
TALENT V GLAZERJEVEM RODU 

 

V letih po njegovi smrti (letos je minilo že 40 let) je prisotnost Janka Glazerja v umetniškem, 

znanstvenem, bibliotekarskem okolju še zmeraj »živa«. Zlasti se ga spominjamo v rodnem mestu in 

ob visokih jubilejih, društvo LIRA pa zadnjih nekaj let organizira prireditve, s katerimi želi spodbuditi 

ustvarjalni potencial tistih, ki Glazerja upravičeno častijo. Letošnji strokovni posvet je nosil naslov 

TALENT V GLA(S)ZERJEVEM RODU. Pripravili smo ga v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico, 

Mariborsko knjižnico in OŠ J.Glazerja. 

Posvet pa je bil le ena od izvedenih prireditev. Organiziran je bil še likovni natečaj osnovnošolcev, ki 

so pripravili razstavo svojih del. Prav tako so razstavljene knjige, napisane izpod peresa članov 

Glazerjevega rodu. Razstava je organizirana tako, da jo sistematično obiskujejo razredi 

osnovnošolcev, pa tudi dijaki GSKŠ. 

Uvod v strokovni posvet je bil pripravljen kot kulturna prireditev, ki so jo izvedli otroci osnovne šole, 

svoje pa so prispevale še nekatere članice naših kulturnih društev in knjižničar Igor Černe, ki je 

prebral zadnjo črtico Alenke Glazer. Napisala jo je nekaj dni pred sklicem posveta, govori pa o Mimi, 

njeni mami. Ker se Alenka Glaser v zadnjem obdobju zaradi pešanja sluha javnih prireditev v glavnem 

ne udeležuje, so nekateri pomislili, da ne ustvarja več. A je ta vtis napačen. Alenka je še pisala, njene 

pesmi in črtice pa so bile objavljane tudi na Radiu Slovenija v okviru oddaje Literarni nokturno. Tokrat 

pa nas je vse presenetila, ko se je kljub poprejšnjemu opravičilu že na samem začetku v spremstvu 

svojih dveh prijateljev (likovnih ustvarjalcev iz Beograda, članov Društva Slovencev v Beogradu, s 

katerima smo navezali stike) pridružila zbranim v Domu kulture. Na posvetu, na katerem smo sicer 

pogrešali predstavnike lokalne skupnosti, pa še koga…se je Alenka Glazer tudi »oglasila«. Tako kot na 

otvoritvi razstave se je »čutila dolžno« v imenu rodu, ki sicer ne more biti prisoten, zahvaliti 

»Rušanom« za pozornost, ki jo rodu izkazujejo. Še bolj čustveno pa je izzvenel njen kar malce tresoči 

glas, ko je izražala navdušenje nad ustvarjalnostjo mladih, nad barvami na slikah otrok, ki izžarevajo 

življenjsko moč…   

Strokovni del srečanja je imel ambicijo prikazati, da je bil nekoč Glaserjev, danes Glazerjev rod 

talentiran tudi za gospodarstvo in politiko, ne le literaturo, slovstvo. In da je bil dosledno 

domoljuben. (Matjaž Grahornik, Vili Rezman). Precej so prispevali, zlasti Slomškov pomočnik Marko 

Glaser, še k duhovnemu razvoju ter »utrditvi cerkveno politične oblasti« na slovenskem Štajerskem 

(dr.Fanika Krajnc Vrečko). Dr. Vlasta Stavbar se je posvetila biblio-biografskim vidikom ustvarjalnosti 

Janka Glazerja, dekan Filozofske fakultete, dr.Marko Jesenšek pa je z vso ostrino dal na »pranger« 

izpodrivanje slovenskega jezika iz visokošolskega sveta s strani tujih jezikov. O prispevku A.Glazer k 

teoriji slovenske mladinske književnosti je predavala dr.Dragica Haramija, o njeni vlogi pri razvoju 

revije Otrok in knjiga pa je poročala Darka Kajnih Tancer. Ob sklepu posveta je dr.Marija Švajncer 

predstavila še svoj pogled na poetiko Alenkinih pesmi in »filozofsko poškilila v ozadje«.  

Nato smo vsi prisluhnili črtici Alenke Glazer z naslovom Artisti in zaključili posvet. Z obljubo, da se na 

Alenkin 90.rojstni dan zopet snidemo-torej nasvidenje 23.marca 2016! 

 

Vili Rezman, Ruše 2.4.2015 



  

PS 

Društvo LIRA bo prispevke s posveta izdalo v knjižni obliki, v zborniku. Knjiga z zadnjega posveta z 

naslovom RUŠKI DOMOLJUBI (Glazerjev rod) z obsežno genealogijo bo za člane društva dosegljiva na 

naših srečanjih, dokler ne bo pošla. 

Že prej pa bomo nekatere prispevke objavljali na naši spletni strani. Tokrat objavljamo tiste članke, ki 

so pisani na bolj »osebni, prijateljski, memoarski ravni«. 

 

     

    



  


