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Ciril Kosmaè – pisatelj, scenarist, prevajalec, publicist, dramaturg … , rojak s
Slapa ob Idrijci, ki je trdil, da so njegovi domaèi ljudje umetniške besede
vredni junaki in jih je ovekoveèil v pripovedih, romanih in na filmskem platnu.
Najbolj skrbno in ljubeèe tiste izstopajoèe, posebne, ki jih je družba potiskala
v ozadje. Življenje ljudi in dogodke je skozi pripoved povzdignil na brezèasno
in brezprostorsko dimenzijo umetnosti, ki je razumljiva bralcem po vsem
svetu.
Ciril Kosmaè, ki je trdil, da je sedem kilometrov doline pisatelju dovolj velik
svet za pisanje za vse življenje. In zares jo je v svojem literarnem opusu le
malokdaj zapustil. Da jo je zares spoznal, je moral prepotovati širni svet. Da je
podobe o njej dovršeno izpisal v maternem jeziku, se je nauèil še mnogih
drugih. V svoji skrbnosti in natanènosti ni napisal nièesar, kar bi ne bilo
vredno prebrati. Veèkrat prebrati ali si celo zapomniti.

Domaèini, bralci in mnogi drugi se ga bomo v letu 2010 še posebej spominjali,
o njem razmišljali, pripovedovali, pisali, brali, v njegov spomin prehodili
Kosmaèevo uèno pot ter mu še na druge naèine poklonili vsaj nekaj priznanja
in obèudovanja, ki si ga v svoji literarni in osebnostni velièini nedvomno
zasluži.

Špela Mrak,
èlanica organizacijskega odbora

31. januar 2010

SPOMINJAMO
SE KOSMAÈA
Roèe: pokopaliðèe
ob 11.45

Slap ob Idrijci: Dom Cirila Kosmaèa
ob 16.00

Položitev venca in spominska slovesnost
Uvodna prireditev v Kosmaèevo leto se bo odvijala v njegovem rojstnem
kraju Slap ob Idrijci oziroma v bližnji vasi Roèe, kjer je bil 31. januarja 1980
pisatelj pokopan. V dopoldanskih urah se bodo domaèini s Slapa ob Idrijci
svojemu rojaku poklonili s položitvijo cvetja na njegov grob, nato pa bo v
poznem popoldnevu v Domu Cirila Kosmaèa na Slapu ob Idrijci predvajan
dokumentarni film Ta in ta in ta drugi – Portret Cirila Kosmaèa, ki je bil po
scenariju Tomaža Letnarja in v režiji Jasne Hribernik posnet leta 2005. Na
spominski slovesnosti bosta
nastopila tudi moška pevska zbora s
Šentviške planote in iz Dolenje
Trebuše, ki sta že desetletja tesno
povezana s Kosmaèevo družino na
Slapu ob Idrijci.

Info:

Krajevna skupnost Slap ob Idrijci
Slap ob Idrijci 28a, 5283 Slap ob idrijci

4. februar 2010

PO POTI S
TANTADRUJEM
Tolmin: veènamenski prostor Gimnazije Tolmin ali Kosmaèeva domaèija

Recital Kosmaèevih besedil
Dijaki Gimnazije Tolmin se bodo predstavili z recitalom Kosmaèevih besedil v
slovenšèini, italijanšèini, nemšèini in anglešèini. Svoje branje in doživljanje
besedil svojega rojaka bodo prepletli s petjem in plesom.

Info:

Gimnazija Tolmin
Dijaška 12b, 5220 Tolmin
www.s-gimtol.go.edus.si
05 38 11 230

25. marec 2010

KOSMAÈ JE BIL ...
Tolmin: galerija Knjižnice Cirila Kosmaèa Tolmin
ob 19.00

Sreèanje Kosmaèevih sodobnikov
Nekateri znani Slovenci so v svojih memoarih zapisali tudi spomine na Cirila
Kosmaèa. Spominjajo se ga kot svetovljana, ki je neskonèno ljubil svojo
dolino. Kot izjemnega govorca in pripovedovalca zgodb, od katerih so
mnoge nato izšle tudi v knjižni obliki. Kakšen je bil Ciril Kosmaè kot èlovek in
prijatelj? Kosmaèevi prijatelji in sodobniki bodo obujali spomine na Kosmaèa,
na skupne pogovore in doživetja.

Info:

Knjižnica Cirila Kosmaèa Tolmin
Tumov drevored 6, 5220 Tolmin
www.tol.sik.si
05 38 11 526

6. april 2010

POGOVORI,
SAMOGOVORI
Tolmin: Kinogledališèe Tolmin
ob 20.00

Gledališka predstava SNG Nova Gorica
»... srce je velika njiva: ko pokosim, mora spet zrasti ...«
Pisatelj Ciril Kosmaè je v svojih delih z globoko obèutljivostjo spregovoril o rodnih krajih
in ljudeh, o primorskem èloveku, njegovi ljubezni do domaèije in maternega jezika,
stiskah in upanju v razliènih zgodovinskih okolišèinah. Èeprav ni nikoli pisal za
gledališèe, s svojimi deli vedno znova navdihuje gledališke ustvarjalce – na
novogoriškem odru sta doslej že zaživeli Balada o trobenti in oblaku ter Tistega lepega
dne, ob 100. obletnici rojstva pa je Sreèko Fišer po motivih in odlomkih iz Kosmaèevih
besedil (Življenje in delo Venca Poviškaja, Pomladni dan, Balada o trobenti in oblaku,
Tantadruj, Realizem in fantastika) oblikoval odrsko priredbo Pogovori, samogovori.
Kosmaèeva literatura vstopa na oder v obliki dveh samostojnih, a notranje povezanih
gledaliških besedil, ki ju uprizarjajo isti štirje interpreti. Prvo odslikava pisateljevo
notranjo pokrajino, njegova premišljevanja, dvome in zafrkljive komentarje, drugo se
vrti okrog smešno nesreène življenjske zgodbe Venca Poviškaja, enega izmed znaèilnih
pisateljevih vaških posebnežev.
Slovensko narodno gledališèe Nova Gorica
Ciril Kosmaè: Pogovori, samogovori.
Krstna uprizoritev 1. aprila 2010. Odrska priredba Sreèko Fišer.
Režiser: Jaša Jamnik.
Igrajo: Iztok Mlakar, Kristijan Guèek, Branko Lièen in Helena Peršuh.

Info:

Zveza kulturnih društev Tolmin
Trg M. Tita 8, 5220 Tolmin
www.zkd-tolmin.si

15. april 2010

KAMEN IN NJIVA
Tolmin: dvorana OŠ Franceta Bevka

Multimedijska predstavitev
Kosmaèeve pravljice Kamen in njiva ter foto razstava
Ob 100-letnici rojstva Cirila Kosmaèa so uèenke in uèenci iz pisateljevega
bogatega ustvarjalnega opusa izbrali manj znano pravljièno pripoved Kamen
in njiva.
Predstavili jo bodo v besedi in skozi fotografijo ter jo uprizorili. Kratka
slovesnost, na kateri se bodo uèenke izrazile tudi s plesom, bo služila kot
uvod v ogled razstave, kjer nam bodo zgodbo pripovedovale fotografije.

Radijska oddaja
Uèenci OŠ Tolmin bodo pripravili tudi posebno oddajo, posveèeno Cirilu
Kosmaèu. Uèenke in uèenci bodo pripovedovali, kako je nastajala prireditev
Kamen in njiva in ob tem predstavili izrazno moè pisatelja.
Oddaja bo na programu radijske postaje Alpski val 27. in 30. aprila 2010.

Info: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Dijaška 12b, 5220 Tolmin
www.os-tolmin.si
05 38 01 201

15. maj 2010

10. POHOD PO KOSMAÈEVI
UÈNI POTI
Dolenja Trebuša–Tolmin
od 9.00 do 16.00

Tradicionalen pohod
Tradicionalen pohod se zaène pred PŠ V Dolenji Trebuši, pri Skopišniku
vstopimo na KUP, zapustimo jo na trgu na Mostu na Soèi in ob jezeru
nadaljujemo do knjižnice Cirila Kosmaèa v Tolminu. Organizatorji pripravimo
pohodnikom kulturne, naravoslovne dogodke in kulinariène dobrote.
Pohodniki dobijo izkaznico in žig, vsak 5. žig je nagrajen s Tantadrujevim
zvonèkom. Pot ni zahtevna, dolga je približno 18 km in poteka veèinoma po
položnem terenu.

Izid šolskega glasila
Uèenci OŠ Dušana Muniha Most na Soèi na centralni šoli in na podružnicah
bodo v okviru pouka slovenšèine spoznavali dela Cirila Kosmaèa in
poustvarjali na teme v obravnavanih delih. Od 1. do 7. razreda bodo poslušali
interpretativno branje uèiteljic, in sicer pravljice Medvejke, Kamen in njiva in
Pravljica o maku; v 8. razredu bodo samostojno brali zbirko novel V gaju, v 9.
razredu pa roman Pomladni dan.
Dela uèencev bodo natisnjena v posebni izdaji šolskega glasila Mišelovka,
katere izid je naèrtovan ob tradicionalnem pohodu.

Info:

OŠ Dušana Muniha Most na Soèi
Most na Soèi 18a, 5216 Most na Soèi
www.os-mostnasoci.si/csm/
05 38 41 560

16. maj 2010 – 30. september 2010

KOSMAÈEVA DOMAÈIJA
Slap ob Idrijci:

Kosmaèeva domaèija
ob nedeljah od 13.00 do 17.00

Vodeni ogledi muzejske zbirke
Leta 2003 je bila Kosmaèeva domaèija preurejena v muzej. V pritlièju stavbe si
je moè ogledati bivanjsko kulturo v 30. letih 20. stoletja, torej v èasu, ko se je
Kosmaè odpravil od doma, v zgornjih prostorih pa je predstavljena njegova
življenjska in ustvarjalna pot.
Muzejsko zbirko si je moè ogledati po predhodni najavi, v letu 2010 pa bo hiša
brezplaèno na ogled tudi vsako nedeljo od 15. maja do konca septembra
med 13. in 17. uro.

Info:

Tolminski muzej
Mestni trg 4, 5220 Tolmin
www.tol-muzej.si
05 38 11 360

12. junij 2010

SREÈANJE PRI KOSMAÈU
Slap ob Idrijci: Kosmaèeva domaèija

Muzejsko-gledališki dogodek
Prireditev se bo odvijala na Kosmaèevem domu, ki je od leta 2003 preurejen v
muzej. Tolminski muzej, ki z zbirko upravlja, bo ob tej priložnosti predstavil
nov vodnik po muzeju, s pomoèjo katerega si bo lahko vsak obiskovalec hiše
po svoje interpretiral in si “v svoji glavi naslikal” dogajanje na domaèiji v èasu,
ko je tu še bival Ciril Kosmaè.
Dramska skupina umetniškega oddelka gimnazije v Novi Gorici pa bo pod
vodstvom režiserja Marjana Bevka na odru oživila izbrane odlomke iz
Kosmaèevih del.

Info: Tolminski muzej
Mestni trg 4, 5220 Tolmin
www.tol-muzej.si
05 38 11 360

10. september 2010 – 31. oktober 2010

IZ MOJE DOLINE
Tolmin: Tolminski muzej

Fotografska razstava
Nateèaj in z njim povezana razstava sta posveèena pisatelju Cirilu Kosmaèu,
pretanjenemu opisovalcu krajev in ljudi ob spodnjem toku reke Idrijce.
Razstava, na kateri bodo na ogled izbrane fotografije z nateèaja, želi
predstaviti današnje okolje in vzdušje v krajih, kjer je Kosmaè preživel svoja
mladostna leta in jih v svojih delih najpogosteje opisoval. Geografsko je zato
podroèje fotografiranja omejeno na spodnji del doline Idrijce (od odcepa za
Cerkno navzdol) ter na bližnjo okolico Mosta na Soèi in Tolmina, nateèaja pa
se lahko udeležijo tako poklicni kot amaterski fotografi. Veè o pogojih
nateèaja lahko preberete na spletnih straneh Tolminskega muzeja in
Fotografske zveze Slovenije.

Info:

Tolminski muzej
Mestni trg 4, 5220 Tolmin
www.tol-muzej.si
05 38 11 360

12. september 2010

PRIMORSKI KNJIŽEVNIKI
CIRILU KOSMAÈU
Slap ob Idrijci: Kosmaèeva domaèija

Branja
Primorski književniki bodo prebirali kratke odlomke iz Kosmaèevih besedil
ter v obliki pesmi, eseja ali proznih sestavkov opisali svoj odnos do velikega
primorskega literata.

Info:

Združenje književnikov Primorske
Kosovelova 4a, 6210 Sežana

17. september 2010

DOMAÈA DOLINA –
MOJE OKNO V SVET
Tolmin: galerija Knjižnice Cirila Kosmaèa Tolmin

Simpozij o osebnosti in ustvarjalnosti Cirila Kosmaèa
V sodelovanju s Knjižnico Cirila Kosmaèa Tolmin in Slavistiènim društvom
Nova Gorica bo Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici organizirala
celodnevni znanstveni simpozij o življenju in delu Cirila Kosmaèa. Posamezni
strokovnjaki bodo predstavili svoje poglede in najnovejša spoznanja z
razliènih podroèij literarne vede in sorodnih ved: literarne zgodovine,
literarne teorije, didaktike književnosti, kulturne zgodovine, jezikoslovja ipd.
Rezultat znanstvenega sreèanja bo tudi zbornik s prispevki sodelujoèih.

Info:

Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
www.ung.si
05 33 15 280

25. september 2010

ÈLOVEK NE ŽIVI
SAMO OD KRUHA ...
Tolmin: galerija Knjižnice Cirila Kosmaèa Tolmin ali
Kosmaèeva domaèija

Sreèanje literatov Kosmaèeve doline in
predstavitev prispevkov z literarnega nateèaja
„Èlovek ne živi samo od kruha,“ je rekel oèe Cirilu, ko sta se poslavljala tam
nekje nad Idrijco. O tem bi bilo treba pisati. Ciril Kosmaè je desetletja kasneje
v pogovoru z uèenci OŠ Marezige povedal, da je dobremu pisatelju sedem
kilometrov doline dovolj, in èe pozna ljudi v njej, ima snovi za pisanje za celo
življenje dovolj. Pisateljeva dolina, reka in ljudje ob njej. Usode posameznikov
in družin so dajale Kosmaèu snov za pisanje.
Vsak od nas ima svojo reko in svojo dolino. Vsak po svoje ju doživlja, èustvuje,
z njima živi. Usode pletejo življenja …
Letošnji literarni nateèaj je posveèen našim rekam in dolinam, usodam in
èustvovanju ljudi v naših dolinah. Naj se te usode in èustva prelijejo v vezano
in nevezano besedo.
Èas za oddajo literarnih prispevkov je do 1. junija 2010, veè informacij o
literarnem nateèaju JSKD OI Tolmin.

Info:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Obmoèna izpostava Tolmin
www.jskd.si
05 38 01 170

oktober 2010

CIRIL KOSMAÈ
OB 100. OBLETNICI ROJSTVA
Tolmin: galerija Knjižnice Cirila Kosmaèa Tolmin
ob 19.00

Predstavitev monografije
Mladinska knjiga Založba bo jeseni ob 100. obletnici rojstva izdala album Ciril
Kosmaè, v katerem bo zbrano številno dokumentarno gradivo: fotografije iz
njegovega življenja, rokopisi, naslovnice knjig in prizori iz filmov, ki so nastali po
njegovih scenarijih. Izbor èrtic in zgodb, ki so povezane s Kosmaèevo dolino, je
naredila dr. Helga Glušiè. Ob njih pa bodo objavljena tudi številna prièevanja
njegovih sodobnikov in spomini nanj.

Info:

Knjižnica Cirila Kosmaèa Tolmin
Tumov drevored 6, 5220 Tolmin
www.tol.sik.si
05 38 11 526

OSTALI DOGODKI V KOSMAÈEVEM LETU
NA SVOJI ZEMLJI
Razstava o nastajanju prvega slovenskega zvoènega in igranega
celoveèernega filma Na svoji zemlji, ki je bil posnet po literarni predlogi Cirila
Kosmaèa.
Tolminski muzej bo z razstavo gostoval od 15. oktobra do 12. novembra 2010 v
Pomorskem muzeju „Sergej Maðera“ Piran.

