
Vabimo vas na predstavitev pesniških zbirk Petra Rasporja s skupnim naslovom 
Kulturni utrinki po Kovidnih obiskih, ki bo 9. julija 2022 ob 19.00 na Gradu v 
Vipavskem križu.

Po pozdravu Melite Lemut Bajec v imenu Vipavskega križa, nas bo po dogajanju 
vodil Andrej Ovca. S pesnikom in znanstvenikom Petrom Rasporjem se bo pogo-
varjala pisateljica Tanja Tuma, njegove pesmi pa bo bral dramski igralec Aleš 
Valič. Dogodek bo popestril operni pevec Zdravko Perger. 

Po dogodku se bomo lahko družili, saj se že dolgo nismo.

 

Dr. Peter Raspor je mednarodno priznani znanstvenik na področju biotehnologije, 
mikrobiologije in varne hrane. Je dolgoletni član Rotary kluba Ljubljana-Center in 
zadnje desetletje tudi pesnik, ki je doslej izdal 7 samostojnih pesniških zbirk in 
uredil dve antologiji, kjer je tudi nekaj njegovih pesmi. Nedavno je izdal cikel 
Osama na krilih korone z naslovi Klic v samoto, Viroslav zločesti, Gigi Tovariš in 
Samota v osami. Ilustracije v knjigah sta naslikala Sara Raspor in Dime Temkov.

Tanja Tuma je pisateljica odmevnih zgodovinskih romanov, urednica in založnica, 
trenutno predsednica Slovenskega centra PEN in članica Rotary kluba Ljubljana 
NIKE.

Dr. Aleš Valič je eden najbolj prepoznavnih in večkrat nagrajenih slovenskih 
gledaliških igralcev in redni profesor na AGRFT. 

Zdravko Perger je slovenski baritonist, eden najbolj plodovitih opernih pevcev pri 
nas in Petrov sočlan v Rotary klubu Ljubljana Center. 

Dr. Melita Lemut Bajec je zaposlena kot srednješolska učiteljica angleščine in 
nemščine na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Raziskovalno deluje na področju 
uvajanja koncepta kulturne dediščine v izobraževanje, posebej jo zanima moč, ki 
jo dediščina nosi pri izgradnji identitete mladega človeka. 

Dr. Andrej Ovca, ki bo dogodek povezoval, je docent na področju sanitarnega 
inženirstva. Tako pedagoško kot raziskovalno deluje na ožjem segmentu osebne 
in objektne higiene. Posebno zanimanje kaže za človeka kot enega od ključnih 
dejavnikov tveganja.  

Dime Temkov, akademski umetnik, ki deluje na umetniškem, organizacijskem, 
društvenem in humanitarnem področju in vnaša likovno umetnost v kroge v 
Sloveniji, Makedoniji in drugod po svetu. 

Sara Raspor, doktorica veterinarske medicine, ki  živali zdravi z največjo
predanostjo, obenem pa lahko upodobi njihovo čutenje v družbi človeka.


