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Priložnostni pesmi na čast prvemu slovenskemu
pesniku Valentinu Vodníku

Slovenija Vodníku, 14. 2. 1866, čitalniška béseda, pesem je recitirala
učiteljica Ema Tomanova; 



 [Prolog Valentinu Vodniku], 2. 2. 1871

 Deklamacija priložnostne slavilne pesmi je bila na na narodni
prireditvi pospremljena z naslednjimi točkami:

 petjem čitalniškega pevskega zbora pod vodstvom glasbenega
organizatorja in dirigenta Vojteha Valente,

 petjem odlomka iz Beethovnove Adelaide (op. 46, pesem za
samostojni glas in klavir): 
https://www.youtube.com/watch?v=79TDWhiy0wE

 Spančkaj mi dete; uspavanka (avtorica besedila Luiza Pesjakova)



 Čitalnica svojim, 1870; pesem je na prireditvi recitirala Kornelija
Schollmayerjeva, pianistka in kulturna delavka, roj. v Gorici, 
zvesta sodelavka čitalnice; K. Bleiweis je predaval o narodnih
plesih in igrali so burko Mutec (po nemškem)

 Slavnostni pozdrav, 1871 (poleg slovenskih pesmi so ob
priložnosti obiska Hrvatov v Lj. peli tudi hrvaško domoljubno
budnico Još Hrvatska ni propala idr.)

 Na spomin Franceta Prešerna, 1874 (odlomek iz Verdijeve opere
Rigoletto; https://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg)



S sredine 70. let 19. stoletja je bogata bera priložnostnih verzov, povezanih z 
različnimi dogodki: smrt, pogreb, obletnica delovanja, kulturniški obisk, rojstni 
dan. 

Posvetila jih je pianistki in kulturni delavki Korneliji (Costa) 
Šolmajer (Schollmayer) ob smrti in pogrebu brata Henrika Etbina Coste.
Pesnica z verzi čestita tiskarju Matiji Kaderžaveku ob petdeseti obletnici 
delovanja v Blaznikovi tiskarni v Ljubljani.
S pesmijo se pokloni obisku češkega slavista in narodnjaka Františka Palackega, 
ki je 22. aprila 1876 gostoval v ljubljanski narodni čitalnici. 
Verze je napisala tudi ob pogrebu društvenega tajnika Gospinskega društva za 
ranjene in bolne vojake Roberta Endlicherja.
Dne 19. novembra 1878 je s pesmijo v imenu Slovenk čestitala “očetu naroda” 
Janezu Bleiweisu ob 70. osebnem jubileju. 
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