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SPOROČILO ZA JAVNOST


Pozdravljeni, 

V Društvu humanistov Goriške smo zasnovali in za vas pripravljamo serijo kvalitetnih urbanih literarnih dogodkov, ki jih bomo začeli s kar pravim pravcatim festivalom - Mesto Knjige. Ta se bo zgodil konec maja 2016 v Novi Gorici. 

Dogajanje v Mestu Knjige je celovit sklop dogodkov, od knjižnega sejma, okroglih miz, predavanj, delavnic do neformalnega druženja in glasbe. Mesto Knjige je v prvi vrsti festival, ki mu bodo kot spin-off sledili dogodki v obliki pop-up knjigarn.  

Želimo, da Mesto Knjige postane naše skupno stičišče in kraj srečevanje vseh knjigožercev, knjižnih moljev, radovednežev, ljubiteljev pisane besede in vseh ostalih, ki vas zanimajo aktualne teme in bi radi o njih tudi razpravljali. Svoje mesto boste našli tudi tisti, ki iščete sprostitev ob kvalitetni glasbeni ponudbi.  

Mesto Knjige je urbano knjižno dogajanje, kjer si bomo skupaj z gosti in obiskovalci prizadevali za spodbujanje bralne kulture, samoizobraževanja in domišljije. Zamisel Mesta Knjige temelji na tem, da misleči, ustvarjalni in samostojni ljudje dajejo mestu tisto poglavitno – njegov značaj in istočasno odpirajo možnost boljše prihodnosti. 
 
 Festival Mesto Knjige 2016 – Meja 

Tema prvega, majskega festivala Mesto knjige bo posvečena  vprašanju meje na našem območju,  istočasno pa se obračamo tudi k aktualnem dogajanju v svetu in Evropi.  Meja – žica v zgodovini Goriške in danes bo rdeča nit festivalskih dogodkov. 

Festival Mesto knjige ni zasnovan kot enkratni dogodek, ampak želi postati vsakoletni festival z vizijo kontinuiranega in trajnostnega spodbujanja kulture in s tem bo Nova Gorica ne samo pomembno regijsko središče, ampak si bo tudi zagotovila sloves enega izmed najpomembnejših kulturnih središč Slovenije. Radi bi, da Mesto knjige postane festival, ki ga bodo prebivalci mesta in okolice posvojili, vzeli za svojega in ki bo – zaradi specifične zastavitve – postal tudi eden izmed najpomembnejših kulturno-literarnih festivalov v Sloveniji.  

Festivalsko druženje odpira možnost, da te dejavnosti, ki jih morda že počnemo sami med štirimi stenami, počnemo sedaj še skupaj in k temu privabimo še druge.  Knjige so tiste, s katerimi si generacije predajajo znanje, izkušnje in misli. Težko se je znajti v lastnem času, ne da bi poznali tega kar so zapisali tisti, ki so živeli pred nami in tisti, ki živijo z nami.    

Vabljeni torej, da se nam v dneh od 31. maja do 3. junija 2016 pridružite na festivalu Mesto Knjige, ki se bo odvijal na Bevkovem trgu v Novi Gorici.

O organizatorju festivala Mesto Knjige

Društvo Humanistov Goriške že deset let sistematično deluje na področju založništva in organizacije kulturnih in literarnih dogodkov in je edino takšne vrste v Goriški regiji. V sodelovanju s pomembnimi regionalnimi kulturnimi akterji je uspelo ustvariti kritično maso ljudi, ki se redno udeležujejo takšnih dogokov.

Specifično delovanje društva na področju humanistike in kulture je Novo Gorico postavilo na slovenski kulturni zemljevid kot referenčno točko. Prav tako je delovanje društva pomembno zaradi čezmejne povezovalne narave, tako za slovensko manjšino kot tudi ostale italijanske partnerje, s katerimi je izvedlo veliko projektov. Društvo je ravnokar pridobilo v upravljanje prostore bivšega mejnega prehoda na Erjavčevi ulici v Novi Gorici.

Društvo je tudi izdajatelj revije Razpotja, četrtletnik s poglobljenimi članki o družbenih in kulturnih vprašanjih. V njej se srečujejo različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka.


Društvo humanistov Goriške
XXX. divizije 13a
5000 Nova Gorica
E-mail: info@mestoknjige.si
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