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BUREKALIZEM?



Burekov 
več



Uživanje bureka v jeziku



Jernej Mlekuž:  Burekalism : a slovenian 

view of bureks and burekpeople.  Annalles, 

Series historia et sociologia. 2011, letnik. 21, 

št. 2, str. 317-326.

Članek je rezultat avtorjevega večletnega raziskovanja na področju

migracij, materialne kulture ter specifičnih odnosov med Slovenci in

priseljenci iz držav nekdanje Jugoslavije. Njegovi temelji izhajajo iz

knjige Burek.si, ki je bila v letu 2011 prevedena v albanščino in

srbščino, pripravlja pa se tudi angleški prevod.
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Albanec

(Mladina, 15. 12. 1989, str. 12)



Fotomontaža v: Berto Ritotreb, »Mladinamit «, Mladina, 12. 1. 2004, str. 72.

Muslimani



STEREOTIPIZIRANJE

»Zadnje dni se je veliko govorilo o čefurjih na splošno. Veliko pa je bilo tudi 

govora okoli trenirk. Danes je na naši šoli potekal prav ta dan - dan trenirk. 

Zato sem se tudi jaz za foro preoblekel. Namen dneva je bil, da bi bili udobno 

oblečeni in nas zato nihče ne bi gledal postrani. Vendar ko pomislimo na 

trenirko, takoj dobimo asociacijo na čefurje. In tako se nas je kakšnih deset 

razrednih cvetk preobleklo v čefurje. Oblekli smo se v svetleče trenirke, nadeli 

vsak svojo ketno in seveda zobotrebec. Zakaj pa ne? Bodimo en dan fejk 

čefurji! Vendar sem bil kmalu za to potezo kaznovan. Imel sem pač nesrečo in 

sem bil že v prvem dnevu fejkanja oškodovan kakih 200 ojrov, seveda zaradi 

čefurske agresivnosti. Ko sem hotel posneti tri osebke med pogovorom, se je 

eden izmed njih ujezil, prišel do mene in mi ponesreči iz rok izbil digitalca, ki je 

poletel po tleh. Zato so spodaj objavljeni posnetki poslednji, ki sem jih posnel s 

tem fotoaparatom saj je objektiv popolnoma fuč. ODSVETUJEM DA SE IMATE 

ZA ČEFURJA, ČE NISTE!«

Iz bloga z naslovom »Prigode in nadloge Martina Dušaka – kjer so bralci na prvem 

mestu;)« pod naslovom »Vsak fejk čefur bo prej ali slej kaznovan!« 



Fata iz TV Dober dan

»Ne morejo se zastopati, ampak morajo biti zastopani.« 



Ste že sližali za jedi,...

.... kot so grahornjak, krapec, kuc-kruh, 

kvasenica, kvocnjak, mauželj, mešta, 

modnica...? 


