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SPREMLJEVALNI PROGRAM SEJMA LIBER.AC 2014: 

IZ EMONE DO AVALONA IN ŠE DLJE 
OBSEJEMSKE RAZSTAVE (20.–30. MAJA 2014):  

Po poteh Jamesa Joycea (Avla Filozofske fakultete) 
Potujoča razstava o življenju in delu velikega irskega modernista v besedi in sliki s 
poudarkom na mestih, kjer je živel in deloval in so ga najbolj zaznamovala. Besedila so v 
slovenščino prevedli študentje 2. letnika anglistike pod mentorstvom doc. dr. Frančiške 
Lipovšek. Študentje posvečajo svoje delo prof. Rastislavu Šuštaršiču (1953- 2014), ki je 
poučeval tudi prevajanje. 

Razstavo je omogočilo Veleposlaništvo Irske v Ljubljani. 

Alice Munro, Nobelova nagrajenka za književnost 2013 (3. nadstropje Filozofske 
fakultete, pred Knjižnico za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo)  
Razstava del prve kanadske Nobelove nagrajenke za književnost s prevodi v slovenščino in 
kritiškimi odzivi na Slovenskem. Avtorici lahko tudi prisluhnete v izboru video intervjujev, 
posnetih med 1979 in 2014. Razstavo sta pripravili Kristina Pegan Vičič in Neja Čop. 

Od Rudyarda Kiplinga do Alice Munro. Nobelovi nagrajenci za književnost iz angleško 
govorečih dežel  
Spletni prikaz http://www.anglistika.net/ življenja in dela 29 Nobelovih nagrajencev za 
književnost iz dežel, kjer je angleščina uradni ali eden izmed uradnih jezikov. Razstava 
prinaša bibliografije izvirnih izdaj njihovih del, pregled prevodov njihovih del v slovenščino 
in izbor slovenskih kritiških odzivov na njihovo ustvarjanje. Dodali smo tudi povezave do 
številnih spletnih mest, kjer si lahko vedoželjen opazovalec ogleda ali poišče dodatne 
zanimivosti o teh pisateljih in njihovem delu. V navezi s to razstavo je v tiskani in spletni 
inačici izšla tudi publikacija Od Rudyarda Kiplinga do Alice Munro: biobibliografije 
Nobelovih nagrajencev za književnost iz angleško govorečih dežel, ki jo je uredil prof. dr. 
Igor Maver. Razstavo sta pripravili Marjana Benčina in Maja Lipužič s pomočjo Eme Karo. 

Letošnji spremljevalni program je pripravil Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 
Filozofske fakultete v sodelovanju z Znanstveno založbo Filozofske fakultete, Knjigarno 
Filozofske fakultete, Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete, Pedagoško 
enoto za šport Filozofske fakultete, Študentskim svetom in Študentsko organizacijo 
Filozofske fakultete, Študentskim pevskim zborom Filozofske fakultete, Filozofsko 
filharmonijo, simfoničnim orkestrom Filozofske fakultete in drugimi razstavljavci.  

 

http://www.anglistika.net/

