Одржана свечана академија којом су отворени
49.Књижевни сусрети на Козари
17.09.2021 - 22:00

Градоначелник Приједора Далибор Павловић отворио је вечерас
49. Књижевне сусрете на Козари истичући да су они понос града
Приједора посебно што се и на овај начин чува сјећање на славну
историју и слободарски дух народа Козаре.

" Пред нама је и велики јубилеј јер идуће године ћемо обиљежити пола вијека ове манифестације и
вјерујем да ћемо тада имати догађај на којем ће нам позавидјети читава Република Српска па и
шире", рекао је Павловић новинарима.
Он је додао да је данас имао прилику да се састане са књижевницима Матијом Бећковићем и
Љубивојем Ршумовићем који овим Сусретима већ годинама дају посебан штих.
Павловић је подсјетио и на издавачку дјелатност Књижевних сусрета и на едицију " Овјенчани"
која има већ 11 књига односно изабраних дјела добитника награда "Скендер Куленовић" и

"Књижевни вијенац Козаре".
" Поносни смо на та издања и жеља нам је да за јубиларне сусрете урадимо и једну књигу која ће
садржати дјела свих добитника награда", рекао је Павловић.
Окупљенима на отварању Књижевних сусрета у Позоришту Приједор обратила се и помоћник
министра за културу Републике Српске Тања Ђаковић која је истакла да ови сусрети имају посебно
мјесто на књижевно-културној сцени Републике Српске.
" Зато оваква манифестација заслужује дуговјечност и увијек ће имати подршку министарства за
оно што ради, а то је да чува сјећање на једног од наших најплодоснијих стваралаца какав је био
Скендер Куленовић чији је траг овдје присутан више него на било ком другом подручју", истакла је
Ђаковићева.
У вечерашњем програму своје стихове казивала су позната књижевна имена Матија Бећковић,
Љубивоје Ршумовић, Ђорђо Сладоје, Емсура Хамзић, Ранко Павловић, Јана Алексић, Дејан
Алексић и Ненад Грујичић.
У музичком дијелу програма учествовали су музичари Карло Антић и Милан Саџак.
Књижевни сусрети на Козари настављају се сутра на Мраковици гдје ће у 11,00 часова делегације
учесника и домаћина сусрета положити вијенце на бисту Скендеру Куленовићу. Потом ће, тачно у
подне , бити одржан традиционални Поетски час гдје ће књижевници поново казивати своје
стихове, а поново ће се чути и чувена поема Скендера Куленовића " Стојанка мајка Кнежопољка".
Организатор и генерални покровитељ 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".
Ова награда ће овогодишњем лауреату Ђорђу Нешићу градоначелник Приједора уручити на Вечери
лауреата која је заказана за сутра у 20.00 часова у Позоришту Приједор.
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