
Vljudno vas vabimo, da se v sklopu knjižnega 

festivala in sejma Mesto knjige v 

torek, 15. junija 2021, ob 18.15 uri, 

na Bevkovem trgu v Novi Gorici udeležite 

predstavitve dvajsete knjižice 

iz zbirke Umetnine v žepu

Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici

avtorice 

Alenke Di Battista

Z zbirko Umetnine v žepu Umetnostnozgodovinski 

inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU sega na področje 

poljudnoznanstvenega pisanja o umetnostni dediščini 

slovenskega prostora. Uredništvo vabi k sodelovanju ugledne 

strokovnjake, da v poljudni besedi predstavijo izbrana poglavja iz 

zakladnice naše kulturne dediščine. Strokovno tehtna in privlačna 

besedila umeščajo umetnostne spomenike v širok družbeni 

kontekst, bralcem odpirajo vrata v razumevanje preteklosti, 

umetnostno zapuščino naših prednikov povezujejo s sodobnostjo 

in zastavljajo vprašanja o njeni prihodnji usodi.

Več informacij o dogodku in knjižni zbirki na povezavi: 

http://uifs.zrc-sazu.si

O raziskovalnem projektu MODMAPNG na povezavi:

 https://www.novagoricaart.si/

Cena knjižice 12 €, na knjižnem festivalu 10 €.

Knjižica o Ravnikarjevih blokih v Novi Gorici je nastala v okviru 

raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih 

mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in 

njeni konteksti (L6-8262). Bralce seznanja z gradnjo prvih 

stanovanjskih blokov v novem regionalnem središču tik ob 

italijanski meji, ki naj bi postalo simbol moderne in napredne 

nove države. Bloke je projektiral Edvard Ravnikar, tudi avtor 

temeljne urbanistične zasnove Nove Gorice in eden najvidnejših 

slovenskih modernističnih arhitektov. 

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 

Predstavitev 
dvajsete umetnine v žepu

Alenka Di Battista

Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici

 
Sourednica knjižice in vodja 

projekta MODMAPNG doc. dr. Helena Seražin  
se bo z gosti pogovarjala o nastajanju Nove Gorice, 

o gradnji prvih stanovanjskih blokov pa tudi 
o življenju v novih blokovskih soseskah.

Sodelovali bodo:

dr. Alenka Di Battista, konservatorka
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

Območna enota Nova Gorica

 

Mitja Pekeč, arhitekt
Mestna občina Nova Gorica

 

Tomaž Vuga, arhitekt in urbanist 
Nova Gorica

Dogodek bo potekal v skladu 
z ukrepi preprečevanja epidemije,

zato vas vljudno prosimo, da upoštevate priporočila NIJZ. 


