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S terani s Krasa v Ljubljano
Tekst in fotografija: Sašo Dravinec

V znameniti ljubljanski gostilni As Kraševca Svetozarja
Raspopovića – Popeta je bilo prejšnji torek povsem
kraško. V konzorciju pridelovalcev terana so se namreč
odločili, da predstavitev lanskih teranov PTP namesto
na Štanjelu kot doslej pripravijo v Ljubljani. "Odločili
smo se, da Kras tokrat pride k našim prijateljem," je
povedal predsednik konzorcija Boris Lisjak iz Dutovelj.
Tako pridelovalci rubinastega vina, ki mu pripisujejo
zdravilne lastnosti, kot njihovi gostje so se strinjali, da
je letnik 2011 vrhunski, da so vina bogata, skladna in
polna lanskega sonca. V Ljubljani se je predstavil celoten
Kras, saj so se pridelovalcem iz Slovenije pridružili tudi
Zadovoljni pri Asu: Miran Vodopivec, oče konzorcija terana in njihovi kolegi z italijanske strani meje. Oboji so si za
njegov prvi predsednik, gostitelj Svetozar Raspopović – Pope in cilj zastavili oblikovanje prvega evropskega čezmejnega
Boris Lisjak ter Boštjan Zidar, ki sta se nedavno zamenjala na vinorodnega okoliša, katerega praporščak bo seveda
predsedniškem mestu v konzorciju.
očarljivi teran.

Zlato jabolko za Poti miru
Tekst in fotografija: Sašo Dravinec

Poti miru v Posočju, pohodniško-izobraževalni
projekt, povezan z dediščino prve svetovne vojne
v tistih krajih, je letošnji prejemnik najvišjega letnega priznanja svetovnega združenja turističnih
novinarjev in piscev o turizmu (FIJET). Predstavnikom fundacije Poti miru je v Kobaridu priznanje predal Tunizijec Tijani Haddad, predsednik
svetovnega združenja turističnih novinarjev, ki
so ga popeljali tudi k leseni cerkvi iz leta 1915 na
Javorci, v kobariški muzej in informacijski center
fundacije Poti miru, kjer mu je njihovo delovanje
predstavil Tadej Koren.

Tunizijcu Tijaniju Haddadu (levo), predsedniku svetovnega združenja
turističnih novinarjev in piscev o turizmu, je projekte fundacije Poti
miru v Kobaridu predstavil Tadej Koren.

Zapisovalci slovenske besede
Tekst in fotografija: Bogdan Macarol

Nagrajenki sta prva čestitala predsednik odbora za podelitev
nagrade Danijel Božič ter slavnostna govornica ob podelitvi
dr. Ingrid Slavec Gradišnik (desno).

Štrekljeva nagrada se podeljuje za življenjsko delo ali izjemne
dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega
ljudskega blaga v besedi in pesmi. Poimenovana je po prof.
dr. Karlu Štreklju (1859–1912), ki se je v narodov spomin
zapisal zlasti kot zbiratelj slovenskih ljudskih pesmi. Na
graški univerzi je poučeval tudi slovenski jezik, katerega
snov je kot prvi univerzitetni profesor slavistike podajal v
slovenščini. Letošnja, že 12. dobitnica te prestižne nagrade
je postala prof. ddr. Marija Stanonik. Zasnovala je in ureja
zbirko slovenskih folklornih pripovedi Glasovi, v kateri
je do sedaj izšlo več kot 12.000 pozabi iztrganih ljudskih
pripovedi. Je tudi prva predavateljica predmeta slovenska
slovstvena folkloristika, ki ga poučuje na Univerzi v Ljubljani ter na Oddelku za slovanske jezike in književnosti
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

