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  Марибор: Фестивал литературе    
  

 

  

    

                           Заједнички снимак уметника                                        

   

 
У Словенији велику пажњу посвећују уметницима, који потичу из националних мањина, 
које деценијама живе у Словенији. Да би се неговало књижевно стваралаштво  и да би се 
сачувала култура тих људи у Марибору, другом највећем граду у Словенији већ 
годинама приређују сусрете писаца, песника и сликара, који воде порекло из држава 
насталих на тлу бивше заједничке државе Југославије. Фестивал је већ сада постао један 
од најзначајнијих књижевних догађаја у овом делу Европе, чији уцесници су писци свих 
народа и народности. Фестивал је муилтиетнички,мултикултурални и отворени наступ 
где су долазили уметници из свих крајева Екс – Yу. (пхото: Иван Обрадовиц, инфо: Раде Бакрацевиц)  

    



 

 

    

                                    Гости из аустријског Граца  

  

   

 У МАРИБОРУ ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ 

ЛИТЕРАТУРЕ       НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА.  

НАСТУПИЛА ПЕВАЧКА ГРУПА 

»ЗУМБУЛИ« ИЗ МАРИБОРА  

Марибор 19. децембра - У Словенији велику пажњу посвећују уметницима, који 

потичу из националних мањина, које деценијама живе у Словенији. Да би се неговало 

књижевно стваралаштво  и да би се сачувала култура тих људи у Марибору, другом 

највећем граду у Словенији већ годинама приређују сусрете писаца, песника и сликара, 

који воде порекло из држава насталих на тлу бивше заједничке државе Југославије. 

Фестивал је већ сада постао један од најзначајнијих књижевних догађаја у овом делу 

Европе, чији уцесници су писци свих народа и народности. Фестивал је 

муилтиетнички,мултикултурални и отворени наступ где су долазили уметници из свих 

крајева Екс – Yу.  

  



   

                                        Наступ уметника                                      

 Главни организатор тих сусрета је Савез културних друштава Словеније и њихов 

генерални секретар Марјан Пунгартник, словеначки књижевник. Активности чланова 

Савеза културних друштава у културном животу Словеније су велике. У Марибор 

годинама, на позив тог Савеза  стижу књижевници из Србије и других држава. Заједно 

са Србима из друштва »Штајерска заједница« из Марибора у град на Драви довели су: 

др. Небојшу Кузмановића, књижевника из Бачке Паланке, Ивана Рајовића, књижевника 

и новинара из Краљева, Миодрага Јакшића, дечјег писца из Београда ( заменик 

министра за дијаспору Владе Србије), Александра Чотрића, најбољег писца афоризама 

из овог дела Европе, наступио је и Иван Бранко Премк (рођен у Београду 1939) и многе 

друге знане Србе. Ове године је Марјан Пунгартник организовао пет фестивала 

литературе мањина под називом: »На тепиху звезда«.  На овим фестивалима 

учествовали су познати писци: Жељко Перовић (Марибор), Соња Цеков Стојаноска 

(Љубљана), Сенада Смајић (Жири), Јуре Дрљепан (Домжале), Здравко Кокановић 

(Марибор) и др.  У петак 18. децембра ове године је Марјан Пунгартник, заједно са 

члановима Културног друштва Штајерска заједница организовао пети сусрет песника и 

на тај начин завршио овогодишњи фестивал литературе са наступом три позната 

мањинска песника из Љубљане и аустријског Граца. Наступили су: Неда Галијаш и 

Бранко Баћевић из Љубљане и Берислав Брељак из аустријског Граца.  

У музичком делу програма представиле су се веома квалитетно  чланице афирмисане 

певачке групе »Зумбули«, које су певале српске песме из лесковачког краја. Ове врсне 

певачице, које води Ева Младеновић се већ неколико година налазе на самом врху 

музичара етно музике из Словеније. Наступиле су на врхунским музичким 

фестивалима етно музике. »Зумбули« припадају културном друштву Штајерска 

заједница.   

  Текст: Раде Бакрачевић , Фото: Иван Обрадовић   
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