
1. mednarodni sejem kuharskih knjig in knjig s kulinarično vsebino  

VOLČJI GRAD pri KOMNU

sobota, 31. maja, in nedelja, 1. junija 2014 

Kuharske knjige bodo glavne junakinje prvega mednarodnega sejma kulinArtfesta: 
klasične knjige receptov za odrasle, kuharice za otroke, pričevanja bolj ali  manj znanih 
kuharjev, knjige receptov za zdravje, osebne izpovedi „iz kuhinje“ pesnikov, pisateljev, in 
še bi lahko naštevali. Tako kot po celem svetu je tudi v Sloveniji ta produkcija zelo bogata, 
zato si zasluži svoje mesto.

Kulisa izložbe kuharskih knjig in knjig s kulinarično vsebino je očarljiva kraška vasica Volčji  
Grad. Že sama po sebi nadvse zanimiva destinacija za domače obiskovalce in turiste iz 
tujine  se  bo  v  toplih  poznopomladnih  dnevih  spremenila  v  prostor  medsebojnega  – 
kulinaričnega  –  spoznavanja.  Založbe  iz  Slovenije  in  sosednjih  držav  (Italije,  Avstrije,  
Hrvaške) bodo predstavile svojo najnovejšo produkcijo ter ustvarile forum, na katerem se 
bodo soočali  avtorji  kuharskih knjig,  profesionalni in ljubiteljski  kuharji,  pa tudi umetniki 
drugih umetniških zvrsti, ki v svoja dela vključujejo elemente kulinarike.

kulinArtfest bo prostor za druženje ob dobrih in lepih knjigah, priložnost za 
spoznavanje tržišča kuharskih knjig, za podrobnejšo predstavitev nekaterih 
izdaj, za izobraževanje ob kuharskih delavnicah in trenutek užitka ob pokušini 
lokalnih domačih proizvodov.

Okvirni program

sobota, 31. maja 2014 

14.00 – odprtje
15.00 – »Kaj se je kuhalo pri Kosovelovih« – predstavitev projekta kuharske knjige Tončke 
Kosovel (Kosovelova knjižnica Sežana)
16.00 – okrogla miza o izkušnji avtorjev »Od štedilnika do knjige in nazaj«. Gostje: Veljko  
Barbieri  (H),  Janez  Bogataj  (SLO),  Vesna  Guštin  (I),  Stanislav  Renčelj  (SLO),  Lojze 
Wieser (A) in drugi. Moderator Martina Kafol.
18.00 – 19.30 – avtorski klepet ob kuhanju: svoje ideje o morskih dobrotah bosta z nami  
delila Marjuča Offizia, avtorica Iz morja v ponev, in Klemen Košir, avtor FAO 27. 2. 1 (ZTT)
20.00 – predstava »110 okusnih let« (Slovensko stalno gledališče, Trst)
po predstavi: živa glasba
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nedelja, 1. junija 2014

9.00 – 11.00 – kuharska delavnica ob predstavitvi knjige Domače slaščice z eno od avtoric 
in urednico Mirjam Simčič (Goriška Mohorjeva)
10.00 – odprtje sejma
10.00 – 14.00 – čas za predstavitve knjig oz. drugih projektov
14.30 – Škrobek kuha z otroki, kuharska delavnica (Galeb, Zadruga Novi Matajur)
18.00 – zaprtje sejma s koncertom pevk ljudskih pesmi KD Kraški šopek

Nositelji projekta: 
            
Društvo  za  ohranjanje,  oživljanje  in  razvoj  naravne,  kulturne  in  etnološke 
dediščine Volčji Grad Debela Griža

Kosovelova knjižnica Sežana – knjižnica Komen

Založništvo tržaškega tiska – Trst

V sodelovanju s knjigotrštvom Buča d.o.o.

S podporo Občine Komen.

Idejna zasnova in koordinacija: 
univ. dipl. rus. Martina Kafol, 
glavna urednica Založništva tržaškega tiska.
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