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Датум: 2.2.2013.  
Стр.: 1+1 
Предмет:  Саопштење намијењено јавностима 
 

 
ДИОГЕН про култура магазине иде даље... 

 
- Нови број ДИОГЕН про арт магазина (бр.31.) на 84 странице 
посвећен ликовном умјетнику Ренé Боусцхет-у из Париза, Француска 
1.2.2013.:  http://www.diogenpro.com/rene-bouschet.html1   

 
 

- Од 2.2.2013.г. на званичним WWW страницама ДИОГЕН про 
култура магазина имате прилику “прошетати” првом виртуалном 
галеријом једног магазина за културу, умјетност и образовање на свијету. 
Први дио је већ ту: http://www.diogenpro.com/virtual-galleries-diogen.html .  

У току је процес креирања виртуалног музеја ДИОГЕН про култура 
магазина на неколико спратова и уз представљање рада и активности сва 
три магазина (ДИОГЕН про култура магазина; ДИОГЕН про арт магазина  
и ДИОГЕН про yоутх магазина) у периоду 2009-2013. 
 
- У јануару 2013.г. смо представили пјеснике и прозаисте2: 
http://www.diogenpro.com/autoriauthors.html  
 

1. Петар Лазић, Београд, Србија 
2.  Мирјана Миљковић, Загреб, Хрватска 
3. Анеса Казић, Сарајево, Босна и Херцеговина 
4. Филип Димкоски, Прилеп, Македонија 
5. Дариусз Пацак, Беч, Аустрија 
6. Небојша Милосављевић, Торонто, Канада 

                                                 
1 Може се погледати онлине уз могућност наруџбе штампаног примјерка директно из УСА на вашу 
адресу у високој квалитети штампе: http://www.magcloud.com/browse/issue/508189?__r=282307  
2 Сљедеће представљање нових аутора је крајем марта 2013.г. 
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7. Маја М. Шипрак Билетић, Сисак, Хрватска 
8. Миркo Поповић, Сарајево, Босна и Херцеговина 
9. Миленко Д. Ћировић, Пљевља, Црна Гора 
10.  Жељко Љ. Крстић, Ваљево, Србија 

 
- Уз редовне рубрике ДИОГЕН про култура магазине вам представља 

и нову рубрику АРС ИНЦОГНИТА аутора др. Илира Мухарремија 
из Приштине, Косово*: http://www.diogenpro.com/ars-incognita.html  
 

- У додатку вам достављамо званичан плакат 3. Поетског маратона у 
организацији Међународног фестивал Сарајево “Сарајевска зима” у 
сарадњи са ДИОГЕН про култура магазином “ДИОГЕН тражи 
човјека” који се ове године реализира уз слоган “Умјетност додира 
унутар одсјаја пјесништва”. Учествује 13 пјесника из 13 земаља, уз 
изложбе, округле столове, концерте и представљања књига у 
периодu 21.3.2013.г (11:00 сати ујутро) до 22.3.2013.г. (11 сати 
ујутро). Први Live stream3 једног Поетског маратона на свијету у 
трајању од 24 сата. 

 
 
НАЈАВЉУЈЕМО: 
 
- Специјално издање ДИОГЕН про арт магазина посвећеног у 
потпуности управо завршеном ИИ Конкурсу “У потрази за пјесмом” који 
је, у сараднји са Ла станза дел поета из Италије, реализирао ДИОГЕН про 
култура магазине. Учествовало је 111 пјесника из 37 земаља свијета. 
Комплетно издање магазина је на енглеском језику. 
 
- Нови број ДИОГЕН про арт магазина бр. 32. за 1.3.2013. у којем 
представљамо ликовног умјетника Алексеја Владимировича Адамова 
(Москва, Русија). 
 
- Годишњак бр.3. ДИОГЕН про култура магазина на 300 страница за 
21.3.2013. уз представљање 86 аутора из 36 земаља од 21.3.2012. до 
21.3.2013.г., као и објављене есеје редовних колумниста и гостију-pisaca на 
WWW страницама нашег магазина у протеклих годину дана. 
 

ПР 
МИ ОБЈЕДИЊУЈЕМО РАЗЛИЧИТОСТИ 

 
ПР ДИОГЕН про култура магазин / МаxМинус магазин 
http://www.diogenpro.com  & http://www.maxminus.com  

                                                 
3 Интернет пренос пуна 24 сата 


