
Značka Udarnika, hrani Pokrajinski arhiv v Novi GoriciRazglednica "ruskih" blokov, hrani Goriška knjižnicaR. Nemec: Zgradili bomo mesto, 1947, hrani Goriški muzej

Zbirali bomo fotografije in razglednice mesta 
Nova Gorica ter spomine in pripovedi na 
nastanek mesta za obdobje od leta 1947 do 
1969. 

GGradivo, ki ga boste prinesli, bomo skenirali ali 
fotografirali ter vam ga takoj vrnili. Prisluhnili 
bomo in zapisali vašo pripoved. Pri pričevanju 
vam bodo pomagali lokalni zgodovinarji.

Vabimo vas, da se nam pridružite in da skupaj 
obeležimo spomin na začetek gradnje, da shranimo 
osebne spomine prebivalcev mesta, da jih delimo z 
mlajšimi generacijami, da jih predstavimo na 
sodoben način, da jih iztrgamo pozabi, da damo 
vrednost majhnim in velikim podrobnosm iz 
našega življenja. 

ObiščiObiščite nas na dan zbiranja spominov na nastanek 
mesta in z nami delite svoje spomine.

Ste bili med prvimi, ki so se priselili v Novo 
Gorico? So vam starši ali stari starši 
pripovedovali, kako je bilo prva leta v mestu, ki 
je nastajalo? Kje so kupovali kruh, kam so hodili 
k zobozdravniku? Hranite doma stare fotografije 
ali razglednice našega mesta?

BliBliža se 70 let začetka gradnje Nove Gorice. Tri 
novogoriške ustanove, podobne v želji po 
raziskovanju in ohranitvi spomina na naš 
prostor, bomo obletnico skupaj obeležile z 
zbiranjem spominov.

ZBIRAMO SPOMINE



ZGRADILI
SMO MESTO

KONTAKTI IN DODATNE
INFORMACIJE:

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4 

05 33 09 100
goriska.knjiznica@ng.sik.si

Goriški muzej
Grajska cesta 1
05 33 59 811

goriski.muzej@siol.net

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Trg Edvarda Kardelja 3

05 33 58 760
pa-ng@pa-ng.si

Spletni portal Kamra
www.kamra.si

KDAJ?

Petek, 13. november 2015, 10:00 - 18:00
Sobota, 14. november 2015, 8:00 - 12:00

KJE?

Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Trg Edvarda Kardelja 4 

KDO SODELUJE?

Goriška knjižnica Franceta Bevka, Goriški 
muzej, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici in vsi, ki 
se boste odločili, da z nami delite spomine. 

KAJ BOMO NAREDILI Z ZBRANIM 
GRADIVOM?

Zgodbe, opremljene s prinesenimi fotografi-
jami, bomo objavili na spletnem portalu 
Kamra in v prihodnjih leh tudi v zborniku. 
Da zgodbo lahko objavimo, moramo pridobi 
vaše dovoljenje, zato vas bomo prosili za 
nekaj podatkov.


