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SPOŠTOVANI ČLANI IN PRIJATELJI!
11. oktober 2015 ob 19.30 uri (nedelja)

Zagreb, 1. oktober 2015

GOSTOVANJE SNG MARIBOR V GLEDALIŠČU GAVELLA

Na 30. Gavellinih večerih bo na sporedu predstava Henrika Ibsna Hedda Gabler v
režiji Mateje Koležnik. Za člane Slovenskega doma smo poskrbeli za brezplačne vstopnice.
Čim prej pokličite tajništvo in si rezervirajte sedež v dvorani.
14. oktober 2015 ob 19. uri (sreda)
PREDSTAVITEV KNJIGE VRANA OKO ISTINE
Član Slovenskega doma Zoran Kotnik je avtor knjige, ki odstira šokantno resnico o
nastanku in sistematičnem uničevanju Hrvaške! Nekdanji agent hrvaške tajne službe
prelamlja svojo zaobljubo molka in izpolnjuje obljubo pokojnemu predsedniku – objavlja
resnico. Vabljeni na predstavitev intrigantne knjige, ki Vas bo pustila brez diha!
21. oktober 2015 ob 19. uri (sreda)
PREDSTAVITEV KNJIGE TRAGOVI DAŽDEVNJAKA
Skupaj s hrvaškim društvom Muži zagorskog srca Vas z veseljem vabimo na predstavitev
knjige avtorja Ivice Glogoškega Tragovi daždevnjaka. Seznanil nas bo s svojimi prevodi
pesmi francoskih in slovenskih pesnikov.
28. oktober 2015 ob 19. uri (sreda)
DAN REFORMACIJE Z DELAVNICO
V Trubarjevih domačih krajih med živo kulturno dediščino sodi tudi priprava
poprtnikov-lepo okrašenih božičnih kruhov. Predstavniki Zavoda Parnas iz Velikih Lašč
Vas ob 18. uri vabijo na delavnico priprave poprtnika, v osrednjem dogodku pa si bomo
ogledali kratek dokumentarni film Poprtnik v velikolaških krajih in Dobrepolju in
prisluhnili krajšemu predavanju Andreja Perhaja o naši povezanosti s Trubarjem.
4. november 2015 ob 19. uri (sreda)
PREDSTAVITEV KNJIGE POIMENOVANJA PIRANSKEGA ZALIVA
Strokovnjaki z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane
Drago Kladnik, Primož Pipan in Primož Gašperič bodo predstavili svoje
ugotovitve v razvoju poimenovanja Piranskega zaliva skozi zgodovino. Avtorji knjige bodo
podrobneje osvetlili tudi okoliščine, ki so privedle do zdaj že več kot dve desetletji trajajočega
mejnega spora med Hrvaško in Slovenijo.
POVABILO K SOUSTVARJANJU NAŠIH PROGRAMOV
V našo družbo vabimo vse, predvsem mlajše člane, ki jih veseli delo na družabnem področju in se
čutijo zanj sposobni, da se nam pridružijo in pomagajo zgraditi zgodbo, ki bo pritegnila mlade.

KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI STORITI?
PRI ČEM ŽELITE SODELOVATI?
V KAJ SE ŽELITE VKLJUČITI?
»Mladi« do 40 let imajo z idejami in željami vsekakor prednost, pridite na pogovor ob kavici
in še čem. Naša vrata so na stežaj odprta!
POUK SLOVENSKEGA JEZIKA
Odločite se in preverite svoje znanje slovenskega jezika. Vsak ponedeljek se lahko v
prijetnem in delovnem vzdušju veliko naučite o svoji materinščini. Veseli bomo, če bodo z
vami prišli tudi otroci ali vnuki.
SLOVENSKO RAJANJE ZA OTROKE
Z novim šolskim letom smo v Slovenskem domu začeli s Slovenskim rajanjem, druženjem
in učenjem o Sloveniji, slovenskem jeziku in slovenski kulturi, ki je namenjeno otrokom
od 4. do 12. leta. Skupaj pojemo, plešemo in se igramo. Nikar ne oklevajte, pridite s svojimi malčki,
družimo in zabavamo se vsako sredo od 17.30 do 19. ure.
SLOVENSKI DOM – NAŠ DRUGI DOM

Slovenski dom
10 000 Zagreb,Masarykova 13/I ~ tel./fax: +385 1 4855 171 ~ slovenski-dom@zg.t-com.hr ~
www.slovenci.hr ~ OIB: 04029121361 ~ IBAN: HR31 2340 0091 1100 1538 8

