KNJIŽEVNOST PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
1945–danes
Tanja Mencin (1965)
Mencinova se je rodila leta 1965 v Šempetru pri Novi Gorici, srednjo šolo je obiskovala v
Sevnici, kjer trenutno živi in ustvarja. Je pisateljica in pesnica, za svoja dela – predvsem
poezijo – je dobila že nekaj nagrad.

Stanka Hrastelj (1975)
Stanka Hrastelj živi v Krškem. Za svoja dela je prejela nazive najboljše mlade pesnice
(2001), vitezinja poezije (2007) in tudi nekaj nagrad. Njena dela so prevedena v več kot 20
jezikov.

Janez Žakelj (1976)
Janez Žakelj se je rodil 11. maja 1976 v Žireh. Leta 2008 je nastopil kot duhovnik v Cerkljah ob
Krki. Napisal je štiri drame, od katerih sta bili dve tudi uprizorjeni, pisal je tudi pesmi, ki jih je
priložnostno objavljal.

Maruša Mavsar
Maruša Mavsar je začela ustvarjati že v osnovni šoli s krajšimi humorističnimi zgodbami. Pri
16 letih je izdala svoj prvi roman. Danes piše za Posavski obzornik.

Anja Kržan (1990)
Avtorica prihaja iz Brežic. Pri 21 letih je napisala mladinski roman Moj divji žrebec.

Klara Eva Kukovičič (1994)
Klara Eva Kukovičič se je rodila 30. 11. 1994. Trenutno je na zadnji stopnji magistrskega
študija. Že vrsto let deluje kot prostovoljka pri učenju jezikov. Že od malega je rada
sodelovala v šolskih projektih in pisala za šolsko glasilo in župnijsko glasilo.

Monika Bukovec (1990)
Monika Bukovec je s pisanjem začela že v osnovni šoli. Zmagala je na natečaju založbe
Družina, z naslovom Miklavž in Modrosti sveta. Piše tudi radijske igre.

Mojca Andrejaš
Mojca Andrejaš prihaja iz Cerkelj ob Krki. Aktivno sodeluje v Društvu invalidov občine
Brežice. Svoja dela deli tudi na literarnih delavnicah društva. Nekatera njena dela so Zlata
jesen, Prijatelj, Sanje, Rožnati tek za življenje

Anamarija Cemič (1996)
Anamarija Cemič se je rodila 13. aprila 1996. Je študentka nemcistike v Ljubljani. Njene
pesmi so izšle v reviji Mentor in v zbirki Če beseda ostala bi doma.

Marija Kalčič Mirtič
Kalčič Mirtičeva prihaja iz Libne. Piše otroške zgodbice in pesmi. Nekaj njenih del je
Zarjavela od vsakdanjosti, Vaška smrkljica idr.

Nika Gradišek (2001)
Nika Gradišek (2001) živi v Bistrici ob Sotli. Ja članica glasbene skupine Nojek. Pisati je začela
že v osnovni šoli.

Klavdija Žitnik (1994)
Ustvarjalka mlajše generacije, ki prihaja iz občine Brežice. Obiskovala je Gimnazijo Brežice,
sedaj pa je študentka filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Klavdijina dela
lahko najdemo na Instagramu pod imenom crna_na_platnu.
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