
Z Adonisovim nagovorom v sirščini se je začel puljski knjižni sejem
Pulj, 1. decembra - Udarci na bobne so opoldne v Pulju naznanili, da se začenja 22. knjižni sejem Sa(n)jam knjige v Istri. Obiskovalcem bo do
11. decembra predstavil literaturo, povezano s portugalskim jezikom, iz regije pa sta tokrat v središču ljubljanska kultura in umetnost. Slovesno ga
je odprl letošnji glavni gost, v Franciji živeči sirski pesnik Adonis.

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.227 znakov (brez presledkov) oziroma 389 besed.

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

Osnovni podatki
Čas objave: 1.12.2016 15:07

Kategorija: Kultura

Ključne besede: SEJEM, KNJIGA, PREDSTAVITEV, SLOVENIJA

Avtor: kb/av
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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.

1.12.2016 16:32 // 58,0 s
Predstavnica sejma Iris Mošnja o letošnjem sejmu; Pulj
"Knjižni sejem v Istri že več let poteka v prostorih Doma hrvaških braniteljev, avstro-ogrski palači, nekdaj poznanem in prekrasnem prostoru avstro-ogrske Marine
Kazino. Razstavljenih je več kot 10.000 naslovov, gre pa zlasti za nove, letošnje izdaje, ali največ tri leta stare knjige. Za starejše naslove je zaslužen antikvariat
Ex libris z Reke, ki je na sejem že drugo leto zapored prišel z vagoni knjig. Ponuja tudi dela za otroke, in sicer najbolj zanimive knjige iz nove produkcije za
otroke."

Povezani dogodki
Pulj - Začetek programa Ljubljana bere v Pulju v sklopu festivala Sanjam knjige.
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