
2. FESTIVAL PREVODOV

Maribor, jesen-zima 2020-2021

Več na
pranger.si/prevodni-pranger

Festival pripravlja KUD Pranger s podporo Mestne 
občine Maribor, v sodelovanju z Lutkovnim 

gledališčem Maribor, Oddelkom za prevodoslovje 
Filozofske fakultete v Mariboru, Mariborsko knjižnico 

ter Goethe-Institutom Ljubljana.

Prevodni Pranger

Festival Pranger



Komu je namenjen
Prevodni Pranger?

Vsem, ki kot bralke in bralci radi potujete v tujino. 
Kako nastajajo dobri prevodi? 
Letos se bomo močneje posvetili prevajanju iz 
angleščine, saj zajema ca. 70 % celotne 
produkcije leposlovnih prevodov v Sloveniji, 
zadnja leta pa se ob vrhuncih pojavljajo tudi 
manj razveseljivi trendi. Radi bi javno izpostavili 
sijajne prevode ter ob robu opozorili tudi na 
zagate. Pogovori se v živo predvajajo,
snemajo in objavljajo.

Jeseni 2020 bodo večeri Prevodnega Prangerja 
potekali po podobnem konceptu kot kritiške 
razprave na Festivalu Pranger:
- Vodstvo izbere 1 tuj jezik in selektorja_ico ter 

razpravljavce.
- Selektor_ica izbere 2 knjigi prevajalke_ca, za 

kateri je mnenja, da bi ju bilo dobro osvetliti.
- Diskutant_ka na večeru komentira izbor del.
- Prevajalec_ka prisluhne argumentirani diskusiji 

in se po želji nanje tudi odziva.
- Živahno se vključi tudi publika.

Obvezne prijave: pr@pranger.si

Vstopnice (blagajna LGM):
5 € | 4 € študente, upokojenci
brezplačno za brezposelne osebe (s potrdilom)

Pogovori se bodo v živo predvajali na 
Facebooku ter YouTubu. Tudi spletni obiskovalci 
bodo lahko komentirali razprave in gostom 
zastavili vprašanja.



Spletni dogodek*

selektorica dr. Marija Zlatnar Moe
diskutantka dr. Nada Grošelj
izbrana prevajalka Kaja Bucik Vavpetič
moderatorka dr. Melita Koletnik

Izbrani deli:
- Becky Albertalli:  Leah brez ritma (Učila, 2019), 

roman za mladino (nad 14 let), 282 str. (Leah on 
the Offbeat)

- Laini Taylor: Hči dima in kosti: 1. knjiga trilogije 
(MK, 2013), (znanstveno)fantastična proza za 
mladino (nad 14 let), 415 str. (Daughter of Smoke 
and Bone)

*Otvoritveni večer bo zaradi razglasitve epidemije potekal v 
spletni obliki. Vsi, ki želite sodelovati v diskusiji, se lahko 
gostjam pridružite v aplikaciji Zoom na povezavi: 
https://us02web.zoom.us/j/84644239583.

PREVAJANJE IZ ANGLEŠČINE 
ZA MLADINO
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9. november 2020 ob 19.00
Velika dvorana

selektor dr. Simon Zupan
diskutant Jernej Županič
izbrana prevajalka Tina Mahkota
moderatorka Urška P. Černe

Izbrani deli:
- James Joyce: Dublinčani (MK, 2012), kratka 

proza, leposlovje za odrasle, 306 str. (Dubliners)  
- George Orwell: Burmanski dnevi (Beletrina, 

2015), roman, leposlovje za odrasle, 377 str. 
(Burmese days)

PREVAJANJE IZ ANGLEŠČINE 
ZA ODRASLE
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11. januar 2021 ob 19.00

selektor dr. Urban Šrimpf
diskutantka Mojca Kranjc
izbrana prevajalka Urška Brodar
moderatorka Urška P. Černe

Izbrani deli:
- Sibylle Berg: Nekaj ljudi išče srečo in crkne od 

smeha (Založba Sophia in SNG Nova Gorica), 
roman in drama, 171 str. (Ein paar Leute suchen 
das Glück und lachen sich tot) 

- Rainer Werner Fassbinder: Ali: Strah ti pojé 
dušo (SNG Drama LJ) (Angst essen Seele auf)

*Dogodek pripravljata KUD Pranger in 
Goethe-Institut Ljubljana. K razpravi je toplo 
vabljeno tudi občinstvo, ki se s komentarji in 
vprašanji lahko vključi v diskusijo.

PREVAJANJE IZ NEMŠČINE 
ZA ODER

dr. Urban Šrimpf

Fo
to

: O
se

b
n

i a
rh

iv

Mojca Kranjc

Fo
to

: A
jd

a 
S

ch
m

id
t

Urška Brodar

Fo
to

: U
ro

š 
A

b
ra

m

Spletni dogodek*



 25. januar 2021 ob 19.00

predavateljica dr. Martina Ožbot Currie
predavateljičin sogovornik Srečko Fišer
moderatorka dr. Nada Grošelj

Prevodoslovka dr. Ožbot bo s sogovornikom 
Srečkom Fišerjem zaokrožila in »meta«-
-poglobila Prevodni Pranger z uvidi v razmerja 
(angleško-)slovenskega prevajanja, različnosti 
prevodnih kultur in pahljačo slovenskih 
strategij, zgodovino prevajanja na Slovenskem
(z angleščinami v mislih), in še čim. Slišali 
bomo tudi kakšno zanimivo ali presenetljivo 
statistiko.

ALI V ANGLOFONEM SVETU 
PREVAJAJO DRUGAČE KOT

PRI NAS?
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