Назив организације

Врста организације

Друштво књижевника “СНАГА РИЈЕЧИ” Приједор
Регистровано удружење књижевних стваралаца са подручја
Приједора чији су основни циљеви да допринесе
унапријеђењу, развоју и промовисању културе и умјетности,
првенствено књижевности, али и других врста умјетности у
Приједору, Републици Српској, Босни и Херцеговини,
Републици Србији и другим земљама у окружењу и шире.

Поље дјеловања

Култура и умјетност, првенствено књижевност

Подручје дјеловања

Сједиште је у Приједору, са могућношћу отварања
подружница у другим градовима и сарадња са другим
организацијама сличних или компатибилних циљева и
дјелатности на нивоу РС, Региона, Европе и Свијета

Адреса

Бранислава Нушића 11, 79101 Приједор

Град, Општина, поштански број

Приједор, Приједор, 79101

Телефон

052/370-090, 065/224-955

Фаx

052/370-090

Е-маил

снагаријеци@yахоо.цом

Wеб
Датум, број и мјесто регистрације

29.01.2013. године, број: Ф-1-182/12, У Основном суду у
Бањој Луци

Визија

Визија овог Друштва књижевника је да Приједор буде
препознатљив по квалитетној и снажној књижевној ријечи,
како у нашој земљи, тако и у иностранству, што ће се
постићи одговорним радом и приступом задатим циљевима,
свих чланова Друштва, оних искуснијих као и многобројних
младих чланова.

Мисија

Мисија овог Друштва је да свима који пишу квалитетно дају
могућност да се афирмишу, да се њихова ријеч чита и чује,
посебно младим људима који желе да нађу своје мјесто на
књижевном пољу.
Враћање пољуљаног књижевног угледа стваралаца из
Приједора упорним, преданим, континуираним и
квалитетним радом

Циљне групе

Сви они који воле књижевност, умјетност и културу, као и
свој град Приједор

Вриједности рада
Удружења

- Удружење је основано 26. новембра 2012. године, а до
сада је имало низ активности, које су имале за циљ
афирмисање књижевне ријечи и умјетности уопште у виду
књижевних вечери, обиљежавања битних празника у
школству и култури и промовисања значајних књижевних
стваралаца и њихових дјела са наших простора
- Поједини чланови Друштва, као појединци или чланови
УК Републике Српске, имају иза себе дугогодишњи рад у

култури и књижевном стваралаштву и своје искуство желе
да подјеле и пренесу на млађе књижевне нараштаје
- Његовање лијепе писане ријечи и културних тековина по
којима је наш град познат, као и унапријеђење истих, новим
дјелима и истраживањима у датој области

Актуелно

Књижевно вече поводом Свјетског дана поезије, 21. марта
Припремање и провођење пројекта штампања зборника
књижевних радова постављених на ФБ групи „Друштво
књижевника СНАГА РИЈЕЧИ” од 16.12.2011. до 31.12.2012.
године и манифестација за додјелу Књижевне награде
„Бранко Марчета”
Креативне радионице са младим члановима
Учешће чланова Друштва на масовној манифестацији
„Сећање на Стерију – Сабор литерарног стваралаштва” у
Београду на позив „Удружења уметника железница Србије”
Мајски сусрети младих пјесника
Обиљежавање Дана града Приједора у сарадњи са другим
културним институцијама и друго, према Плану и програму
рада, као и Акционом плану рада Друштва за 2013. годину
(приложено)

