KNJIŽEVNOST PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
1945–danes
Milena Šoukal (1922–2018)
Milena Šoukal je najpomembnejša slovenska pesnica v zdomstvu. Z intimnoizpovednimi
pesmimi, v katerih se zgleduje po slovenskih ekspresionističnih pesnikih, je postala stalna
sodelavka Meddobja in slovenskih zbornikov v Buenos Airesu. Tu je leta 1969 izšla njena prva
zbirka Pesmi. Leta 1999 je za pesniško zbirko Ptice na poletu v Trstu prejela literarno nagrado
Vstajenje.

Rafko Vodeb (1922–2002)
Rafko Vodeb, slovenski rimskokatoliški duhovnik, teolog, filozof, umetnostni zgodovinar,
pesnik, prevajalec ter publicist se je rodil 1922 v Dolenji vasi pri Artičah, umrl pa leta 2002 v
Mariboru.

Jože Križančič (1926–2019)
Začetke njegovega literarnega ustvarjanja predstavljajo članki, ki jih je objavljal v različnih
časopisih, v Borcu in v Zborniku izgnancev pa sta izšli njegovi črtici Poslednji kozarček in Jutro
v taborišču. Leta 1990 je izdal svoj prvi roman Zlati srci, ki je zapisan v domačem bizeljskem
narečju. Zatem je izdal še šest knjig.

Jože Toporišič (1926–2014)
Jože Toporišič, slovenski jezikoslovec, prihaja iz Mosteca pri Dobovi. Bil je vodilni slovenski
jezikoslovec druge polovice 20. stoletja, avtor številnih jezikoslovnih razprav in del (njegova
bibliografija šteje blizu 1000 enot). Leta 1994 je prejel srebrni častni znak svobode Republike
Slovenije, leta 2006 pa Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Branko Rebozov (1926–2013)
Branko Rebozov se je rodil v Sevnici. Leta 1948 se je zaradi političnih motivov, preselil v
Argentino. Svojo ljubezen do domovine je pogosto izražal v svojih delih. Leta 2012 je izdal
svojo pesniško zbirko z imenom Črn plamen. Po avtorjevi smrti je izšla tudi knjiga Spomini in
misli.

Zora Tavčar (1928)
Rodila se je leta 1928 v Loki pri Zidanem mostu. Poročena je bila s pisateljem Alojzom Rebulo.
V njenem opusu najdemo mnogo del: avtobiografijo, pesmi za otroke, mladinske povesti,
radijskih iger ter dram, ki so bile tudi nagrajene.

Alojz Rebula (1924–2018)
Njegova bibliografija je obširna in obsega različne kroge pripovednega ustvarjanja: pesmi,
črtice, novele, dnevnike, radijske igre, eseje, romane, dramska besedila in potopise. Poleg
literarnega ustvarjanja je prevajalec antičnih tekstov in Svetega pisma, kot publicist pa piše
rubriko Credo v katoliškem tedniku Družina.

Anica Perme (1930)
Sevničanka Anica Perme (1930) je leta 2017 izdala svoj knjižni prvenec z naslovom Kako je
mogoče, kjer bralcem odstira svojo življenjsko pot. Avtorica pa je poleg zgodb napisala tudi že
več kot 300 pesmi.

Cilka Žagar (1939)
Pisateljica, pesnica in prevajalka, ki prihaja iz Dobrave ob Krki. Med drugim je pisala legende o
Aboriginih, zgodbe o slovenskih priseljencih ter izdala dve pesniški zbirki v angleščini.
ŠIPK - SLOMŠKOV LITERARNI FESTIVAL

