
 

 

У оквиру 64. Сајма књига у Београду  који ће бити  отворен 20.октобра 
публици ће бити представљено  и пет нових  књига из едиције 
"Овјенчани" из библиотеке Књижевних сусрета на Козари чији су  
издавачи Народна библиотека „Ћирило и Методије“ и  Градска управа 
Приједор. 
 
Након прошлогодишњих првенаца и објављивања књига Бранка Ћопића 
и Милована Данојлића, ове године ријеч  је о пет књига, изабраних дјела  
славодобитника Књижевних  сусрета на Козари и то су: Љубомир 
Симовић, Матија Бећковић, Милосав Тешић, Љубивоје Ршумовић и 
Драган Колунџија. 
 
Промоција ће  бити организована у петак 25.октобра у 14 часова, у сали 
Плато  Београдског сајма, хала 1 А, а књиге ће бити изложене на штанду 
Републике Српске. 
 
Уредник издавачке дјелатности Књижевних сусрета  Младенко Саџак је 
изјавио раније да су све књиге имале своје изборе различитих аутора. 
 
„Негдје су  их радили пјесници негдје приређивачи, књиге су на неки 
начин самосвојне, нису то избори које смо могли видјети у досадашњим 
издањима других издавачких центара па смо и на тај начин покушали да 
дамо неки израз који је личан и одражава Приједор“, истакао је Саџак. 
 
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић, који ће присуствовати 
промоцији је изјавио да је овај град поносан што на ову светковину 
књиге  ни ове  године не долази  празних руку и што се на овај начин 
може представити и престижна манифестација какви су Књижевни 
сусрети на Козари.  
 
"Ово је један значајан искорак у промоцији добитника књижевних 
награда са ове манифестације, а `Овјенчани` су само  једна  од три 
едиције којом ћемо настојати да Књижевни сусрети на Козари и 
добитници награда имају и свој писани траг стваралаштва", рекао је 
Ђаковић.  
 
На промоцији ће поред градоначелника Миленка Ђаковића и уредника 
едиције Младенка Саџака, учестовати и књижевници Љубомир 
Симовић, Матија Бећковић, Милосав Тешић, Љубивоје Ршумовић и 
Драган Колунџија.  
 
Осим едиције `Овјенчани`, гдје ће бити објављене књиге 33 добитника 
награде на Козари, биће ту и едиције `Трагови` о писцима који су 
учествовали на Књижевним сусретима на Козари и `Свједочења` која ће 
бити посвећена неким књижевним и културним догађајима који нису 
директно везани за ове сусрете, али су значајне у нашој свеколикој 
културној баштини", истакао је Саџак.  
 
Овом промоцијом град Приједор  ће се наћи  међу  око 1.000 издавача 
учесника 64. Сајма књига у Београду. 
 
Више о учествовању Града Приједора на 64. Сајму књиге у Београду 
можете видјети на сљедећем линку. 

http://prijedorgrad.org/sr-BA/vijesti-sadrzaj.html?vid=8326

