
Ljubljana letos regionalna gostja na knjižnem sejmu v Pulju
Ljubljana, 22. novembra - Ljubljanska kultura in umetnost bosta letos v ospredju regionalnega dela knjižnega sejma v Pulju, ki bo potekal med 1.
in 11. decembrom. Program Ljubljana bere bo predstavil 20 slovenskih avtorjev oziroma deset odstotkov siceršnjih sodelujočih na sejmu. Po
mnenju pripravljavcev bo v Pulju "Slovenija v malem".

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.464 znakov (brez presledkov) oziroma 441 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

Osnovni podatki
Čas objave: 22.11.2016 14:58

Kategorija: Kultura

Ključne besede: SEJEM, KNJIGA, HRVAŠKA, GOSTOVANJE

Avtor: kb/jvo
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Avdio posnetki v polni kakovosti so na voljo samo naročnikom radijskega servisa STA-R. Za naročilo ali dodatne informacije nas kontaktirajte na
marketing@sta.si.

22.11.2016 15:08 // 44,0 s
1 - Selektorica Renata Zamida o tem, kako so zastavili program; Ljubljana

22.11.2016 15:08 // 61,0 s
2 - Selektorica Renata Zamida podrobneje o programu; Ljubljana

Povezani dogodki
22.11.2016 11:30 novinarska konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića in direktorice Turizma Ljubljana Petre Stušek, na kateri bodo predstavili letošnji
praznični program v Ljubljani (uvodoma bodo predstavili še 22. knjižni sejem Sa(n)jam knjige, ki bo med 1. in 11. decembrom v Pulju, na njem pa se bo Slovenija
predstavila s programom Ljubljana bere); Mestna hiša, banketna dvorana, Mestni trg 1, Ljubljana
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