Промовисане двије нове књиге едиције " Овјенчани"
16.09.2021 - 22:00

Нова издања из едиције "Овјенчани", чији је издавач Градска
управа Приједор, промовисана су вечерас у Позоришту Приједор,
у оквиру 49. Књижевних сусрета на Козари.

Уредник издавачке дјелатности Књижевних сусрета Младенко Саџак изјавио је новинарима да је
ријеч о двије нове књиге, изабраним дјелима Стевана Раичковића и Драгослава Михаиловића.
"Објављивање је компликован процес јер морамо да нађемо ауторска права и приређивача у
одређеном времену, а тежимо да свака књига има познаваоца те материје", рекао је Саџак.
Вечерашњој промоцији присуствовао је књижевник Матија Бећковић који је рекао да нема љепше
и важније едиције од ове коју је покренуо Приједор и која је названа "Овјенчани".
"Уствари су овенчали Приједор, тај град који је један међу градовима, а једини који се сетио да
тако једну луксузну и раскошну едицију покрене и финансира и да ту објављује наше најбоље
писце", рекао је Бећковић.
Он је додао да ће на крају бити довољно да неко има ту колекцију и најљепшу библиотеку.
Редовни гост Књижевних сусрета на Козари Љубивоје Ршумовић изјавио је да се Приједор, као
град, први пут појавио као издавач и да писци имају неку врсту лијепе обавезе да то поштују.
"Књигама у овој едицији коју објављује Градска управа, Приједор заправо може да се подичи јер
свим издавачима којима сам показао књигу сви су пуни хвале за та издања", рекао је Ршумовић.
О двије нове књиге из Едиције "Овјенчани" говорио је професор Ранко Поповић, који је истакао
да је о сусретима на Козари слушао све у суперлативу, али да је прави траг почео да остаје за њима
тек када је покренута издавачка дјелатност ове манифестације.
Вршилац дужности начелника градског Одјељења за друштвене дјелатности Моња Касаловић
изјавила је да је до сада објављено 11 књига из ове едиције, коју чине изабрана дјела аутора
славодобитника награда Књижевних сусрета на Козари.
"Из едиције `Трагови` објављена је књига `Књижевни сусрети на Козари 2015-2019`, а из едиције
`Свједочења` у изради је монографија о Сретену Стојановићу", додала је Касаловићева.
Вечерас је у оквиру овогодишњих Књижевних сусрета на Козари одржано и Вече пјесника
завичајног круга у оквиру којег су наступили пјесници из Приједора и поткозарских општина и
градова Драгана Крагуљ, Жељка Аврић, Федор Марјановић, Василије Пачариз и Кристина Алексић.

Сусрети се настављају сутра, када ће од 20.00 часова у Позоришту Приједора бити одржава свечана
академија на којој ће наступити сви учесници сусрета.
Домаћин и извршни организатор 49. Књижевних сусрета на Козари је град Приједор,
саорганизатори су градови Бањалука и Градишка те општине Лакташи, Србац, Костајница, Нови
Град и Козарска Дубица, покровитељ Министарство просвјете и културе Републике Српске, а
спонзор Награде "Скендер Куленовић-Књижевни вијенац Козаре" компанија "Арцелор Митал
Приједор".

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

