Da boste osebno obveščeni o knjižnih prireditvah Ustanove Velenjska knjižna fundacija

KNJIŽNI ABONMA UVKF
od dneva do dneva knjige 2017/2018
S knjižnim abonmajem Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) izkazujete podporo
umetniškemu in strokovnemu knjižnemu ustvarjanju, predstavitvam izbranih knjig na pogovorih z uglednimi avtorji ter bralni in knjižnozaložniški kulturi v velenjskem prostoru in širše.
Knjižni abonma UVKF 2017/2018 (od dneva do dneva knjige) vključuje najmanj 7 knjižnih prireditev,
na katere abonente OSEBNO VABIMO.

OSREDNJE KNJIŽNOABONMAJSKE PRIREDITVE UVKF MED APRILOM 2017 IN APRILOM 2018:
1. ob svetovnem dnevu knjige 2017 – (19. aprila ob 18h v Vili Bianca): Krilata želva pripoveduje – Velenjska
potopisna pomlad) – predstavitvena potopisna pripovedovanja avtorjev nominiranih del za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (2016); http://uvkf.si/sl/krilata-zelva-pripoveduje-velenjska-potopisna-pomlad-2017
2. ob dnevu Primoža Trubarja 2017 (8. junija): XVI. Mednarodni Lirikonfest Velenje – slavnostna akademija
Poetična Slovenija s podelitvijo festivalnih književnih nagrad (mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ 2017,
velenjica-čaša nesmrtnosti 2017, krilata želva 2017, prevajalski Lirikonov zlat 2017);
http://uvkf.si/sl/vabilo-lirikonfestova-akademija-poeticna-slovenija-2017
3. ob prazniku Mestne občine Velenje 2017 (20. september): predstavitev nove »velenjske« knjige;
4. predstavitev nove »velenjske« knjige (v novembru 2017);
5. ob slovenskem kulturnem prazniku 2018 (v februarju): predstavitev nove »velenjske« knjige;
6. ob svetovnem dnevu poezije 2018 (21. marec): srečanje s pesnikom – literarni pogovor ob knjižni zbirki
izbranih pesmi dobitnika književne nagrade »velenjica-čaša nesmrtrnosti 2017« za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st.;
7. ob svetovnem dnevu knjige 2018 (23. april): Krilata želva pripoveduje – Velenjska potopisna pomlad –
predstavitvena potopisna pripovedovanja avtorjev nominiranih del za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (2017).








Cena knjižnega abonmaja z osebnim vabilom na 7 abonmajskih knjižnih dogodkov: 15 eur
Cena vstopnice za posamezni dogodek za neabonente: 5 eur
Abonenti imajo na abonmajskih knjižnih predstavitvah 10 % popust pri nakupu izvoda knjige iz
programa UVKF.
Na vsaki abonmajski prireditvi 5 obiskovalcem-abonentom z žrebom abonmajskih kartic podarimo 5 knjižnih nagrad!
Abonmajske prireditve UVKF so pospremljene z liričnimi idr. degustacijami.
Knjižni abonma lahko vplačate ob knjižnem dogodku ali ga naročite s priloženim obrazcem, poslanim na naslov: UVKF, Stari trg 26, 3323 Velenje ali optično preslikano na kabinet@uvkf.si
www.uvkf.si

