
 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik vas v sklopu 10. Križnikovega 

pravljičnega festivala vabi na 
 

pripovedovalsko delavnico 
 

Zgodbe na poti z dr. Margarete Wenzel, 
 

ki bo potekala v sredo, 1. septembra, v četrtek, 2. septembra, od 10. do 18. ure in v 
petek, 3. septembra, od 10. do 14. ure, v Mekinjskem samostanu. 
 
Avstrijska pripovedovalka Margarete Wenzel z Dunaja se s pripovedovanjem profesionalno 
ukvarja že vrsto let. Je ena vodilnih avstrijskih pripovedovalk in kot ustanoviteljica 
dunajske Pripovedovalske akademije tudi vodilna mentorica. Bogato znanje 
s področja pripovedovanja bo predstavila v samostanu Mekinje. 
 
Namen 
Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnove pripovedovanja ljudskih in osebnih zgodb. 
Pobliže bodo spoznali pripovedne strukture, arhetipe in metafore v ljudskih zgodbah in 
pretresali njihovo aktualnost v modernejših pripovedih. Dobili bodo odgovore na vprašanja, 
kakšna mora biti zgodba, ki prevzame poslušalca, in kako jo podati. Usvojeno znanje bodo 
lahko uporabili kot veščino pripovedovanja in jasnega izražanja stališč ter vrednot v 
vsakdanjem življenju. 
 
 



Vsebina 
Naše življenje je mozaik raznolikih zgodb. Brez zgodbe ni spomina in preko spominov se 
rojevajo takšne ali drugačne življenjske pripovedi. Ljudske zgodbe več kot stoletja iz 
generacije v generacijo prenašajo kolektivni spomin. Na delavnici se bo spoznavalo različne 
ljudske zgodbe in v njih iskalo tiste prvine, ki jih lahko apliciramo v današnji čas in lastno 
izkušnjo. Vsak se bo povezal s svojo ljudsko pripovedjo in na ta način gradil osebno zgodbo. 
 
Delavnica je namenjena vzgojiteljicam/em, učiteljem/icam, knjižničarjem/kam, 
pravljičarjem/kam, pripovedovalcem/kam, staršem in vsem, ki se na tak ali drugačen način 
ukvarjajo z ljudskimi zgodbami. 
 
Margarete Wenzel je doktorica filozofije in kot pripovedovalka tudi ustanoviteljica 
Pripovedovalske akademije na Dunaju, ki velja za valilnico avstrijskih pripovedovalcev. V 
več kot dvajsetih letih kariere je zasnovala vrsto izobraževanj. Med drugim redno izobražuje 
zaposlene na dvorcu Schönbrunn in drugih pomembnih muzejih Avstrije. Izvaja 
pripovedovalske delavnice za socialne delavce, bibliotekarje, pedagoge in tudi podjetja. Kot 
članica organizacije Tellers without Borders je aktivna na področju socialne pedagogike in 
dela z ljudmi v stiski. Je tudi izkušena mentorica otrok, ki veliko ur preživi na gostovanjih po 
šolah. Zadnje čase se intenzivno ukvarja ne le z ljudsko pravljico, temveč tudi osebno 
pripovedjo. 
 
Ker mentorica prihaja iz Avstrije, bo izobraževanje potekalo v angleškem jeziku. 
 
 
Cena delavnice je 100,00 EUR. Po prijavi boste prejeli podatke za plačilo. 
 
Informacije in prijave (sprejemamo do 25. avgusta 2021 oz. zapolnitve mest) na: 
maja.rajh@kam.sik.si, katja.puntar@gmail.com. 
 
 
Za prenočitev so v mekinjskem samostanu na voljo eno, dvo in več posteljne sobe. Pri njih se 
lahko dogovorite za zajtrk in večerjo, po dogovoru bo možno naročiti dostavo kosila. 
Informacije o prenočišču: 
https://samostanmekinje.si/cenik-nocitev/ 
 
Dogodek je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike 
Slovenije. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
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