
        

  

Slovenski inštitut na Dunaju 

Slowenisches Institut in Wien 

in 

Slovenska prosvetna zveza v Celovcu 
 

vabita na 

Predstavitev knjižnega daru za leto 2018 

in 

branje Ivane Kampuš 
 

 

torek, 23.1.2018, 18:00 

 
 Hanuschgasse 3 (Institut für Österreichkunde), Stiege 4 (Hof 2), 1. 

Stock. 

 
Spored: 

• Uvod v večer – Mitja Rovšek, MBA 

• Knjižni dar za leto 2018 (1. del) – mag. Irena 

Destovnik 

• Branje „Polet v moj svet“- mag. Ivana Kampuš 

• Predstavitev knjižnega daru (2. del) digitalni mediji – 

Mitja Rovšek, MBA 
 
Mitja Rovšek, MBA je obiskoval Slovensko gimnazijo v Celovcu in nato bil 

zaposlen kot bančnik na Koroškem in v Ljubljani. Študiral je kooperacijski 
menedžment na Celovški univerzi. Že pred svojim prevzemom poslovodstva 

Slovenske prosvetne zveze je bil stalni član odbora Slovenskega prosvetnega 
društva „Edinost“ v Škofičah, kateremu tudi predseduje. Pri Slovenski 

prosvetni zvezi je odgovoren za celotni program ter finančno poslovanje. Med 
drugim je tudi član odbora Knjižnega in informacijskega centra HAČEK v 

Celovcu ter operativni vodja Slovenske študijske knjižnice. 



Irena Destovnik - etnologinja in sociologinja kulture, je samostojna 
ustvarjalka na področju kulture in zunanja sodelavka Slovenske prosvetne 

zveze, za katero pripravlja razstave (mdr. »Ko bo cvetel lan«; »Odstiranja«; 

»Moč šibkih«), opravlja uredniško delo in raziskuje (knjiga Moč šibkih: 
ženske v času kmečkega načina gospodarjenja; S te ali one strani: 

monografija o narodopisni zbirki Spz). Ob 135-letnici Spd Borovlje pripravila 
brošuro, ob100-letnici Spd »Srce« iz Dobrle vasi brošuro in razstavo, za 

Spd»Zarja« iz Železne kaple med letoma 2008 in 2017 več razstav. Od leta 
1999 urednica knjižnega koroškega koledarja. Med letoma 2007 in 2011 

urejala strokovno-znanstveno revijo Glasnik slovenskega etnološkega 
društva, med letoma 2010 in 2013 sodelovala v čezmejnem EU projektu duo 

Kunsthandwerk. 
 

Ivana Kampuš, pesnica, pisateljica in prevajalka, roj. leta 1947 v 
Zwitterjevi družini v Šentjakobu v Rožu. Maturirala na Zvezni gimnaziji za 

Slovence v Celovcu. Študij jezikov v St. Louisu v ZDA, Gradcu in Celovcu. 
Dolgoletna profesorica slovenščine in angleščine, avtorica prispevkov za 

otroke v Mladem rodu in dvojezične slikanice Naš otrok / Unser Kind. Leta 

1992 je pri celovški Mohorjevi izšel njen pesniški prvenec » Tvoja sem 
piščal«. Piše tudi prozo, objavlja jo v reviji Rastje, ki jo izdaja društvo 

Slovenskih pisateljev v Avstriji. 
 
 

Vljudno vabljeni! 

********** 

AVISO 

30.1. Slovenski kulturni praznik 
6.2.  Koroška pred volitvami (J. Habernik) 
 
************ 
Kontakt:  

Herbert Seher, predsednik 

Lidija Czwecsko Voler, namestnica poslovodje 

e-posta:office@si-dunaj.at   

web: www.si-dunaj.at   

FB: Slovenski institut na Dunaju 

 
Gefördert aus den Mitteln der Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes. Dejavnost 

podpira Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Bankverbindung/ Bančna zveza:   

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju TRR: Oberbank 

AG  AT711500000501319859  BIC: OBKLAT2L 

 



 
 
 
 
 


