MODERNA
1899–1918
Ivan Bukovinski (1886–1957)
Rojen je bil 18. decembra 1886 v Brežicah. Bil je pisatelj in pesnik.
Leta 1913 se je preselil v ZDA, kjer se je ukvarjal s priložnostnimi deli.
Pesmi je objavljal v slovenskih listih Prosveta, Čas, Slog in Narod
Slovensko–amerikanski, črtice in povesti pa v Glasu naroda in
Edinosti. Bil je začetnik slovenske književnosti v ZDA. Umrl je 21.
junija 1957 v Pittsburghu v Pensilvaniji. Njegova najbolj znana dela
so vezana na narodopisno in izseljensko vsebino.

Franc Krulc (1873–1953)
Rodil se je 11. maja 1873 v Brežicah. Bil je duhovnik in teolog. Leta
1896 je bil posvečen v mašnika, nato pa je bil kaplan v Šmarnem pri
Šaleku in Žalcu ter sv. Magdaleni v Mariboru. Leta 1906 je bil
promoviran v doktorja teologije. Služboval je v mariborski stolnici
ter bil nadžupnik in dekan laške dekanije. Leta 1925 je bil odlikovan
z nazivom papeževega tajnega komornika. Umrl je 6. marca 1953 v
Laškem. Njegova najbolj znana dela so molitvenik Prijatelj možem
in mladeničem, šmarnice Marija vzor človeškega življenja.

Anton Stergar (1879–1954)
Rojen je bil 3. februarja 1879 na Malem Vrhu pri Pišecah. Bil je
duhovnik in teolog. Obiskoval je mariborsko bogoslovje in bil leta
1901 posvečen v mašnika. Bil je kaplan in provizor pri sv. Magdaleni
v Mariboru, kasneje pa do smrti župnik in dekan. Objavljal je
prispevke s področja cerkvenega prava in pastoralnega življenja v
Voditelju v blagoslovnih vedah.

Anton Zevnik (1877–1944)
Rojen je bil 6. januarja 1877 v Čatežu ob Savi in po poklicu bil notar,
književnik in publicist. Maturo je opravil na klasični gimnaziji v
Ljubljani. Bil je član društva Zadruga, kjer je med leti 1893/94 bral
leposlovne in kritične spise. Študij prava je končal na Dunaju in bil
notarski pripravnik v Opatiji, Pogradu, Dobrli vasi, Cerknici in notar
v Višnji Gori in Kamniku. V svojih delih je opisoval Jurčičevo
pokrajino in raziskoval realno ozadje v njegovih delih. Nekatera
njegova dela so Tragikomična smrt, Strah – huda vest, Nada,
Gospodek, V Jurčičevem kraljestvu. Umrl je 25. avgusta 1944 v
Ljubljani.
ŠIPK - SLOMŠKOV LITERARNI FESTIVAL

MODERNA
1899–1918
Viktor Tiller (1878–1961)
Rodil se je 23. januarja 1878 v Brežicah in bil domoznanski pisec
in šolnik. Na dunajski univerzi je doktoriral iz zemljepisa in
zgodovine. Kot profesor je poučeval na gimnazijah v Mariboru,
Ljubljani in Novem mestu. Po 1. svetovni vojni je bil pobudnik
ustanovitve dvorazredne trgovske šole v Novem mestu in njen
ravnatelj do leta 1926. Njegova dela so brošure Brežice z
okolico (1937), Krško in okolica (1938), Sevnica in okolica (1938),
Dekanija Videm v brežiškem okraju (1939).

Ljudmila Poljanec (1874–1948)
Rojena je bila 6. julija 1874 v Brežicah. Bila je pesnica in
dramatičarka. Šolala se je na mariborskem in ljubljanskem
učiteljišču. Izobraževala se je na dunajski univerzi in bila učiteljica
na drugi dekliški šoli v Mariboru. Literarno je ustvarjala pod
psevdonimi Zagorska, Bogomila, Mirka, Milka, Nataša,
Radomilka, Emerika Savinska, Posavska, X, Y, M.P. Nataša. Rada
je potovala, na primer preko Beograda in Sofije do Carigrada, v
Pariz, Prago, Salzburg in Dunaj. Svoja dela je objavljala v
literarnem mesečniku Dom in svet, v ženskem časopisu Slovenka,
v Slovanu, Ljublanskem zvonu in družinskem listu Domači
prijatelj. Njena najbolj prepoznavna dela so pesniška zbirka
Poezije (1906), Pot k domu, Zmeraj radostni veseli, Na domačem
dvorišču, Rožmarin, Prešernu. Umrla je 26. avgusta 1948 v
Kapelskem Vrhu pri Radencih.

Leopold Poljanec (1872–1944)
Rojen je bil 23. septembra 1872 v Brežicah. Na Dunaju je končal
študij naravoslovja. Bil je profesor na gimnaziji v Kranju in
Mariboru in šolski nadzornik v Ljubljani in Mariboru. Organiziral
je Narodno, kasneje Ljudsko knjižnico in jo vodil do leta 1914 ter
bil soustanovitelj Narodno napredne stranke v Mariboru.
Predaval je geologijo in paleontologijo na tehniški fakulteti v
Ljubljani. Prav tako je organiziral slovensko šolstvo po t. i.
Poljančevem tipu meščanske šole in bil predsednik Slovenske
šolske matice, Muzejskega društva v Mariboru, mariborske
glasbene matice itd. Njegova dela so Mineralogija in geologija
za velike gimnazije, Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih
šol, Pedagoška biologija. Umrl je 8. avgusta 1944 v Mariboru.
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Vera Albreht (1895–1971)
Rojena je bila 12. februarja 1895 v Krškem v družini Kesler. Bila je
pesnica, pisateljica, publicistka in prevajalka. Vpisala se je na
dunajsko eksportno akademijo. Bila je aktivna znotraj
slovenskega feminističnega društva in v Mednarodni ligi za mir.
Prav tako je bila sodelavka OF in radia Kričač. Pri Keslerjevih
doma so se zbirali Župančič, Cankar, Smrekar in drugi, prav tako
so ustanovili literarni salon. Leta 1919 se je poročila s Franom
Albrehtom. Z možem sta bila zaprta v nemških taboriščih, tam
preživela grozote in se naposled vrnila v Ljubljano. Kot
publicistka je delovala pri PEN-u in objavljala v revijah Novi rod,
Ženski svet, Zvonček, Dialogi, Jugoslovanska žena, Ljubljanski
dnevnik, Mladika, Naša žena, Nova obzorja, Novi svet, Obzornik,
Svoboda. Napisala je 11 knjig za otroke (Lupinica), Nekoč pod
Gorjanci (Trdinova nagrada) in posthumno pesniško zbirko Pelin
v srcu. Umrla je 25. maja 1971 v Ljubljani.

Mihajlo Rostohar 1878–1966
Rodil se je 30. julija 1878 v Bregah pri Krškem in bil psiholog,
pisatelj, politik in učitelj. Sodeloval je pri formaciji Države SHS in pri
ustanovitvi Univerze v Ljubljani. Raziskoval je psihološke pojave in
deloval na področju jezika, branja in govora. Bil je urednik časopisa
Napredna misel. Pisal je dela v povezavi s psihologijo (Uvod v
znanstveno mišljenje, Za novi socializem, Obča psiholgija, Socialna
psihologija). Umrl je 5. avgusta v Goleku pri Krškem.

Julij Slapšak (1874–1951)
Rodil se je 2. marca 1874 v Rogačicah v občini Sevnica. Bil je
pisatelj, učitelj in publicist. Ustvarjal je pod psevdonimi Jurajevič
Juraj, Pangerc Juraj ali Mišjakov Julček. Poučeval je v Trebelnem,
Lešah in Vodicah. Poznan je bil po povestih in mladinski prozi.
Ukvarjal se je tudi s kmetijstvom, kletarstvom, vinogradništvom
in čebelarstvom. Mladinsko prozo je objavljal v Angelčku, Vrtcu
in Zvončku. Njegova dela so zgodovinska povest Turki pred
svetim Tilnom, En starček je živel in Spisi Mišjakovega Julčka.
Umrl je 8. septembra 1951 v Ljubljani.
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