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sreda, 18. aprila 2018, ob 18. uri
Tischlerjeva dvorana Mohorjeve v Celovcu

ODPrTJe rAZSTAve IN PreDSTAvITev KNJIGe

skozi čas preizkušenj

Pozdrav:
Franc Kelih, direktor Mohorjeve
dr. Miha Vrbinc, podpredsednik KKZ
dr. andreja Valič Zver,
direktorica Študijskega centra za narodno spravo, zgodovinarka

Predstavitev razstave in knjige:
dr. Jelka Piškurić, zgodovinarka, soavtorica razstave in knjige
Spregovorila bo priča časa Jelka Mrak dolinar.

Zgodba gospe Jelke Mrak Dolinar govori o begunstvu njenih staršev zaradi fašističnega nasilja na Primorskem, o tem, da so družino Nemci v
obdobju okupacije izselili, in o begu pred komunističnim nasiljem. Ko se
je ob koncu vojne skupaj z domobranci in nasprotniki komunizma želela
umakniti na Koroško, je po spletu okoliščin obtičala ujeta na vlaku skupaj
z domobranskimi ranjenci. Njena herojska odločitev, da v nasprotju z
drugim zdravniškim osebjem ne zapusti nemočnih ljudi v stiski, je v nadaljevanju privedla do tega, da jo je povojna oblast kaznovala. Tako je
skupaj s sestro namesto med begunci v Avstriji pristala v taborišču v Šentvidu nad Ljubljano, pozneje pa v različnih ženskih zaporih, pri čemer so
bili sodni postopki proti njej politično motivirani. Jelka Mrak Dolinar je
po izpustitvi iz zapora nekaj časa še živela v Sloveniji, nato pa je svoj novi
dom našla v Spittalu ob Dravi, kjer živi še danes. Tam je po mnogo letih
naposled dočakala tudi rehabilitacijo s strani slovenske države.

Glasbeni okvir: Pevska skupina Mohor in Fortunat

sreda, 25. aprila 2018, ob 18. uri
Tischlerjeva dvorana Mohorjeve v Celovcu

PODIJSKA DISKuSIJA NA TeMO:

Povojna emigracija na Koroškem
in njen doprinos h krepitvi narodne zavesti
Sodelujejo:

dr. Matevž
Grilc

Bernarda
Fink Inzko

mag. Lojze
dolinar

bivši predsednik
Narodnega sveta
koroških Slovencev

komorna pevka

profesor na ZG in
ZrG za Slovence,
mediator

Moderacija in uvod:

mag. Hanzi Filipič
zgodovinar, urednik Mohorjeve založbe

dr. Karl Hren
direktor Mohorjeve

sreda, 9. maja 2018, ob 18. uri
Tischlerjeva dvorana Mohorjeve v Celovcu

PreDSTAvITev KNJIGe

Umik čez Ljubelj
v objektivu
Knjigo bosta predstavila
Boštjan Kocmur in Tamino Petelinšek

Ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne in 100-letnici fotografa Marjana
Kocmurja je izšla fotodokumentacija, ki osvetljuje čas odhoda 17.000
Slovencev prek Gorenjske in Ljubelja na Koroško.
Marjan Kocmur (1914-1990), ki je bil pred drugo svetovno vojno poklicni fotograf v Ljubljani, se je maja 1945 priključil številnim slovenskim
prebežnikom, ki so bežali pred totalitarnim komunistično-stalinističnim
režimom čez Ljubelj na avstrijsko Koroško. Na begu je posnel okrog 100
fotografij s fotoaparatom znamke Leica in tako ujel v sliko izjemno zanimive in hkrati grenke prizore. Posnetki živo zrcalijo strah in skrb prebežnikov kakor tudi olajšanje ob prihodu v vetrinjsko taborišče.
Kocmurjevi posnetki so zgoščene fotografske dokumentacije, ki so ujele
nadaljnjo faseto o koncu vojne. Slike nam omogočijo, da vsaj deloma podoživimo usodo ljudi na begu.

Prireditelji: Mohorjeva Celovec, Krščanska kulturna zveza v Celovcu in
Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane

Razstava je na ogled od srede, 18. aprila 2018, do srede, 9. maja 2018,
javno je dostopna ob delavnikih od 8. do 17. ure

