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Пјесник, есејист, критичар, уредник и издавач Никола Вуколић објавио је, у издању
новосадског Прометеја и Задужбине “Петар Кочић“ Бањалука-Београд, књигу
"Забиљежено" – есеји и критике
. Књига је изазвала пажњу културне јавности и прије него што је стигла на овај сајам
књига, па тако и на штанд Републике Српске. На промоцији су данас говорили Зоран
Колунџија и Душко М. Петровић, који су истакли професионалну објективност
Вуколићевог промишљања и вредновања дјела која су била предмет његовог
интересовања.

  

  

Изузетно велику пажњу јавности изазвала је промоција награђених романа Завода за
уџбенике и наставна средства из Сарајева. О романима  награђеним на конкурсу “Златна
сова“ говорили су Младен Шукало, Раде Ристовић и аутори: Живојин  Ивковић, роман
“Обала“, Иван Златковић, роман “Црно пиле које бежи“ и  Петар Пјешевац, роман
“Повратак Ж-а“. Раде Ристовић је подсјетио да је фонд награда на конкурсу Завода за
уџбенике и наставна средства из Сарајева већи него за НИНову награду, до сада
највећу на српском језичком подручју.
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На промоцији пјесничке књиге Стевке Козић Прерадовић “Два неба“ није, због
изненадних обавеза у Новом Саду, могао да говори Милан Ненадић, који је био
најављен, али је замолио своју супругу, пјесникињу Илеану Урсу Ненадић да прочита
његов приказ те Стевкине књиге. Илеана је изузетно надахнуто говорила и о Стевки
Козић, и о њеној књизи пјесама, па је тек потом прочитала и Ненадићев текст, што је
било пропраћено бурним аплаузом. Стевка Козић говорила је и о четрдесетогодишњици
свог књижевног рада и о свом супругу Ранку Прерадовићу; свe је на крају добило
призвук сентименталне приче о двоје заљубљених који и пишу о љубави и живе своју
љубавну поезију.

  

  

На сад већ традиционалној књижевној вечери пјесника из Србије, Српске, Црне Горе и
расијања поезију КОД СТУБА ИСТИНЕ говорили су: Радомир Андрић, предсједник
Удружења књижевника Србије, који је пригодном бесједом и отворио овај пјеснички
митинг, затим Ђорђе Николић, Стевка Козић Прерадовић, Емил Влајки, Милена Летић,
Пра Милан од Лужице (Младеновић), Предраг Богдановић Ци, Ранко Павловић, Ранко
Прерадовић, Ранка Рисојевић, Боривоје Ђокић, Станислава Гавриловић, Недељко
Бабић, Јованка Стојчиновић Николић, Властимир Станисављевић Шаркаменац, Божидар
Бјелица, Радомир Уљаревић, Јовица Ђурђић, Боривој Рашуо, Никола Вуколић и Душко М.
Петровић.

  

  

Зборник поезије казане на овој књижевној вечери објавиће Издавачка кућа “Филип
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Вишњић“ из Београда.

  

  

У сали “Слободан Селенић“ данас је био разговор са три Ранка – Павловић, Прерадовић
и Рисојевић – поводом обиљежавања 50-годишњице њиховог књижевног рада.
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