
Raziskovalci o rokopisih
Od četrtka do sobote poteka na univerzi v Ljubljani 36. znanstveni 
mednarodni simpozij „Obdobja“ s temo „Rokopisi slovenskega slovstva 
od srednjega veka do moderne“. Na simpoziju bo spregovorilo 47 
raziskovalcev iz sedmih držav, med njimi Teodor Domej, Engelbert Logar 
ter Katja Sturm Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl.

V četrtek popoldne bo zgodovinar Teodor Domej predaval o temi: „Rokopis iz Škofič o 

Marijinem in Jezusovem življenju“. Izbrane koroške rokopisne pesmarice v bohoričici bo 

drugi dan simpozija, v petek popoldne, predstavil glasbeni etnolog Engelbert Logar.

Enciklopedija slovenstva na Koroškem

9. februarja 2017 je bila na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) 

predstavitev Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem od začetkov do 

leta 1942, ki je v nemščini izšla pri založbi Böhlau Verlag. Na simpoziju Obdobja jo bosta 

avtorja in izdajatelja Katja Sturm Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl predstavila tretji dan, v 

soboto dopoldne.

„Kapelski pasijon“

Drugi dan 36. znanstvenega simpozija bo v petek zvečer ob 19. uri v dvorani Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti (Beethovnova ulica 5) na sporedu tudi „Kapelski 

pasijon“. Cerkveni pevski zbor v Železni Kapli in igralska skupina SPD Zarja sta s petjem 

in scenskimi prikazi iz Kapelskega pasijona sooblikovala predstavitev enega največjih 

odkritij starejšega slovenskega slovstva in slovenske dramatike zadnjih let. Pred pozabo 

ga je rešil Erik Prunč, nekdanji vodja instituta za prevajalske vede na univerzi v Gradcu. 

Cerkveni pevski zbor v Železni Kapli vodi Božo Hartmann, za režijo skrbi Polde Zunder.

Ob simpoziju bo izšel tudi zbornik prispevkov, so zapisali v Centru za slovenščino kot 

drugi in tuji jezik.

Povezava: simpozij Obdobja <http://centerslo.si/simpozij-obdobja/36-

simpozij-obdobja/program-36-simpozija-obdobja/> 
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