Вече пјесника Завичајног круга и српских пјесника из
Хрватске
19.09.2019 - 10.00

У оквиру 47. Књижевних сусрета на Козари, синоћ је у Галерији
"Сретен Стојановић" одржано Вече пјесника завичајног круга и
српских пјесника из Хрватске.

Ирена Станковић из Новог Града пише поезију још од основне школе, објавила је двије збирке
поезије у Културној институцији "Бранково коло" у Сремским Карловцима. Приједорској публици
представила се са своје двије пјесме које је посветила млађем сину и баки.
- Иако нисам из Приједора овдје се осјећам као домаћа, јер радим у једној средњој школи. Већ
годинама учесник сам на Мајским сусретима пјесника. Кажу да је писати исто као дисати, то
вриједи и за мене, то је начин да изразим своја осјећања и пребродим неке животне проблеме рекла је она.
Поред ње своје стихове говорили су Драгана Крагуљ, Гордана Кукић, Филип Млађеновић.

Историчар, Чедомир Вишњић и књижевник, Ђорђе Нешић представили су књижевност Срба из
Хрватске.
- Говорили смо о издавачким приликама за српске писце у Републици Хрватској. Сви знамо да су
вијести о српско-хрватским односима увијек или лоше или напете, али то не значи да наши људи не
могу издати своју књигу. Посебно је питање наравно њиховог програма, програма "Просвјете",
њихове жеље и воље да њихове књиге изађу на ћирилици у данашњој Хрватској. Ту има ситуација
које имају своје тонове и валере која има разне варијанте. Међутим, ми смо успјели у посљедних
20 година издати 200 књига наших људи који живе у Хрватској, али и у Србији. Окупљамо те људе
и покушавамо доказати да је тај мали рукавац српске културе жив и да још увијек има људи који се
баве српском културом у данашњој Хрватској унаточ свему - појаснио је Вишњић, који обавља
функцију уредника издаваштва и часописа у Српском културном друштву "Просвјета" у Загребу.
Ђорђе Нешић такође је говорио о стању културе Срба у Хрватској, а публици се представио и
својим стиховима. Није први пут на Књижевним сусретима. - Несумњиво по томе колико већ дуго
ови Књижевни сусрети трају, ко су све били њихови гости, ко су све добитници награде "Скендер
Куленовић", нова издања која ће ове године бити представљена, а која су изашла прошле године,
свједоче о једној важној културној манифестацији која ће оставити трајни печат у српској
књижевности - поручио је књижевник Нешић.
Програм 47. Књижевних сусрета на Козари наставља се вечерас. У Галерији "Сретен Стојановић"
биће представљена Издавачка дјелатност Књижевних сусрета на Козари, промоцијом нових пет
издања из едиције "Овјенчани".
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