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Na prvi pogovorni večer smo povabili Mojco Kumerdej, 

večkrat nagrajeno pisateljico in publicistko, ter Rawleya 

Graua, priznanega prevajalca v angleščino.  

Mojca Kumerdej je diplomirala iz filozofije in sociologije 

kulture na Filozofski fakulteti UL. Do sedaj je izdala tri 

zbirke kratke proze in dva romana. Za svoje delo je bila 

večkrat nagrajena, med drugim je za roman Kronosova 

žetev prejela nagrado Prešernovega sklada in nagrado 

kritiško sito. Kot publicistka piše o umetnosti, znanosti 

in kulturi, med drugim je stalna sodelavka Sobotne pri-

loge Dela. 

Rawley Grau iz Marylanda (ZDA) je magistriral iz slovan-

skih jezikov in književnosti na Univerzi v Torontu. Preva-

janje slovenske književnosti dopolnjuje s prevajanjem 

neleposlovnih besedil, največ s področja likovne umet-

nosti. V angleščino je prevedel številna dela slovenskih 

pisateljev, med drugimi Vlada Žabota, Mojce Kumerdej 

in Dušana Šarotarja. Leta 2021 je prejel Lavrinovo diplo-

mo, nagrado za kakovosten opus prevodov slovenskega 

leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike. 

Na zadnjem dogodku iz cikla Literatura v mestu bomo 

o življenju in literarnem ustvarjanju ter tudi o frank-

furtskem sejmu, ki bo takrat že za nami, spregovorili s 

pisateljico in novinarko Natašo Kramberger                

in prevajalko Lizo Linde. 

Nataša Kramberger je študirala komunikologijo na 

Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter tudi na Uni-

verzi v Utrechtu (Nizozemska). Najbolj znana je po 

svojem romanu Nebesa v robidah, ki je bil nominiran 

za nagrado kresnik ter nagrajen z Nagrado Evropske 

unije za književnost. Je redna kolumnistka časopisa 

Dnevnik. Živi med Berlinom, kjer piše, in Jurovskim 

Dolom, kjer vodi majhno ekološko kmetijo s kolek-

tivom Zelena centrala.  

Liza Linde (rojena v Reutlingenu, Nemčija) živi v Ljub-

ljani in prevaja v nemščino in angleščino. Prevaja pro-

zo in poezijo ter številna druga besedila s področja 

kulture in politike. Med drugim je prevedla dela Nata-

še Kramberger, Anje Zag Golob, Petra Svetine, Nicola-

sa Mahlerja, Jele Krečič, Tomaža Šalamuna, Mojce 

Kumerdej in Maruše Krese. 

 

Aprila nas bosta obiskala Andrej E. Skubic, pisatelj, 

dramatik, scenarist, prevajalec in jezikoslovec ter Erwin 

Köstler, literarni znanstvenik in prevajalec slovenske 

književnosti v nemščino. 

Andrej E. Skubic je na Filozofski fakulteti v Ljubljani 

študiral slovenistiko in anglistiko, kjer je leta 2003 dok-

toriral. Piše romane, kratke zgodbe, drame, pa tudi 

prozo za otroke. Njegove knjige so prevedene v vrsto 

tujih jezikov, za pisateljsko delo pa je prejel tudi nagra-

do Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado, nagra-

do kresnik (trikrat) ter nagrado večernica. Nagrajen je 

bil tudi za svoje prevajalsko delo (Sovretova nagrada). 

Erwin Köstler se je med študijem medicine na Univerzi 

na Dunaju vpisal na tečaj slovenščine ter se kmalu začel 

ukvarjati s prevajanjem. V nemščino je prevedel dela 

več slovenskih pisateljev - Ivana Cankarja, Srečka Koso-

vela, Slavka Gruma, Brede Smolnikar Sebastijana Pre-

glja, Mojce Kumerdej, Andreja Skubica, idr. Za svoje 

delo je med drugim prejel avstrijsko državno nagrado 

za književno prevajanje, Lavrinovo diplomo in nagrado 

Fabjana Hafnerja. 
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V letošnjem letu, ko bo Slovenija častna gostja 

mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu, bo-

mo naše dogodke iz cikla Literatura v mestu po-

svetli sodobni slovenski književnosti, njeni prepoz-

navnosti in prevajanju v tuje jezike. Zanimale nas 

bodo tudi priložnosti za promocijo slovenskega 

literarnega ustvarjanja, ki jih odpira eden večjih 

svetovnih knjižnih sejmov. 

 

Dogodke, ki jih bo povezovala Erika Marolt, pri-

pravljamo v sodelovanju s Knjižnico Bežigrad in 

Društvom slovenskih književnih prevajalcev. 
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