
Vas vabita na predstavitev knjige

dr. JOŽETA MOŽINE
SLOVENSKI RAZKOL

v četrtek, 27. februarja 2020, ob 19. uri,
v NARODNEM DOMU (vhod skozi knjižnico), 

Tržaška cesta 44, Logatec.

Po predstavitvi boste lahko knjigo kupili in dobili avtorjev podpis.

Prisrčno vabljeni! Vstop prost!

Prostovoljni darovi bodo namenjeni programu Nikolajevih srečanj.
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Avtor tega prelomnega zgodovinskega dela bo v 
projekciji na platnu predstavil novoodkrite dokumente, 
ki v temelju spreminjajo pogled na drugo svetovno vojno 
v Sloveniji in so tako pritegnili bralce, da je knjiga v tednu 
dni pošla.
Monografija Slovenski razkol je obširna (624 strani 
velikega formata), z dokumenti in pričevanji utemeljena 
zgodovinska knjiga, ki prinaša odgovor na temeljno 
vprašanje slovenske novejše zgodovine: zakaj in kako 
so Slovenci med drugo svetovno vojno spolzeli v oster 
narodni razkol, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse 
skupaj začelo. Narodni razkol se je do konca vojne še 
okrepil in razširil na celotno ozemlje ter s travmatičnimi 
posledicami sega še v sedanji čas. Knjiga Slovenski 
razkol je razširjena doktorska disertacija avtorja in je 
sad njegovega dvajsetletnega raziskovanja, zbiranja 
arhivskega gradiva in pričevanj.

Dr. Jože Možina je zgodovinar mlajše generacije, 
zaposlen kot novinar, voditelj in avtor dokumentarnih 
filmov na Televiziji Slovenija. Po izobrazbi je profesor 
zgodovine in diplomirani sociolog kulture. Je avtor 
dokumentarne serije Pričevalci, voditelj oddaje Intervju 
ter režiser nekaterih najodmevnejših dokumentarnih 
filmov. Leta 2014 je za izjemno odmeven dokumentarni 
film o misijonarju Opeki in druge dokumentarne stvaritve 
prejel Nagrado Prešernovega sklada.

Program društva Mladinski center svetega Nikolaja sofinancira Občina Logatec.
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