






Палеж,  9. септембар 

"НА ЛИЦУ МЈЕСТА" - поетски час и полагање вијенца на мјесту гдје 
је Скендер Куленовић први пут прочитао поему "Стојанка, мајка 
Кнежопољка".  

Дајана Балабан, Кристина Плавшић и Синиша Тешановић 





Читаоница Народне библиотеке "Ћирило и Методије",  
16. септембар 


"КОЗАРА КОЉЕВИЋУ" - Трибина посвећена дјелу Светозара 

Кољевића.


Ранко Поповић и Мара Ећим 







Читаоница Народне библиотеке "Ћирило и Методије", 20. септембар 


"КОЗАРА КОЧИЋУ" - Трибина посвећена стогодишњици смрти Петра Кочића 


Душко Певуља 





Петар Кочић 


МИСЛИ О ОТАЏБИНИ 


Отаџбина је веза која нас спаја са људима нашега рода и језика,  
било да припадају прошлости и будућности, 

 било да живе у садашњости. 
Отаџбина је њива на којој се непрестано сије и жање :  

ми жањемо што су сијали наши преци, а сијемо да имају шта жети наши потомци. 
Без отаџбине не бисмо имали предака, а без њихових тековина  

ти би био исто онако убог и биједан као што су дивљаци. 
Упамти добро ово : ако ми сви припадамо  

Отаџбини и она припада свакоме од нас; без тога нема ни узајамности 
 ни узајамног повјерења међу грађанима! Ма гдје био треба  

да уживаш исту безбједност као и у Отаџбини и да имаш увјерење да за тобом стоји Отаџбина, 
 готова да те свом снагом заштити. 

Чим нестане правила један за све, сви за једног, Отаџбина је само једно име. 
Отаџбина је као свако живо тијело, чије здравље зависи од радљивости удова; чим удови раде 

 рђаво и тијело онда; раде ли добро и оно је здраво. 
Буди радан и вриједан члан Отаџбине, једном ријечју, буди оно што треба да будеш : частан човјек. 



Гитарски дуо "Мануш свинг" 



"Галерија 96", 22. септембар  


"КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЗАВИЧАЈНОГ КРУГА" 


Сузана Ступар (Приједор),Жељко Галоња (Градишка), Берислав Благојевић (Бања Лука), Кристина Плавшић (Нови Град), Бранка Ковачевић 
(Лакташи), Синиша Тешановић (Костајница) и Дајана Балабан (Козарска Дубица). 









Компанија "Арцелор Митал", 23. септембар 


"ПЈЕСНИЧКА СМЈЕНА" 


Посјета добитника Награде "Скендер Куленовић", Зорана Костића и пјесника Мирослава Максимовића Компанији "Арцелор Митал". У 
склопу Сусрета и стогодишњице индустријског рударења на подручју Приједора одржан је кратки поетски час. У програму је наступила и 

глумица Јелена Трепетова. 



Зоран Костић :  

ТАЧЕ ПЕЧАТ 


Пјесма је ако ТАЧЕ ПЕЧАТ ОВО 

што се укњижи, по усуду, словом : 


обиљежено - незабиљежено 

Већ у настанку нестаје с тим треном, 


док стих памћења почин је поново 

и дуже траје човјек као слово - 


уз вјеран препјев печатовог знака 

траје и након земаљског нестанка 


а тај смисао јасан је и тачан 

кад је стих тачан - ОВО ТАЧЕ ПЕЧАТ 


са обје стране значења једнаког : 

само се усуд потписује тако 


преко грамате што се све смртниково 

своди на знамен - ТАЧЕ ПЕЧАТ ОВО. 







Позориште "Приједор", 23. септембар 


СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 44. КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ 





У холу Позоришта постављена је изложба посвећена стогодишњици смрти Петра Кочића. 
 Изложбу су припремили Народна универзитетска библиотека из Бањалуке и  

Народна библиотека "Ћирило и Методије" из Приједора. 





У пјесничком дијелу програма наступили су : 
 Матија Бећковић, Дара Секулић, Мирослав Максимовић, Мошо Одаловић, 

 Стеван Тонтић, Боро Капетановић, Ранко Павловић, Милован Марчетић и Татјана Бијелић. 





Програм је водила глумица Биљана Ђуровић,  
а пјесме Душка Трифуновића пјевала је глумица Јелена Гавриловић. 

 Драган Маринковић је отпјевао пјесму на стихове лауреата Зорана Костића. 



Александра Главаш, чланица СКУД "Др Младен Стојановић" из Приједора, посјетиоцима изложбе о Кочићу, пјевала је изворне пјесме са 
Змијања.



Свечаном отварању Сусрета присуствовао је и министар просвјете и културе, господин Дане Малешеевић. 





Сусрете је отворио предсједник Организационог одбора, градоначелник Приједора, господин Марко Павић. 





Мошо Одаловић,  
Боро Капетановић  

и Стеван Тонтић 



Јелена Гавриловић 



Драган Маринковић и Јелена Гавриловић 



Градоначелник Приједора, господин Марко Павић уручио је Плакету "Скендер Куленовић" овогодишњем добитнику Зорану Костићу. 



Атмосфера клуба књижевника на сцени Позоришта "Приједор" : Мирослав Максимовић, Дара Секулић, Матија Бећковић, Ранко Павловић, 
Татјана Бијелић, Милован Марчетић, Зоран Костић, Стеван Тонтић, Боро Капетановић, Мошо Одаловић и водитељка програма Биљана 
Ђуровић.



Мошо Одаловић   Стеван Тонтић 



Боро Капетановић 



Дара Секулић 



Мирослав Максимовић Милован Марчетић 





Ранко Павловић Матија Бећковић 





Министар Дане Малешевић, Душко Певуља, Зоран Костић, Јелена Трепетова и Сања Мацура. 







Мраковица, 24. септембар 


ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ 



У име учесника Сусрета, на споменик страдалим партизанима Козаре, вијенац су положили пјесници Матија Бећковић, Дара Секулић и 
Ранко Павловић. 



Матија Бећковић и Драган Ромчевић, директор Националног парка "Козара". 







На бисту Скендера Куленовића вијенац су положили  
Зоран Костић, добитник Награде "Скендер Куленовић" и  
Миленко Ђаковић, замјеник градоначелника Приједора. 



Замјеник градоначелника Приједора, Миленко Ђаковић обратио 
се великом броју ученика на поетском часу на Мраковици. 

Директор Компаније "Рудник Митал Приједор", Младен Јелача 
уручио је Зорану Костићу статуету "Љубијски рудар" и новчани 
износ Награде "Скендер Куленовић". 



Прелијеп дан и велики број посјетилаца на Великом поетском часу на Мраковици. 





"Стојанку, мајку Кнежопољку" говорила је глумица Биљана 
Ђуровић.

Боро Капетановић 


Матија Бећковић 







Директор "Галерије 96", академски сликар Тихо Илијашевић, 
поклонио је портрет Зорану Костићу. 

"Галерија 96", 24. септембар 


ВЕЧЕ ЛАУРЕАТА : ЗОРАН КОСТИЋ 











(ИЗ БЕСЈЕДЕ Зорана Костића): 

...Како је могуће да најсрпскију пјесму – о страдању Срба 
Поткозарја у Другом свјетском рату – испјева пјесник 
идеолошког опредјељења које му то такорећи не допушта, 
при том ''несрбин'', шта више, припадник оног етноса који је 
тада, у знатној бројчаности  заступљен у зликовачким 
хордама, још  како узимао учешћа у погрому над голоруким 
српским живљем, над Стојанкиним народом и синовима? 

	 И тек када се, након много година, у мени 
искристалисало увјерење да је ''Стојанка Кнежопољка'' – 
персонификација српске мајке из наше  страдалничке 
историје(Стојанка је и Мајка Југовића, и Мајка Јевросима, и 
Мајка Стојана Јанковића, Мајка СТО – ЈАНКА), искристалисао 
се и одговор на то питање: па, тај петовјековни матерински 
плач  и могао је понајбоље чути онај пјесник чији је предак, 
једног далеког ''данка у крви'', из сепета на коњском 
''антрешњу'', отет и спутан, посљедњи пут видио своју 
ојађену родитељку – и, у његовом мозгу и срцу, од свега из 
доташњег живота најдубље се урезао тај очајнички крик; 
непролазан, преносио се с кољена на кољено, на потомке 
отетог сина, и од њих, нико дубље и трајније, то није могао 
осјећати: дјечак, далеки Скендеров предак, изгледа, из оног 
сепета се, попут Орфеја, окренуо ка свом спаљеном селу, ка 
згаришту свог дјетињства, и живу слику скрхане мајке и њен 
вапај, као неизбрисив печат, понијела је његова свијест; 
озвучиће га, послије много вјекова, кроз ''СТОЈАНКУ МАЈКУ 
КНЕЖОПОЉКУ'', потомак давно отетог сина – пјесник 
обдарен памћењем,  људскошћу и орфејским слухом. 









СЛУХ ДАНКА У КРВИ 


Сви – Скендер, Меша, Кустурица – 
из превјере се, чиста лица, 

вратише еху оног тока 
кога (висећи коњу с бока) 
и напустише њини преци, 
опростивши се, на ријеци, 
нијемим криком из сепета, 
од мајке, оца, свог свијета: 
од отете се ''дјеце крста'' 

силом стварала нова врста 
чија ће крвца, ум и чула 

испод бедема Инстамбула, 
послије смрти, да оживе 
као отрова пуне гљиве 

по тлу на ком им живот поче. 
И би избрисан печат Творчев 

већини, али негдје оста, 
па врати роду луком моста, 

записом, пјесмом, живом сликом – 
дјелом сазданим оним криком 

Оца и Сина и Светог Духа – 
од хука рјечног јачег слуха, 

јачег  од слоја пет стољећа – 
слуха који се Христа сјећа. 




                                                           З.Костић 


