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Program

17.00 
Simpozij

Dr. Urška Perenič: Zgodovinska trilogija 
Franceta Bevka »Znamenja na nebu«

Andraž Gombač: »Lovim pomladni veter«, 
izbor novel Cirila Kosmača

19.00 
Poletnice, literarno-glasbeni dogodek

člani Literarnega društva Ilirska Bistrica z gosti

glasbenici Alja Boštjančič (flavta) in Daša Bric (kitara) 

Dr. Urška Perenič je doktorica literarnih ved, profesorica nemščine in 
slovenščine, literarna zgodovinarka in teoretičarka, urednica. Objav-
lja znanstvene razprave in knjige s področja slovenske književnosti in 
literarne teorije. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je izredna 

profesorica za slovensko književnost. 
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France Bevk (1890–1970) velja za enega od osrednjih predstavnikov slovenskega so-
cialnega realizma. V slovensko književnost je med drugim prinesel podobo domače, 
rodne Primorske z Goriško, hribovsko Cerkljansko in Tolminsko. Bevkovo delo je 
izjemno obsežno; Urška Perenič mdr. piše, da je Bevk po številu naslovov in obsegu 
izdanih del najbolj plodovit slovenski pisatelj. Med njegova pomembnejša dela pa ob 
romanu Kaplan Martin Čedermac (1938) uvršča obsežen zgodovinski cikel Znamenja 
na nebu, ki je izhajal med letoma 1927 in 1929 in vsebuje knjige Krvavi jezdeci, Škor-
pijoni zemlje ter Črni bratje in sestre. Poudarja, da so bile napisane v razmerah narod-
nega preganjanja, kar narekuje »svojevrsten« način branja. V tokratnem predavanju 
bo odstrla nekaj svežih spoznanj, do katerih je prišla v svojem raziskovanju in bodo ob 
priložnosti pisateljevega rojstnega dne v obliki posebnega poglavja objavljena v knjigi 
Bevkov album pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Letošnje leto je namreč tudi Bevkovo, 
saj mineva 130 let od rojstva in 50 let od smrti tega velikega primorskega in slovens-
kega književnika. Na spominski plošči v pisateljevi Zakojci preberemo, da je France 
Bevk »[i]z naroda izšel, za narod je pisal in pel, z narodom je v težko borbo šel«. 

Konec septembra bomo praznovali tudi 110. obletnico rojstva Cirila Kosmača (1910–
1980), znanega po priljubljenih klasikah Pomladni dan, Balada o trobenti in oblaku, 
Tantadruj in drugih. Ob letošnjem jubileju je pri založbi Beletrina izšla obsežna knji- 
ga Lovim pomladni veter, v kateri so zbrane le redkim znane in doslej celo povsem 
neznane novele, ki jih je naš klasik objavil samo v časopisih in revijah, ne pa tudi v 
svojih knjigah. Na simpoziju bo Andraž Gombač, novinar in urednik kulture na Pri-
morskih novicah, predstavil 33 besedil, ki jih je zbral in uredil v sodelovanju s pisate-
ljevo hčerko Nančo Kosmač Kogej. V knjigo povezane novele so raznolike, segajo od 
mladostnih, a za fanta pri dobrih dvajsetih letih že presenetljivo zrelih, do izbrušenih, 
napisanih v prepoznavnem slogu enega največjih mojstrov našega jezika. Divje 20. sto-
letje je pisatelja hudo premetavalo, prežvekovalo in preizkušalo. Zgodba, ki jo sestavijo 
njegove novele, se bere kot avtobiografija slovenskega naroda, trdoživega in živega. 
V času vztrajnih poskusov sprevračanja zgodovine je Kosmačevo pričevanje iz prve 
roke neprecenljivo; govori o tigrovskem uporu, fašističnih ječah, begunskih letih po 
Sloveniji in Evropi, partizanskem boju … Za Kosmača je bilo pisanje v slovenščini de-
janje upora. Nad žuborečo reko njegovih besed še zmeraj veje pomladni veter upanja.

V glasbenem delu Premskih srečanj se bosta tokrat predstavili dve mladi glasbenici.
Alja Boštjančič je študentka Akademije za glasbo v Ljubljani. Študij flavte nadaljuje v 
razredu prof. Karoline Šantl Zupan. Obiskovala je glasbeno šolo v Ilirski Bistrici, kjer 
je zaključila osem razredov flavte pri profesorju Adnanu Zubčeviću in hkrati sedem 
let klavirja pri profesorici Nini Volk. Letos je zaključila srednješolsko izobraževanje na 
umetniški gimnaziji v Kopru, v razredu profesorice mag. Alenke Zupan. Svoje znan-
je aktivno poglablja tako na seminarjih doma kot v tujini, na festivalih in poletnih 
delavnicah za flavto. Igra v različnih komornih zasedbah in orkestrih. 
Daša Bric je svojo glasbeno pot začela na glasbeni šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini, 
kjer se je navdušila nad kitaro. Najprej se je šolala pri Andreji Semenič, nadaljevala pa 
je v razredu prof. Anteja Radnića. Letos je zaključila šolanje na umetniški gimnaziji v 
Kopru v razredu profesorice Tanje Brecelj Vatovec. V času šolanja je sodelovala v raz-
nih komornih skupinah s kitaro in flavto. Dodatno se izobražuje še pri drugih znanih 
profesorjih, študij kitare pa bo nadaljevala v razredu prof. Stefana Viole na Konserva-
toriju v Udinah. 
Alja Boštjančič in Daša Bric sta na umetniški gimnaziji v Kopru veliko sodelovali in 
pogosto nastopali v duetu. 


