
 

СЛОВЕНАЧКИ ПИСЦИ  

ЧИЈА ДЕЛА ИМАМО У НАШОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

 

АНТОН АШКЕРЦ 
 

(Глобоко код Римских Топлица 9. јануар 1856. - 10. јун 1912. 

Љубљана) је био словеначки песник и богословац. 

Своје песме је објављивао под именом Горазд. 

 

-Избор поезије ( Прешерн, Ашкерц, Жупанчич) 

издање Младо поколење, Београд, 19 

 

 

ФРАНЦЕ БЕВК 
рођен у  селу Закојца, 17. септембра 1890. године и на исти дан је 80 

година касније умро у Љубљани. 

Његово књижевно дело је обимно – преко 100 дела. Писао је 

историјске романе, али и романе са темама из свакодневног живота. 

Писао је приповетке, песме, драме, сценарија, путописе. 

-Петер Клепец- бајковитe причe насталe на основу народне 

књижевности, а главни јунак од пастира постаје неко ко помаже 

свима којима је помоћ потребна, па чак и ван државних граница. 

Веселин Маслеша, Сарајево, 1960. 

-Роман „Црна браћа” објавио је 1952. године, роман посвећених 

младима.- Просвета, 1961., Веселин Маслеша, Сарајево, 1979. 

-Смијех кроз сузе, Веселин Маслеша, Сарајево, 1965. приче 

-Мали бунтовник Веселин Маслеша, Сарајево, 1977. роман. 

-Шарени свет, Младо поколење, Београд, 1963. роман 

 

ЈОСИП ВАНДОТ 

је рођен 15. јануар 1884, у планинском селу Боровшка Вас, 

у Крањској Гори, тада у Аустроугарској монархији, данас 

у Словенији. а умро је 11. јуна 1944. 

Био је словеначки песник и писац за децу и омладину. Најпознатији је 

по причама о Кекецу. 

- Кекец изнад усамљеног понора (Kekec nad samotnim breznom, 1924). 

Младо поколење, Београд,1961. 

Чачак, Пчелица,2010. 

 

ПРЕЖИХОВ ВОРАНЦ 
право име Ловро Кухар (1893 - 1950) , словеначки књижевник, 

политички радник комунистичке – марксистичке провинијенције. 

Борац за социјалну правду и једнакост. 

Родио се у селу Котље, 10. августа 1893. Умро је у Марибору, 18. 

фебруара 1950. 

Књижевни рад - Писао је романе, новеле, есеје, приче, мемоаре, 

путописе. У своме књижевном раду као и у животу уопште бавио се 

социјалним темама досљедан својој правдољубивости и 

реалистичком прилазу. 

-Ђурђевак,  Свјетлост, Сарајево, 1971. 

-Ђурђевак и друге приче, Младо поколење, Београд, 1966. 
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ОТОН ЖУПАНЧИЧ 
(сл. Oton Župančič, Виница, 23. јануар 1878 — Љубљана, 11. јун 1949) 

је био словеначки песник, преводилац и писац драма. Сматра се, 

уз Ивана Цанкара, Драготина Кетеа и Јосипа Мурна, једним од 

зачетника модерне у словеначкој књижевности. За време Другог 

светског рата био је близак антифашистичком покрету. 

 

Цицибан Ciciban in še kaj (1915.) Младо поколење, Београд, 1969. и 

новија издања 

За одрасле – Избор поезије ( Прешерн, Ашкерц, Жупанчич) 

 

 

АНТОН ИНГОЛИЧ 
словеначки писац, професор и уредник, 5. јануар, 1907., Сподња 

(Доња) Полскава (Словенска Бистрице) † март 11, 1992. Љубљана. 

 

Најпознатији је по роману за децу 

Тајно друштво ПГЦ, Београд, Младинска књига, 1968. 

 

 

 

БРАНКА ЈУРЦА 

је рођена 1914. у Коприви на Красу. Завршила је учитељску школу у 

Марибору. Преминула је 24.5.1999. у Љубљани. 

 

-Приповетке Кад јегоде зру, Нолит, Београд, 1977. (Ko zorijo jagode) 

 

 

ЛИДИЈА КЛЕМЕНЧИЧ 
рођена је у Љубљани 1968. године. После завршене средње 

преводилачке школе, радила је у породичном ресторану, затим као 

преводилац за неколико међународних организација (УН, ОЕБС) у 

Босни од 1996. до 2000. Радила је као преводилац и у фабрици 

„Вискоза“, као административни секретар Фабрике тракторских 

кочница из Лознице, а безуспешно је покушавала да се бави и 

трговином.  

У издању „Завода за уџбенике“ из Београда објавила је књигу Хоћу да 

будем дете (2007) у оквиру едиције „Моја прича“.  

Живи у Лозници. 

 

ЛОЈЗЕ КОВАЧИЧ 
(9. новембар 1928. - 1 мај 2004.) је био словеначки писац. 

Радио је  као наставник уметности и луткарства у Љубљани, од 1978., 

до пензионисања 1989. године. Добитник је више награда, 

укључујући и награду Прешерен у 1973. и Кресник награду за 

најбољи роман у 1991. и 2004. 

-Згоде из града Рич-Рач, Просвета, Београд, 1965. Zgodbe iz mesta Rič-

Rač (1962) 
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ЈУШ КОЗАК 
(26. јун 1892 - 29. август 1964), такође познат под псеудонимом 

Јаланов, био је словеначки писац, драматург и уредник. Он је 

најпознатији по својим аутобиографским романима. 

-Алеш, Космос, Београд, 1957. Aleš, 1953 

 

 

МИШКО КРАЊЕЦ 
(мађ. Krányecz; Велика Полана, 15. септембар 1908. — Љубљана, 8. 

јун 1983.) је био словеначки књижевник, новинар и политичар. 

Рођен је у Прекомурју, на територији данашње Словеније, 

код Лендава, у сељачкој породици. Отац и мајка су били Михаиљ 

Крањец и Марија Пуцко. Основно школу завршио је у Мађарској. 

Касније је уписао школу у Љубљани. 

-Приповијетке, Веселин Маслеша, Сарајево 1975. 

 

 

 

ФРАН ЛЕВСТИК 
словеначки писац, драматичар и лингвиста, рођен 28.9. 1831.,  у 

Доњој Ретји, а умро је 16. 11. 1887. у Љубљани. 

Писао је песме, приповетке, драме, есеје, књижевну критику. 

-Мартин Крпан (Martin Krpan z Vrha) (1858) , Просвета,1974. 

 

 

ФРАНЦЕ ПРЕШЕРЕН 
(сл. France Prešeren; Врба, 3. децембар 1800. — Крањ, 8. 

фебруар 1849.) је био словеначки књижевник. 

Прешернова је заслуга за словеначку поезију огромна. Без 

претходника и узора, иако је у школи учио на туђем језику, он ствара 

савршен уметнички изражај из елемената народног говора, лирику 

која је садржајно значила победу субјективне и световне поезије у 

словеначкој књижевности. 

-Избор поезије ( Прешерн, Ашкерц, Жупанчич), издање Младо 

поколење, Београд,1961. 

-Песме, издање Рад,1966. 

-Одабране песме, издање Савремена школа, Београд, 1962. 
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АНТОН „ТОНЕ“ СЕЛИШКАР 
(сл. Tone Seliškar; Љубљана, 1. април 1900 — Љубљана, 10. 

август 1969.) је био словеначки књижевник, који се највише 

оријентисао писању дела за дечји узраст. 

Рођен је у радничкој породици у предграђу Љубљане. Већ у основној 

школи је показао велико интересовање и таленат за писање. Дуго је 

радио као професор, прво у Цељу, а затим у Трбољу. 

-Дружина сињег галеба (1936.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1979. 

-Бујица (1939.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1964. 

-Другови (1946.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1979. 

-Мазге (1948.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1979. 

-Дјед сом (1953.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1979. 

-Индијанци и гусари (1957.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1966. 

-Велика гала представа (1958.) – Веселин Маслеша, Сарајево, 1965. 

-Девојчица са јуначким срцем (1959.) – Веселин Маслеша, С, 1966. 

-Велика жртва– Веселин Маслеша, Сарајево, 1963. 

 

ИВАН ЦАНКАР 
(Врхника, 10. мај 1876. — Љубљана, 11. децембар 1918.) је 

био словеначки књижевник. 

Један је од твораца словеначке модерне књижевности. Тематски је 

обухватио све слојеве словеначког друштва: од сељака до 

интелигенције, а стилом варира од неоромантичког до 

натуралистичког. Главне су карактеристике његових проза и драма 

оштра психолошка и социолошка анализа. 

-На кланцу (роман) (1902.) 

-Слуга Јернеј и његово право (1907.) 

-Мој живот (1920) Просвета,1974. 

-Отаџбино ти си као здравље и друге новеле, Просвета,1966. 

-Приповетке, Рад, Београд, 1963. 

-Цртице из моје младости, Свјетлост, Сарајево, 1961. 

-Одабране сртане, Свјетлост, Сарајево, 1954. 

 

ВАЛЕНТИН ВОДНИК 

немамо његове књиге али имамо улицу 

(Шишка, 3. новембар 1758. — Љубљана, 8. јануар 1819.) је био 

словеначки песник, новинар и свештеник. 

У време националног препорода, када почиње да се ствара права 

национална књижевност на народном језику, Водник се трудио да 

одговори тим потребама. Он је, као и Доситеј Обрадовић, био 

практичног духа, подстрекач народне свести и просветитељ најширих 

народних слојева. Зато је с разлогом назван оцем словеначке 

књижевности. Издавао је новине и календаре, писао историју 

Крањске, словеначки буквар, граматику и речник, веронауку, 

француску граматику и списе из археологије и нумизматике. Тим 

својим радом Водник је будио патриотизам код свог народа и 

припремао га за културни препород. 

Бавио се и песништвом. Његове збирке песама су: „Pesmi za 

pokušino“ (За покушај) и „Pesmi za brambovce“ (За домобранце). 

Најзначајнија је његова песма „Ilirija oživljena“, пуна полета и 

родољубља, којом слави Наполеона као творца Илирије. 
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