
Literarni večer Literarni večer 
z z Danyijem Danyijem ZoltánomZoltánom

Lokacija: Lisztov inštitut – madžarski 
kulturni center, Ljubljana 
Jezik: madžarščina s tolmačenjem v 
slovenščino 

Zoltán Danyi: Odstranjevalec trupel 
Ali se lahko osvobodimo spominov na 

vojno? Ali lahko storimo kaj drugega, kot da 
se jih ne osvobodimo? Odstranjevalec trupel 
je knjiga, ki govori o spominih beguncev in 
tistih, ki niso mogli prebegniti. Protagonist 
romana je preživel jugoslovanske vojne in 
sedaj išče varnost in svobodo. Pot ga preko 
Splita in Budimpešte vodi v Berlin, medtem 
ko ga mami obljuba Amerike, a odgovori na 
njegova vprašanja se morda skrivajo v mraku 
Temerina. Roman Zoltána Danyija je grotesk-
na in razburljiva pripoved o tem, kako se neko 
človeško življenje lahko – in kako ne more – 
osvoboditi včasih grozljivih, včasih vznemirl-
jivih okoliščin.    

Zoltán Danyi (Senta, 1972) je pripadnik 
madžarske narodne manjšine v Srbiji, 

pisatelj in gojitelj vrtnic. Na Univerzi v Novem 
Sadu je leta 2005 diplomiral iz literature, tri 
leta zatem pa na Univerzi v Szegedu dokončal 
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Preddogodek

študij z doktoratom iz filozofije in književnos-
ti madžarskega pisatelja Béle Hamvasa. Svojo 
kariero je začel z zbirko kratkih zgodb To je zanič 
(Szívások, 2002), ki ji je sledilo več zbirk poezije 
in proze. Njegov roman Odstranjevalec trupel (A 
dögeltakarító, 2015), ki obravnava grozljive iz-
kušnje balkanskih vojn, je vzbudil veliko pozornost 
javnosti, zanj je leta 2018 prejel nagrado Miklósa 
Mészölya. Roman je preveden tudi v nemški jezik, 
leta 2019 je prišel v ožji izbor nominiranih knjig za 
mednarodno literarno nagrado berlinske Hiše kul-
tur sveta. Zoltán Danyi dokončuje svoj drugi roman, 
Dnevnik vrtnarja in knjigo esejev.

Pogovor bo vodila pisateljica in pesnica Cvetka 
Bevc. 

(Odpovedano)
  

Program

20.-26. september 2021, Izola - Isola 

Združenje evropskih kulturnih inštitutov v Sloveniji EUNIC Slovenia od 20. do 26. septembra 2021 v Izoli orga-
nizira niz srečanj in pogovorov o knjigah kot tudi branja z naslovom EUNIC Reads – EUNIC bere. Potekala bodo  
v začasnem bralnem prostoru pri svetilniku slikovitega obalnega mesta Izola, ki vabi obiskovalce plaže in 
mimoidoče k branju in druženju. V Ljubljani bosta 9. in 11. 9. potekala dva preddogodka. Program je del projekta 
Europe ReadR slovenskega predsedovanja Svetu EU. 

Vsi dogodki in srečanja v okviru tega programa so brezplačni.
Dogodkov se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo PCT pogoj.
V primeru dežja bodo vsi dogodki na prostem potekali v palači Manzioli.



Branje in delavnica Branje in delavnica 
Róberta Farkasa  Róberta Farkasa  

Lokacija: Lisztov inštitut – madžarski 
kulturni center, Ljubljana 
Jezik: madžarščina s tolmačenjem v 
slovenščino 

Kot follow-up knjigam, ki so bile izdane na 
Slovenskem knjižnem sejmu leta 2019, in 

sodelovanja na festivalih otroške literature 
smo podprli ponovno povabilo pisatelja in 
ilustratorja Róberta Farkasa v Slovenijo, pa 
tudi promocijo slovenskega prevoda njegove 
knjige Moja prva knjiga o vesolju.    
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Z Róbertom se lahko v septembru srečate v Izoli. 
Po branju bodo otroci lahko iz modelirne mase 
izdelali miniaturne lisice in planete – like iz 
knjige – jih pobarvali, prav tako pa bodo lahko 
dobili avtorjev podpis na svoj izvod knjige. 

Róbert Farkas (1983), je madžarski grafični 
umetnik, ilustrator in pisatelj, ki deluje pod 

psevdonimom Astronavt. V slovenščino je njego-
vo knjigo z naslovom Moja prva knjiga o vesolju, 
prevedla Maja Likar, izdala pa jo je založba Miš. 
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Branje evropske pravljice Branje evropske pravljice 
v izvedbi Mestne knjižnice Izola v izvedbi Mestne knjižnice Izola 

Lokacija: Izola bralna soba 
Jezik: slovenščina

(ali italijanščina)

Pravljica dneva: 

Petelin in lisjak Petelin in lisjak 
(francoska pravljica:
Le coq et le renard)

11:0011:00

          Kviz o podnebnih fre-Kviz o podnebnih fre-
skah s Francoskim inštitutom skah s Francoskim inštitutom 
(za (za vse obiskovalce vse obiskovalce  10+) 10+)

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: angleščina, francoščina in 
slovenščina

Francoski inštitut v Sloveniji bo s kvizom 
o podnebnih freskah animiral kratko 

delavnico, namenjeno ozaveščanju o okol-
jskih vprašanjih. Po igri bo sledila neformalna 
razprava o individ-
ualnih in kolektivnih 
možnih rešitvah ter 
združila okoljske 
lokalne akterje in širšo 
javnost.

                                                                                          

#dan1
S prisotnostjo Francoskega inštituta v Sloveniji
 in Lisztovega inštituta - Madžarskega kulturnega centra.
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Literarni večer z Majo Jug Literarni večer z Majo Jug 

Hartman in Barbaro HanušHartman in Barbaro Hanuš

Lokacija: Izola, palača Manzioli
Jezik: slovenščina
 
Prvo polovico večera bo zaznamovala slikanica 
brez besed z naslovom Doma, nagrajene avtorice 
Kinge Rofusz, ki nam jo bo predstavila Maja Jug 
Hartman, direktorica Založbe Hart. Druga polovi-
ca pa bo v znamenju pogovora o knjigi Križkraž 
– Slovenijo spoznaš, avtorice Barbare Hanuš, ki 
domače in tuje mlade bralce vodi med lepotami 
slovenske pokrajine. 

Knjiga DOMA je zgodba z večplastnim sporoči-
lom, saj gre za slikanico brez besed. Igra barv 

in vonjev pričara nežno vzdušje otroštva, ko se 
v domačem varnem okolju zdi, da bo vse trajalo 
večno. Zgodbe v knjigi se prepletajo prek treh 
generacij, vsaka ima svoj pogled na dogajanje – to 
je nostalgičen pogled na odhajanje, spremembe, 

Jezikovno-ustvarjalna Jezikovno-ustvarjalna 
delavnica z Lisztovomdelavnica z Lisztovom

inštitutom – madžarski kul-inštitutom – madžarski kul-
turni center, Ljubljana turni center, Ljubljana 
Lokacija: Izola, bralna soba
Jezik: slovenščina in mažarščina

  Kviz o podnebnih fre-Kviz o podnebnih fre-
skah in srečanje z okoljskimi skah in srečanje z okoljskimi 
nevladnimi organizacijami (za nevladnimi organizacijami (za 
vse obiskovalce +10) vse obiskovalce +10) 

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: angleščina, francoščina in 
slovenščina

Francoski inštitut v Sloveniji bo organiziral 
kratko delavnico o podnebnih freskah, 

ki je namenjena ozaveščanju o okoljskih 
vprašanjih. Igri bo sledila neformalna razpra-
va o individualnih in kolektivnih možnih rešit-
vah, ki bo združila lokalne okoljske aktiviste s 
širšo javnostjo. 

- Circular change: organizacija s sedežem v 
Ljubljani, katere poslanstvo je med podjetji 
in posamezniki namesto linearnega gosp-
odarstva spodbujati okoljsko krožno in z viri 
obogateno ekonomijo. 

- Pina: organizacija s sedežem v Kopru, ka-
tere poslanstvo je spodbujati okolju prijazne 
prakse med mladimi.

17.3017.30

prilagajanja, zapuščanje in ustvarjanje novih oko-
liščin, ki je skupen vsem, ne glede na starostno 
obdobje in povezuje tako mlade kot starejše v tej 
izkušnji. S knjigo brez besed se lahko pogovar-
jamo v vseh jezikih, saj ni ovir pri razumevanju. 
Avtorica Kinga Rofusz bralcu in gledalcu tematiko 
približa z animacijami, ki ustvarijo močan vtis.

Ilustracija ima v knjigah neizmerno moč, še 
posebej, če gre za slikanico brez besed. Knjiga 

Doma nagovarja otroke in odrasle ob izjemnih 
slikovnih ponazoritvah. Kaj pomeni dom? Varno 
zavetje? Kraj za preživljanje časa s svojimi na-
jdražjimi? Junak knjige DOMA je deček, ki se mora 
nekega dne soočiti s selitvijo v novi dom, saj so 
njegovi starši hišo, v kateri je odraščal, prodali. 
To je zgodba o navezanosti in o poslavljanju od 
starega doma, o doživljanju izgube, o pogrešanju. 
In o sprejemanju sprememb ter o iskanju novega 
varnega pristana. Vse to in še več je povedano 
izključno  z ilustracijami.
Sedaj tudi v animirani različici.

16.0016.00

14.0014.00



Po
ne

de
lje

k,
 2

0.
 s

ep
te

m
be

r 2
0

21

#dan2
S prisotnostjo Italijanskega inštituta v Ljubljani 
in Britanskega sveta v Sloveniji (British Council Slovenia).

To
re

k,
 2

1. 
se

pt
em

be
r 2

0
21

Branje evropske pravljice Branje evropske pravljice 
v izvedbi v izvedbi Mestne knjižnice IzolaMestne knjižnice Izola
  Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina (ali italijanščina)

Pravljica dneva: 

Pogačica Pogačica 
(škotska pravljica -

Ilustrirana zakladnica škotskih pravljic 
in pripovedk)

11.0011.00
   Kviz o podnebnih fre-   Kviz o podnebnih fre-

skah s Francoskim inštitutom skah s Francoskim inštitutom 
v Sloveniji (za vse obiskovalce v Sloveniji (za vse obiskovalce 
10+)10+)
Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: angleščina s povzetki v 
slovenščini (ali italijanščini)  

Francoski inštitut v Sloveniji bo organiziral 
kratko delavnico o podnebnih freskah, 

ki je namenjena ozaveščanju o okoljskih 
vprašanjih. Igri bo sledila neformalna razpra-
va o individualnih in kolektivnih možnih rešit-
vah, ki bo združila lokalne okoljske aktiviste s 
širšo javnostjo. 

Križkraž – Slovenijo spoznaš, avtorice 
Barbare Hanuš je knjiga, ki na igriv način 

predstavlja lepote Slovenije ter pri bralcih 
želi zbuditi zanimanje in občudovanje vsega, 
kar lahko v Sloveniji vidimo in doživimo.
Z bogatim slikovnim gradivom in zanimivimi 
informacijami obiskovalcem naše dežele 
pomaga pri odločitvi, katere kraje in dogodke 
naj obiščejo in na kaj naj bodo pri tem po-
zorni.

Kokoška Fani nas spremlja na poteh po 
Sloveniji, z njo raziskujemo slovenska 

mesta, reke, gore, obalo ter spoznavamo 
slovenske znamenitosti in običaje. Zaradi 
njenih iskrivih domislic je potovanje še bolj 
zabavno!
Knjiga za igrivo spoznavanje Slovenije je 
namenjena tujim obiskovalcem in šolarjem, 
ki živijo v Sloveniji in želijo o njej vedeti še 
kaj več ter za tiste, ki se o Sloveniji učijo 
v različnih državah po svetu – za vse, ki si 
želijo Slovenijo bolje spoznati. Izbirka na-
log Križkraž – po Sloveniji se igraš dopol-
njuje knjigo Križkraž – Slovenijo spoznaš. 

Reševanje raznovrstnih nalog in ugank omogoča 
zanimanje in občudovanje vsega, kar v Sloveni-
ji lahko vidimo in doživimo. Kokoška Fani nas 
spremlja na poti skozi labirinte, pri reševanju 
izpolnjevank, iskanju razlik, barvanju, risanju, 
primerjanju, računanju in povezovanju. Naloge 
spodbujajo natančno opazovanje, otroci se ob njih 
zabavajo in učijo.

10.3010.30



Pogovor o jezikovni razno-Pogovor o jezikovni razno-
likosti z Davidom Aliagolikosti z Davidom Aliago

Lokacija: Izola, palača Manzioli 
Jezik: španščina s tolmačenjem v 
slovenščino

David Aliaga bo predstavil svoje poglede in 
osebne izkušnje z jezikovno raznolikostjo. 

Avtor, rojen leta 1989 v L’Hospitalet de Llobregat, 
je naravni govorec katalonskega in španskega 
jezika, ki nam bo omogočil vpogled v vsakdanjik 
dvojezične skupnosti z vidika umetnika. Povrh 

Pogovor s Tizianom Pogovor s Tizianom 
Fratusom Fratusom 

Lokacija: Izola, palača Manzioli 
Jezik: italijanščina s tolmačenjem v 
slovenščino

Pogovor med avtorjem Tizianom Fratu-
som in Stefanom Cerratom, direktorjem 

Italijanskega inštituta v Ljubljani, o poeziji, 
meditaciji v naravi in pisanju znotraj majhne 
skupnosti.

Tiziano Fratus (1975) je pisatelj, pesnik, 
založnik in popotnik. V tišini kalifornijskih 
gozdov je razdelal koncept Homo radixa 
(»koreninskega človeka«), prakso albero-
grafije in disciplino dendrozofije, po katerih 
živi danes. Piše poezijo, ki je prevedena v 
številne jezike in uvrščena v več mednarod-
nih antologij, prozo, je kolumnist, sestavlja 

16.3016.30

botanične itinerarije, vodnike in se ukvarja s foto-
grafijo. Za svoje pisanje o naravi je prejel nagrado 
La Ghianda festivala Cinemambiente.
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 #dan3
S prisotnostjo Veleposlaništva Španije v Sloveniji.
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  Delavnica Delavnica 
Nema knjigaNema knjiga

Lokacija: Izola, bralna soba 
(V primeru dežja: odpovedano)
Jezik: slovenščina

Pedagoginja in 
performerka Maša 

Jazbec bo za najmlajše 
izvedla delavnico na 
podlagi portugalske 
tihe knjige Trocoscópio 

avtorja Bernarda P. Carvalha, ki je bila izbra-
na v selekciji Europe ReadR.

Branje evropske pra-Branje evropske pra-
vljice vljice Mestne knjižnice Izola Mestne knjižnice Izola 

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina (ali italijanščina)

Kdo se boji bolj od zajcaKdo se boji bolj od zajca
(latvijska pravljica - Zajec dolgouhec)

10.0010.00

11.0011.00

16.3016.30



vsakodnevnega stika s španščino in ital-
ijanščino govori Aliaga tudi hebrejsko, ki 
je njegov liturgični jezik. Mladi pisatelj je v 
številnih revijah pisal o vprašanju judovske 
identitete, poleg tega pa je tudi avtor več 
kratkih esejev o književnosti in judovstvu. 

David Aliaga se je rodil leta 1989 v L’Hos-
pitalet de Llobregat. Diplomiral je iz 

novinarstva na Univerzi Autónoma de Bar-
celona (UAB), magistrski študij pa zaključil 
na Univerzi Oberta de Catalunya, kjer je 
napisal disertacijo o judovskem vprašanju v 
delih Cynthie Ozick. O vprašanju judovske 
identitete je pisal v revijah, kot so Avispero 
(Mehika), Jewish Renaissance (Združeno 
kraljestvo), Mozaica (Španija) in Quimera 

 #dan4
S prisotnostjo Francoskega inštituta v Sloveniji.
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Delavnica Delavnica 
Nema knjigaNema knjiga

Lokacija: pred Mestno knjižnico Izola
(V primeru dežja: odpovedano)
Jezik: slovenščina

Pedagoginja in per-
formerka Maša Jazbec 

bo za najmlajše izvedla 
delavnico na podlagi por-
tugalske tihe knjige Troco-

scópio avtorja Bernarda P. Carvalha, ki je bila 
izbrana v selekciji Europe ReadR.

Branje evropske pra-Branje evropske pra-
vljice vljice Mestne knjižnice Izola Mestne knjižnice Izola 
Lokacija:  Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina (ali italijanščina)

Pravljica dneva: 

Zajček Belček Zajček Belček 
in mravlja grizavljain mravlja grizavlja

(portugalska pravljica - Zajec dolgouhec)  

10.0010.00
                                                                                                                                                                           Pogovor z avtorjem Pogovor z avtorjem 
L’Homme étoiléL’Homme étoilé

Lokacija: Izola, palača Manzioli 
Jezik: francoščina s tolmačenjem v 
slovenščino

Z   Rogerjem Zvezdni človek oklofuta bolezen ob 
vražjih zvokih uspešnic Queenov. Z Matildo se 

nauči govoriti švedsko, Edmond mu zastavi pravi 
gastronomski izziv in Nanie ga posvoji kot popol-
na babica.

V tem risoromanu, polnem človečnosti, Zvezdni 
človek, ganljivi in zabavni zdravstveni tehnik 

z več kot 170.000 sledilci na Instagramu, pripov-
eduje o življenju na oddelku za paliativno oskrbo 
na nežen, sramežljiv in humoren način.

1 m 93 cm, tetoviran, oboževalec Queenov, 
Zvezdni človek z ganljivimi risbami na Instagra-

mu pripoveduje o svojem vsakdanjem življenju in 
svojih pacientov ter pacientk v paliativni oskrbi.

11.0011.00

(Španija) in skupaj 
z Victor Sorense-
nom v Barceloni 
organiziral festival 
judovske knjige. 
Poleg tako je avtor 
zbirke kratkih 
zgodb Inercia 
gris/Grey Inertia 
(2013), Y no me 
llamaré más Jacob/ I’ll No Longer Call Myself 
Jacob Jakob (2016) in romanov El año nuevo de los 
árboles/ New Year of the Trees (2018) ter Hielo/
Ice (2014) kot tudi več kratkih esejev o
književnosti in judovstvu. 
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#dan5
S prisotnostjo Cervantesovega inštituta v Sloveniji.
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      Branje evropske prav-Branje evropske prav-
ljice Mestne knjižnice Izola ljice Mestne knjižnice Izola 

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina (ali italijanščina)

Pravljica dneva:
 

Orjaški bobOrjaški bob
(italijanska pravljica -

Široko morje, beli breg)                                           

  

Uvodni tečaj Uvodni tečaj 
španščine španščine 

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: španščina

Z učiteljem s Cervantesovega inštituta se 
bomo naučili pozdraviti in se predstaviti 

po špansko.   

Srečanje Srečanje 
s frankofonskim društvom s frankofonskim društvom 
Peter Martinc Peter Martinc 
na Primorskemna Primorskem

Lokacija:  Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina, italjanščina in 
francoščina

Posebna animacija in predstavitev društ-
va / dvojezična delavnica (francoščina / 

sloveščina) za otroke z naslovom Raziščimo 
morje! 
V organizacija društva Peter Martinc.

11.0011.00

15.0015.00

Predstavitev knjige Predstavitev knjige 
Salvatorja Žitka z naslovom Salvatorja Žitka z naslovom 
Paul Valéry  Paul Valéry  

Lokacija: Izola, palača Manzioli 
Jezik: slovenščina, italijanščina in fran-
coščina

Zgodovina oblikuje sedanjost in prihodnost. 
Ena izmed temeljnih zakonitosti našega bi-

vanja je tako zelo prisotna v naši zavesti, da se je 
vsakič lotimo znova. Kronika sicer ne zadošča, ker 
ogrodje potrebuje formo in vsebino, zato pa so 
najproduktivnejši razlagatelji raznovrstnih vidikov 
preteklih izkušenj zgodovinarji. Nekateri so pri 
obravnavanih tematikah manj originalni, druge pa 
odlikuje že izvirnost pri izbiri problema, ki ga želijo 
nato pretehtati in globinsko spoznati. Mednje 
upravičeno sodi dr. Salvator Žitko, ki mu »obrt« 
zgodovinarja še kako leži, odlikuje pa ga tudi intel-
ektualna radovednost, ki ga je tokrat privedla do 
tega, da nam lahko sedaj ponuja svojevrstni prikaz 
Paula Valéryja – francoskega pesnika, esejista in 
misleca, ki je bil dejavem predvsem v času med 
obema svetovnima vojnama. 

Pogovor z avtorjem bo moderirala Lucija Čok.

17.3017.30

16.0016.00



#dan6
S prisotnostjo Avstrijskega kulturnega foruma.
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      Branje evropske pra-Branje evropske pra-
vljice Mestne knjižnice Izolavljice Mestne knjižnice Izola

Lokacija:  Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina (ali italijanščina)

Pravljica dneva: 

Velika bela mačka Velika bela mačka 
(skandinavska pravljica -
Pravljice z vsega sveta)                             

  

Jezikovno-ustvarjalna Jezikovno-ustvarjalna 
delavnica s Katjo Bradačdelavnica s Katjo Bradač

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: nemščina, slovenščina

Kot spremljevalni program literarne prired-
itve bo organizirana jezikovno-ustvarjalna 

delavnica z germanistiko in ustvarjalko Katjo 
Bradač. Otroci bodo pod njenim vodstvom 
in s pomočjo otroških slikanic Sabine Buch-
wald ustvarjali in se naučili nekaj osnovnih 
besed nemškega jezika.

11.0011.00

14.0014.00

Branje in pogovor z Branje in pogovor z 
avtorico Sabino Buchwaldavtorico Sabino Buchwald

Lokacija: Izola, palača Manzioli 
Jezik: nemščina s tolmačenjem v 
slovenščino

25. septembra, na 
predvečer ev-

ropskega dneva jezik-
ov, bomo lahko prisluh-
nili dvojezični koroški 
avtorici Sabini Buch-
wald, ki potrjuje, da je 
odraščanje v dveh kul-
turah privilegij. Pred-
stavila se bo z bran-
jem iz svojih otroških 
slikanic in spregovorila 
tudi o svojem navdihu 
pri pisanju za otroke in 
odrasle. 

Sabina Buchwald (roj. 
1976) živi v Nonči vasi 

pri Pliberku. Po izobrazbi 
je vzgojiteljica, kasneje pa 
je doktorirala iz slavistike. 
Piše predvsem za otroke 
in je doslej izdala že kar 
nekaj otroških slikanic 
– Filo  in Zofija (2011) in 
Hana in vetrovi (2014) ter 
Viktor in skrivnostna očala 
(2019).

16.3016.30



 #dan7: Evropski dan jezikov 
S prisotnostjo Francoskega inštituta v Sloveniji, Lisztovega inštituta – Madžarske-
ga kulturnega centra in evropske komisije – generalnega direktorata za prevajanje.
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      RazstavaRazstava
 Ostržek  Ostržek 

Lokacija:  Izola, bralna soba 
Jezik: več jezikov

Koncert skupine Koncert skupine 
Počeni ŠkafiPočeni Škafi

Lokacija: Izola, bralna soba  
Pesmi v različnih jezikih

  

Branje OstržkaBranje Ostržka
 v tujih jezikih v tujih jezikih

Lokacija: Izola, bralna soba 
Več jezikov

Med tem dogodkom, ki je odprt za vse, bodo 
udeleženci lahko brali Ostržka v skoraj 40 
jezikih. 

  

10.00-18.0010.00-18.00  

11.0011.00

Zakaj brati? Zakaj brati? 
Pogovor z Miho KovačemPogovor z Miho Kovačem

Lokacija: Izola, bralna soba 
Jezik: slovenščina

Pogovor z Miho Kovačem, avtorjem knjige Ber-
em, da se poberem, ki govori o nujnosti branja 

knjig, prednostih in koristih branja v tujem jeziku in 
spremembah, ki jih je povzročil tehnološki razvoj. 

Večjezična uprizoritvenaVečjezična uprizoritvena  
umetnost v izvedbi igralca umetnost v izvedbi igralca 
Blaža ŠefaBlaža Šefa
Lokacija: Izola, bralna soba 
jezik: večjezično 

11.3011.30

16.1516.15

Foto: Saša Kovačič

Foto: Arhiv SMG
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