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Branka Bezeljak, rojena v Brestovici pri Povirju, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
diplomirala iz slavistike in se izobraževala na seminarjih za gledališko režijo doma in v tujini. 
Poklicno pot je začela leta 1974 na Gimnaziji Ptuj, kjer je poučevala slovenski jezik s 
književnostjo, pozneje še gledališko in filmsko vzgojo. Na Ptuju je delala tudi na področju 
alternativne mladinske kulture. Od leta 1981 je delala pri Zvezi kulturnih organizacij (ZKO) 
Ptuj kot organizatorica kulturnih prireditev in režiserka v Gledališču Ptuj. V letih 1997–2001 
je bila direktorica Šentjakobskega gledališča Ljubljana, leta 2002 pa ji je Ministrstvo za 
kulturo dodelilo status samostojnega ustvarjalca za področje gledališke režije, dramaturgije 
in gledališke pedagogike. 
Pot na Koroško jo je leta 1989 najprej vodila v Velikovec, kjer je z gledališko skupino 
Prosvetnega društva Lipa uprizorila prve igre. Leta 2002 je prvič delala z mladinsko gledališko 
skupino v Žitari vasi. V letih 2003 in 2006 je z odraslo skupino v Šentprimožu – teatr Danica – 
uprizorila dve igri, od leta 2008 dalje pa dela z Mladinsko gledališko skupino Šchok iz Žitare 
vasi, s katero je letos obhajala 10-letnico skupine in s posnetim filmom dokumentirala 10-
letno uspešnico. Za svoje delo na gledališkem področju je prejela več priznanj v Sloveniji. 
Odlikuje jo dober pristop v delu z mladimi, veliko pozornosti posveča njihovemu jezikovnemu 
napredovanju, zna jih motivirati za igro in odrsko besedo.  
 
Z Janežičevim priznanjem se ji hočemo zahvaliti za zasluge pri delu z gledališkimi 
skupinami na avstrijskem Koroškem, za njeno posebno skrb za slovenski jezik in ljubezen 
do njega, ki jo skuša posredovati tudi mladim. 
 
Gospa Bezeljak danes ne more biti med nami in nam pošilja slede vrstice: 
 
Počaščena sem, da sem med dobitniki Janežičevega priznanja. 
Anton Janežič je v 19. stoletju poenotil naš knjižni jezik, spodbudil slovensko romanopisje in 
pomembno prispeval k slovenistiki kot slovničar in slovaropisec. 
Želim si še veliko takih mož in žena, da bi se slovenstvo ohranilo in razvijalo. 
Hvala vam; zmeraj z veseljem prihajam na Koroško. 
Branka Bezeljak 
 
 
 
 


