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PREPOVEDANA LITERATURA 

IN KNJIŽNICE 1945-1991 

Zavod  sv. Stanislava 

Škofijska klasična gimnazija 

27. marec—21. april 2017 

Avtorica razstave 

Helena Janežič 

Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS, 

NUK 

 

 

Interpreti prepovedane literature 

Manja Gatalo, Meta Kojc,  

Borut Osojnik, Boris Rifl,  

Marijan Rupert in Mojca Trtnik, 

NUK 

 

 

violina Urška Fajdiga  

violončelo Luka Korošec  

Škofijska klasična gimnazija, 4.c 

In moja pesem v plamen 
se spreminja, 

lupina sanj vse bolj je 
sinja, sinja, 

bogat sem kakor tihi 
glas piščali. 

             France Balantič, Venec 

RAZSTAVA 

Branje prepovedane 

literature  

in odprtje razstave 

29. marec 2017 ob 11.00   

 
Izdajo Balantičevih pesmi (Buenos Aires, 

1956) je likovno opremila Bara Remec. 
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Prepovedano literaturo so skrivoma 

zbirali še v Univerzitetni knjižnici 

Maribor, knjižnici Teološke fakultete 

ter na Inštitutu za zgodovino 

delavskega gibanja. Knjige pa so s 

polic v kleti ali na druga nedostopna 

mesta umikali tudi v splošnih 

knjižnicah. 

V SFR Jugoslaviji (1945-1991) cenzura 

uradno ni obstajala, moč samocenzure 

pa je bila še večja, kakor uradno 

n e o b s t o j e č a  c e n z ur a .  V e č i na 

državljanov zato ni vedela za množice 

knjig, ki so se zaradi svoje vsebine, 

predvsem pa zaradi njihovih avtorjev, 

ki niso imeli »pravega pogleda na 

poglavitna življenjska vprašanja«, 

znašle v tako imenovanih »bunkerjih« 

knjižnic. Razstava s podnaslovom 

Prepovedana literatura in knjižnice 1945-

1991, namenja največ pozornosti 

skrivnostnemu D fondu Narodne in 

univerzitetne knjižnice. 

Ustanovljen je bil leta 1978, nastajal pa 

je vse od leta 1945. 

V 45 letih se je vanj steklo skoraj 700 

naslovov knjig in več kot 140 naslovov 

serijskih publikacij. 

 

Uradno so bile v Socialistični republiki 

Sloveniji z objavo v Uradnem listu 

prepovedane 4 knjige, v SFRJ pa 11. 

 

 

Prvi seznam prepovedanih knjig je bil 

objavljen julija 1945. Obsegal je 8 tipka-

nih strani s približno 200 avtorji, od tega 

je bila tretjina slovenskih.  

   STOP 

Nosilci družbene moči so v vseh obdobjih 

zgodovine skušali nadzirati pretok idej v 

družbi in omejiti vpliv tistih, ki so bile po-

tencialno škodljive njihovim interesom.  

Postopke, ki so jih od antike do danes obli-

kovali v ta namen, poimenujemo cenzura. 

cenzúra -e ž (ȗ) uradno pregledovanje jav-

nosti namenjenih del (SSKJ)  
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