KNJIŽEVNOST PO DRUGI
SVETOVNI VOJNI
1945–danes
Rudi Stopar (1939)
Rudi stopar, rojen leta 1939 v Boštanju pri Sevnici, je svetovno znan
pesnik, grafik in kipar. Svoje umetnine razstavlja po celem svetu, poezijo
pa objavlja v časopisih in literarnih revijah. Izdal je že 11 pesniških zbirk,
od tega nekaj haikujev, za katere je prijel mednarodne nagrade in
priznanja.

Jože Pacek (1954)
Jože Pacek se je rodil 12. aprila 1945 v nemškem taborišču Lautenthal.
Otroška leta je preživel z mamo v Malem Mraševem. Leta 1970 je bil
posvečen v duhovnika. Najprej je delal kot duhovni pomočnik v
Trebnjem, kasneje kot kaplan na Vrhniki, od leta 1974 do danes pa je
župnik na Čatežu ob Savi. V tem času je izdal 7 knjig, ves čas pa piše tudi
članke za v verske revije in v župniji izdaja mesečno glasilo Sopotnik.

Rudi Mlinar (1950)
Rudi Mlinar, rojen leta 1950 na Dolgi Brdi, je že zgodaj začel objavljati
krajše literarne prispevke. Danes živi v Brežicah in je član Društva
slovenskih pisateljev, tri leta vodi literate pri Kulturnem društvu Dobova.
Za svoja dela je prejel veliko nagrad, kot so: Zlati znak RK ZSMS za
kulturo, Vorančeve spominke, Prežihovo plaketo in Linhartovo značko.

Branko Brečko
Branko Brečko se je rodil v Arnovem selu. Od upokojitve naprej se
ukvarja s fotografiranjem, je poznavalec in ljubitelj narave, ki je pogosto
motiv na njegovih fotografijah. Svoje fotografije redno razstavlja, izdal
pa je tudi fotoknjigo Živi svet Vrbine. Z upokojitvijo je začel tudi pisno
ustvarjati. Piše zgodbe in pesmi, najpogostejša tematika pa je, prav tako
kot na fotografijah, narava.
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Nada Srpčič (1956)
Nada Srpčič se je rodila v Brežicah 17. novembra 1956 in živi v Krški vasi.
Več kot deset let je delala v KD Žarek iz Brežic, po njegovem propadu pa je
začela delovati pod okriljem KD Franc Bogovič iz Dobove. Literarna sekcija
Beseda ji je omogočila izdajo pesniškega prvenca Skrivnostno življenje. S
svojimi deli sodeluje na prireditvah v domači občini in izven nje.

Ivana Vatovec (1954)
Ivana Vatovec se je rodila leta 1954 v Srbiji. Danes živi v Brežicah z svojim
možem Rudijem Mlinarjem. Piše prozo in poezijo (izdala je dve pesniški
zbirki in je avtorica dveh romanov). Piše narečna besedila in besedila za
narodnozabavno glasbo, zaradi katerih je dobila veliko nagrad.

Silvester Mavser (1954)
Silvo Mavsar se je rodil leta 1954 na Zdolah pri Krškem in danes deluje kot
pesnik, novinar in publicist. Najbolj poznan je kot urednik časopisa
Posavski obzornik in spletne strani Posavci. Med drugim je bil ustanovitelj
in urednik RTV SLO. Največkrat objavlja članke, reportaže, kolumne ter
ostale novinarske zvrsti. Je urednik več kot 50 knjig s področja literature,
poljudne znanosti in lokalne zgodovine ter številnih publikacij, glasil in
bilten.

Dragomila Šeško (1961)
Dragomila Šeško se je rodila leta 1961 v Miljah pri Kranju. Danes živi in
ustvarja v Brežicah. Pisati je začela že v šolskih letih, pisala je namreč za
šolska glasila. Do sedaj je izdala 6 pesniških zbirk. Najbolj znana pesniška
zbirka je Krog (2011 – najboljša samozaložniška knjiga).

Marija Bajt (1961)
Marija Bajt rojena leta 1961 živi v Šentjanžu in piše pesmi že od svojih
mladih let. in ljudje iz njenega življenja. Leta 2009 je izdala svojo prvo
zbirNavdihujejo jo dogodki ko Moje pesmi ali Mati Zemlja. Sama pravi, da
je na svoje pesmi navezana kot, da so njeni otroci. Deluje tudi kot članica
KUD Budna vas.
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