- Matej Meža, vodja programa ELA za osnovnošolce; 
- Marjetka Krapež, vodja programa ELA za srednješolce; 
- Jelka Ciglenečki in Borut Kraševec, o rusko-slovenskih literarnih odnosih 
- gospod Rifat Kadirovič Pateev, direktor Ruskega centra; 
- Ana Petrovčič, koordinatorica ruskega programa 

 
Moderatorka: Urška Comino, predstavnica odnosov z javnostmi Festivala Pranger. 
 
Prosimo, da udeležbo potrdite do srede, 25. junija 2013, do 14. ure na: urska.comino@maska.si ali 031 357 

965. 
 
 
 
Vljudno vabljeni. 
 

 
 
Urška Comino 
Odnosi z javnostmi 
+ 386 31 357 965 
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