
Sodalitas
Tainach ITinje

Slovenski knjižni center, Mohorjeva Celovec 
in Katoliški dom prosvete v Tinjah 

vabijo na niz prireditev

Knjige mojega življenja
v Slovenskem knjižnem centru v Mohorjevi knjigarni/
Hermagoras-Buchhandlung, Viktringer Ring 26, Klagenfurt/Celovec

četrtek, 16. marec 2017,
18:00

„V zelo zgodnji mladosti me je nagovorila zbirka Karla Mauserja
Zemlja sem in večnost. Najbolj pomembna je Sveto pismo, od
Boga navdihnjena knjiga knjig. Ob njej ne morem mimo Dante-
jeve Božanske komedije ter Izpovedi Svetega Avguština. Posebej
pri srcu so mi še knjige Pravovernost G. K. Chestertona, Pot iz
mrtvila M. Komarja ter Bolezen za smrt S. Kierkegaarda, poleg
tega še avtorji J. Maritain, R. Guardini, A. Schmemann in M. Rup-
nik. Kot pesnik se navdihujem ob poeziji mdr. F. Prešerna, F. Ba-
lantiča, T. S. Elliota, D. Thomasa, F. L. Bernardeza.”

Tone Rode,
pesnik, urednik ter publicist in prevajalec. 
Od l. 2009 direktor knjižnega in 
časopisno-revijalnega podjetja Družina.

četrtek, 23. marec 2017,
18:00

K njenim prvim knjigam štejejo Začudene oči F. Bevka, V puščavi
in goščavi S. Sienkiewicha ali Pika Nogavička A. Lindgrenove. Še
vedno nosi s seboj knjigo Našli smo odgovor F. Lelotta, ki je pre-
bujala, poglabljala v mladi duši zavest o neskončnosti, čudežu
Stvarstva. Pomembne so ji knjige Prerok K. Gibrana, Mali princ
A. de Saint Exuperyja, Zavedanje A. de Mela, Človek, ki je pogle-
dal v tolmun D. Jančarja, Čarobni skupinski samomor A. Paasi-
linna, Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih
p. K. Gržana ali Kako uspeti v smrti F. Hadjadja. Srečala se je tudi
s knjigama Biti človek pomeni najti smisel V. Frankla in Spomini,
sanje, misli C. G. Junga. Že dolgo jo spremlja tudi Sv. Pismo.

Silva Matos.
psihologinja, psihoterapevtka,
pisateljica, predavateljica. 

Donnerstag/četrtek,
30. 3. 2017, 17:30,
Herrmagoras Buchhandlung, 
Viktringer Ring 26, Klagenfurt/Celovec 
Diese Veranstaltung ist in deutscher Sprache.
Prireditev bo v nemščini.

Bücher meines Lebens
Lesen bedeutet, Buchstaben, Wörter, Sätze aufzuLESEN – sie
im Kopf zu sammeln. Verbinden wir sie miteinander, erhalten
wir Botschaften, Nachrichten, Notizen, Geschichten – Geschrie-
benes von großer und kleiner Bedeutung. Diese Texte können
ein paar Sekunden oder Minuten, aber sogar hunderte oder gar
tausende Jahre alt sein. Durch die Schrift können wir Wissen
bewahren und weitergeben. Bücher haben für mich persönlich
einen sehr hohen Stellenwert. Als Bildungsreferent ist es mir
wichtig, dass die Menschen – insbesondere Kinder und Jugend-
liche – Lust aufs Lesen und auf Bücher haben. 

Brati pomeni, da črke, besede, stavke poBEREMO – in jih v glavi
zbiramo. Če jih povežemo, dobimo sporočila, vesti, beležke,
zgodbe – kaj napisanega z velikim in majhnim pomenom. Ta be-
sedila so lahko stara nekaj sekund ali minut ali pa celo stotine in
tisoče let. S pisavo lahko ohranimo znanje in ga posredujemo
naprej. Knjige imajo zame osebno zelo velik pomen. Kot referent
za izobrazbo mi je pomembno, da so ljudje – predvsem otroci in
mladina – željni knjig in branja. 

Dr. Peter Kaiser
deželni glavar Koroške/
Landeshauptmann von Kärnten 


