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У Пули сутра почиње 19. сајам књиге у Истри, који ће отворити руска књижевница Татјана Толстој. За

прилике код нас, куриозитет ове манифестације свакако ће бити програм “Војводина - регија у

региону”,

 гостовање десетине уметника које ће, у сарадњи са

Покрајинским секретаријатом за културу и

информисање, представити Завод за културу

Војводине.

Војвођански издавачи већ данас отварају своје

штандове, у друштву Владиславе Гордић Петковић,

Владимира Торбице и Радослава Петковића, али

првих дана фокус ће бити на међународим научним

скуповима “Социјализам на клупи: културолошке и

повијесне интерпретације југославенскога и

постјугославенских друштава” и “Накладништво -

трендови и контексти”.

“Војводина - регија у региону” један је од три главна

програма овоодишњег Сајма књиге у Истри и

почиње у уторак, а траје до краја недеље.

Томислав Жигманов, Срђан Срдић, Ласло Блашковић и Ласло Вегел ће наступити први, представљајући “Све

војвођанске књижевности”. Посебна промоција биће приређена у част романа “Бернардијева соба” Слободана

Тишме, који ће и наредно јутро учествовати и у програму “Доручак с аутором”.

Другог дана заказано је дружење са редакцијом часописа “Северни бункер” из Кикинде. Програм се наставља

округлим столом “Регија у региону (Истра-Војводина)” на којем учествују Владимир Копицл, Радослав Петковић,

Дарко Дуковски и Горан Филипи. Затим ће и Ласло Вегел имати засебну промоцију романа “Неопланта или обећана

земља”.

Још један “Неопланћанин” наступиће на Сајму књиге у Истри - Желимир Жилник. Он представља недавну

публикацију Центра за нове медије и Бориса Будена “Увод у прошлост”, у којој је и редитељ и главни лик. Такође,

Жилник је позван на “Доручак са аутором”. Последњег дана наступа војвођанских уметника, књижевност ће бити

замењена музиком, а концерт ће одржати Борис Ковач.

Организатори јављају да је посетиоце Сајма књиге у Истри очекује 15.000 махом нових наслова и више од 90.000

књига. Попусти се крећу од 10 до 70 одсто. Сви аутори, њих 260, потврдили су долазак, а  бројни сајамски

догађаји, тематски и традиционални, цифром износе - 87.

И. Бурић

 

Програми и у Поречу, Умагу и Пазину

 

Пула није једини град у којем ће гостовати војвођански уметници, у оквиру Сајма књиге у Истри. Пореч, Умаг,

Пазин, још су три града у којима ће наредних дана да сањају књиге, како гласи и званични назив манифестације.

Наиме, ћириличним писмом то не може да се изведе, али оригинално име је “Сан(ј)ам књиге у Истри”.
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