Obisk pisatelja Igorja Karlovška na Noči branja
Sva osmošolki Ana Marija Vintar in Laura Plazar iz JZ OŠ Marjana Nemca Radeče. V
petek, 18. oktobra 2019, je na naši šoli potekala Noč branja, katere se je udeležil tudi
radeški pisatelj Igor Karlovšek.
Igor Karlovšek se je rodil 9. 12. 1958 v Celju. Otroštvo je preživel v Radečah. Obiskoval
je 1. gimnazijo v Celju, potem pa pravno fakulteto v Ljubljani. Je slovenski pisatelj,
scenarist, odvetnik in pravnik. Z ženo Marijo že skoraj desetletje živita v Celju. Najprej
je pisal le za odrasle, ko pa sta bila njegova sinova najstnika, je začel pisati tudi za
mlade. Tako so nastali Gimnazijec, za katerega je prejel tudi literarno nagrado
večernica, Mojca, Matej, Teci in druga mladinska dela.
Njegov mladinski pustolovsko-kriminalni roman Preživetje je letos izbran za
Cankarjevo tekmovanje. Izdala ga je založba Miš, leta 2018. Knjiga govori o najstniku
Simonu, ki je doživel nesrečo, s tem pa končal vrhunsko smučarsko kariero. Da bi se
dokazal, se odloči, da bo odšel za mesec dni v kočevske gozdove, pri tem pa naleti na
skoraj nepremagljive ovire.
Ko je gospod Igor vstopil skozi vrata naše šole, so ga takoj prevzeli čudoviti spomini na
osnovnošolske dni. Bil je navdušen nad novim delom šole. Ob prihodu smo ga učenci
od šestega do devetega razreda vključno z učiteljicama slovenščine in knjižničarko lepo
sprejeli. Nato je sledil kratek nastop učenk Ize, Zoje in Lee, ki so ga impresionirale z
igranjem violine, ki jo je kot otrok igral tudi sam. Nato je Gal zaigral lastno klavirsko
skladbo. Potem smo začeli z intervjujem, ki smo ga pripravili učenci osmega in
devetega razreda. Spraševali smo ga o romanu Preživetje in o njegovem življenju.

Najbolj zaželeno vprašanje je bilo, zakaj se je odločil prav za 1. gimnazijo v Celju, saj
smo skoraj vsi na tej točki, v kateri se odločamo za nadaljnje šolanje. Odgovoril nam
je, da je bila v času njegovega šolanja to edina možnost. Pomagalo pa mu je tudi
dejstvo, da je na to šolo hodil že njegov brat. V osnovni šoli je bil odličen, edini fant
med dekleti. Spraševali smo ga tudi glede načina njegovega pisanja zgodb. Povedal je,
da večina del ni napisana po resničnih dogodkih, roman Sodišče pa je, saj ga je ta
primer tako moril, da ga je moral spraviti na papir in ga deliti s svetom. Izvedeli smo
tudi, da z ženo zelo uživata v naravi. Povedal nam je tudi zanimivo zgodbo, ki se jima
je pripetila. Nekoč sta odšla na izlet v gore. Ker je do vrha samo dobra ura hoje, sta se
na pot odpravila šele ob enajstih dopoldne. Na poti nazaj pa ju je ujela tema in komaj
sta se vrnila domov. Njegovo življenje je zelo zanimivo, zato nas ne presenečajo
razburljive in izvirne knjige. Roman Preživetje ni njegova prva knjiga, izbrana za
Cankarjevo tekmovanje. Pred leti je bil izbran tudi Gimnazijec.

Najbolj nam je bilo všeč, kako hitro smo se med seboj povezali in izpostavili pristen
odnos. Skozi celoten večer smo si nabrali veliko novega znanja, podrobneje spoznali
avtorja in, kar je najpomembneje, uživali.

