
KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA

Vabimo vas na literarni veèer

Vladislav Stres: 
SVET IN JAZ V ZRCALU 

v sredo, 23. februarja 2011, ob 18. uri v prostorih Društva slovenskih 
pisateljev, Tomšièeva 12 v Ljubljani.

Nastopil bo z novo izdajo pesniške zbirke Zrcalo, govoril pa bo tudi o 
svojem delu z varovanci organizacije Šent, v katerem so nastale knjige 
Tudi pesem je lahko napitek za (na) zdravje (knjiga vsebuje tudi opise 
literarnih terapij ), 
Poezije, Pre(rojevan)ja in Darovanja in ki so lahko vodniki za literarno 
terapijo. 

na Slovenskem združenju za duševno zdravje - ŠENT



Vladislav Stres (1958, Ljubljana), pesnik, esejist. Do 13. leta starosti je bival v Predosljah 
pri Brdu (pri Kranju). Konèal je Gimnazijo Poljane. Uèe mu je umrl, ko je bil star pet let, kar 
ga je prisililo, da je že z 18 leti zaživel samostojno. Konèal je višjo stopnjo Ekonomske 
fakultete v Ljubljani, se zaposlil kot planer analitik in èez nekaj èasa konèal Ekonomsko 
fakulteto v Ljubljani, smer mednarodnih ekonomskih odnosov. Kot planer analitik je delal 
veè let v podjetju Iskra Commerce in na Ministrstvu za pravosodje. Kot uèitelj se je 
usposobil za predavatelja informatike, uvod v pravo, in delal v šolstvu, od tega 3 leta kot 
samostojni uèitelj, zadnje èase pa le še kot inštruktor. Zadnjiè je bil zaposlen na Ministrstvu 
RS za kulturo kot podsekretar na Direktoratu za medije. Izkusil je tudi status samostojnega 
kulturnega delavca in v tistem obdobju je izdal veèje število leposlovnih knjig.

Publikacije: VREZI, pesniški almanah, samozaložba, 1986; ZRCALO, pesniška zbirka, 
Obzorja, Maribor 1986; APIS, pesniška zbirka, samozaložba, Ljubljana 1987; REKI, reki, 
aforizmi in kratke zgodbe, samozaložba, Ljubljana 1988; SESTOP S PARNASA, pesniška 
zbirka, samozaložba, 1990: PESMI O RAJU, pesniška zbirka, Enotnost, Ljubljana 1994; 
TUDI PESEM JE LAHKO NAPITEK, vodnik literarne terapije, ŠENT, Ljubljana 2009; ZRCALO, 
pesniška zbirka, e-knjiga, Mariborska literarna družba, Maribor 2010; PRE(ROJEVAN)JA, 
pesniški zbornik, Šent, Ljubljana 2011. 
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