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Datum: 04.12.2011.g. 

SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE NAMIJENJENO JAVNOSTIMA 

 

ZAVRŠETAK KAO POČETAK 

PROJEKAT „KNJIŽEVNIK U GOSTIMA“ 

U nedjelju, 04.12.2011.g. obilježen je, unutar obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 
završetak projekta „KNJIŽEVNIK U GOSTIMA“ koji su zajedno realizirali DIOGEN pro 
kultura magazin & MaxMinus magazin u saradnji sa NVO Altruista SVJETLO, uz prisustvo 
jednog od prvih gostiju iz 2010.g., pjesnika Nihada Mešića iz Tuzle. 

Sabahudin Hadžialić, gl. i odg. urednik DIOGEN pro kultura magazina je kratko izjavio:“ Mi 
završavamo da bi počeli. Ovo je završetak početka, jer već od februara 2012.g. krećemo sa još 
sadržajnijim i konkretnijim književnim druženjima u saradnji sa prijateljima iz NVO Altruista 
„SVJETLO“. Danas su uručene i prigodne ZAHVALNICE koje je, u ime DIOGEN pro kultura 
magazina & MaxMinus magazina, uručio gl. i odg. urednik za Nihada Mešića Rivera i NVO 
Altruista „SVJETLO“, kao i za Izvršnog direktora Udruženja, gosp. Harisa Čauševića. 
Istovremeno je, u ime Udruženja, Zahvalnicu primio i gl. i odg. urednik našeg magazina 

Haris Čaušević, Izvršni direktor NVO Altruista „SVJETLO“ je također naglasio.“Značaj 
projekata ovakvog sadržaja nije samo u predstavljanju autora i upoznavanju naših članova sa 
njihovim književnim opusom, već i neposredno uključenje članova NVO Altruista „SVJETLO“ u 
kreiranje novih oblika sopstvenog iskaza. Zahvaljujem se gosp. Sabahudinu Hadžialiću i 
DIOGEN pro kultura magazinu & MaxMinus magazinu na uspješnoj realizaciji ovoga 
projekta.Zahvalnost izražavamo i našem gostu, pjesniku Nihadu Mešiću Riveru na dolasku i 
donaciji knjiga za naše Udruženje.“ 

Po završetku ceremonije darivanja, kada su i pobjednici, članovi Udruženja NVO Altruista 
„SVJETLO“, na državnom prvenstvu u stonom tenisu također dobili prigodne poklone, pjesnik 
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Nihad Mešić River je darivao Udruženje sa po 30 te objavljenih knjiga poezije „IZA OKLOPA“, 
ali i sa 30 knjiga poezije i proze „DOVOLJNO LUD“ upravo objavljenog trećeg izdanja. U ime 
DIOGEN pro kultura magazina & MaxMinus magazina, uz donacije određeneog broja vlastitih 
knjiga objavljenih u Švicarskoj i Italiji, naš urednik je uručio i pedeset knjiga iz biblioteke našeg 
magazina s nadom da će pronaći put do čitalaca u biblioteci NVO altruista „SVJETLO“, koju 
smo, upravo ovom donacijom, željeli inicirati. 

Da bi sve proteklo u prazničnom raspoloženju, organiziran je i mali vatromet na torti koja je u 
slast pojedena prije samog dvostrukog predstavljanja autora. Naime, iako su danas članovi NVO 
Altruista „SVJETLO“ imali u planu druženje sa pjesnikom Nihadom Mešićem Riverom, sve se, 
unutar iskrenog i otvorenog suočenja sa književnošću kao umjetnosti riječi, preobratilo i u 
predstavljanje autorske poetike članice NVO Altruista „SVJETLO“, mlade Irme Juhić. Tom 
prilikom smo mogli naizmjenično, slušati govor poezije iz usta Nihada i Irme. Još jedna potvrda 
sa su ova naša druženja KNJIŽEVNIK U GOSTIMA realizirala nadu koja se zove sreća novih 
kreacija. Pjesnik u opstanku sa pjesnikom u nastanku hitali su snovima novih vizija isprepličući 
ne samo stihove, već i vlastite namjere činjenja dobra. 

  
 NVO altruista „SVJETLO“ i  „DIOGEN“ pro kultura magazina potpisali su 30. 
novembra 2010. Godine Ugovor o realizaciji projekta „Književnik  u gostima“. Projekat 
„Književnik u gostima“ ima za cilj približavanje raznih književnih formi neposrednoj percepciji 
kod mladih s umanjenim sposobnostima. Željeli smo dokazati da i mladi s invaliditetom imaju 
potrebu učestvovati u programima kulture i da mogu stvarati djela,  a ne samo da ih javnost 
percipira kroz socijalnu zaštitu i humanitarnu pomoć.   
 
 Projekat je volonterski, realizuje sa vlastitim sredstvima i u partnerstvu, što ovom 
projektu daje dodatne vrijednosti. 
 
 Tokom ove godine  upriličili smo XI književnih susreta a gosti su bili Marija Fekete 
Sullivan, Mirzeta Memišević, Sabahudin Hadžialić- Sarajevo, Mladenko Marijanović-Vareš, 
Ernest Bučinski-Banja Luka, Nihad Mešić River-Tuzla, Darko Habazin-Srbija, Samira Begmen-
Švicarska, Sabah-Al Zubeidi- Irak. 
 
Pjesnici su bili gosti u Osnovnoj školi Malta, Srednjoj ekonomskoj školi i Srednjoj školi za 
okoliš i drvni dizajn u Sarajevu. 
 
Na književnim susretima svoju poeziju su predstavili i mladi pjesnici okupljeni u grupi Diogenes 
poetes i Slađana Skočajić- majka djeteta s poteškoćama u razvoju. Također su Centar „S...“ 
posjetili i književnici iz cijeloga svijeta, učesnici Poetskog maratona koji održan u Sarajevu 
proljeća 2011.g. Sve književne večeri su snimane video kamerom i kompletan materijal je 
postavljen na http://diogen.weebly.com 
 
 Susreti sa književnicima su se održavali Edukativnom centru za socijalno uključivanje 
„S...“ i bili su otvoreni za sve,tako da su im prisustvovali i mladi sa i bez umanjenih sposobnosti. 
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Književni susreti su potakli i ohrabrili mlade s umanjenim sposobnostima da pišu pjesme, tako 
da su članice NVO Altruista „SVJETLO“ - Irma Juhić, Nermina Durmišević i Arnela Kujović 
napisale svoje prve pjesme.   
 
I ŠTA VAM JOŠ REĆI NA KRAJU OVOG PRVOG CIKLUSA DRUŽENJA? Samo jedna 
rečenica…Nastavljamo već od februara 2012.g. sa novim sadržajima, novim gostima i istom 
predanošću usmjereni osnovnom cilju: ISPREPLETENOSTI POTREBA, NADANJA I 
POETSKIH REMINISCENCIJA KAKO AUTORA DIOGEN pro kultura magazine i MaxMinus 
magazine - GOSTIJU, TAKO I ČLANOVA UDRUŽENJA NVO ALTRUISTA “SVJETLO” iz 
Sarajeva.  

Jer, dobro, dobro daje! 

p.s. U dodatku fotografije i Zahvalnice 
 

Srdacno 
 

PR 
 

DIOGEN pro kultura 
хttp://diogen.weebly.com 

 
MaxMinus magazin 

хttp://maxminus.weebly.com 
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Датум: 04.12.2011.г. 

САОПШТЕЊЕ/ПРИОПЋЕЊЕ НАМИЈЕЊЕНО ЈАВНОСТИМА 

 

ЗАВРШЕТАК КАО ПОЧЕТАК 

ПРОЈЕКАТ „КЊИЖЕВНИК У ГОСТИМА“ 

У недјељу, 04.12.2011.г. обиљежен је, унутар обиљежавања Међународног дана 
волонтера, завршетак пројекта „КЊИЖЕВНИК У ГОСТИМА“ који су заједно 
реализирали ДИОГЕН про култура магазин & МаxМинус магазин у сарадњи са НВО 
Алтруиста СВЈЕТЛО, уз присуство једног од првих гостију из 2010.г., пјесника Нихада 
Мешића из Тузле. 

Сабахудин Хаџиалић, гл. и одг. уредник ДИОГЕН про култура магазина је кратко 
изјавио:“ Ми завршавамо да би почели. Ово је завршетак почетка, јер већ од фебруара 
2012.г. крећемо са још садржајнијим и конкретнијим књижевним дружењима у сарадњи 
са пријатељима из НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“. Данас су уручене и пригодне 
ЗАХВАЛНИЦЕ које је, у име ДИОГЕН про култура магазина & МаxМинус магазина, 
уручио гл. и одг. уредник за Нихада Мешића Ривера и НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“, као и 
за Извршног директора Удружења, госп. Хариса Чаушевића. Истовремено је, у име 
Удружења, Захвалницу примио и гл. и одг. уредник нашег магазина 

Харис Чаушевић, Извршни директор НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“ је такођер 
нагласио.“Значај пројеката оваквог садржаја није само у представљању аутора и 
упознавању наших чланова са њиховим књижевним опусом, већ и непосредно укључење 
чланова НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“ у креирање нових облика сопственог исказа. 
Захваљујем се госп. Сабахудину Хаџиалићу и ДИОГЕН про култура магазину & МаxМинус 
магазину на успјешној реализацији овога пројекта.“ 

По завршетку церемоније даривања, када су и побједници, чланови Удружења НВО 
Алтруиста „СВЈЕТЛО“, на државном првенству у стоном тенису такођер добили пригодне 
поклоне, пјесник Нихад Мешић Ривер је даривао Удружење са по 30 те објављених књига 
поезије „ИЗА ОКЛОПА“, али и са 30 књига поезије и прозе „ДОВОЉНО ЛУД“ управо 
објављеног трећег издања. У име ДИОГЕН про култура магазина & МаxМинус магазина, 
уз донације одређенеог броја властитих књига објављених у Швицарској и Италији, наш 
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уредник је уручио и педесет књига из библиотеке нашег магазина с надом да ће пронаћи 
пут до читалаца у библиотеци НВО алтруиста „СВЈЕТЛО“, коју смо, управо овом 
донацијом, жељели иницирати. 

Да би све протекло у празничном расположењу, организиран је и мали ватромет на торти 
која је у сласт поједена прије самог двоструког представљања аутора. Наиме, иако су 
данас чланови НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“ имали у плану дружење са пјесником 
Нихадом Мешићем Ривером, све се, унутар искреног и отвореног суочења са 
књижевношћу као умјетности ријечи, преобратило и у представљање ауторске поетике 
чланице НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“, младе Ирме Јухић. Том приликом смо могли 
наизмјенично, слушати говор поезије из уста Нихада и Ирме. Још једна потврда са су ова 
наша дружења КЊИЖЕВНИК У ГОСТИМА реализирала наду која се зове срећа нових 
креација. Пјесник у опстанку са пјесником у настанку хитали су сновима нових визија 
испрепличући не само стихове, већ и властите намјере чињења добра. 

  
 НВО алтруиста „СВЈЕТЛО“ и  „ДИОГЕН“ про култура магазина потписали су 
30. новембра 2010. Године Уговор о реализацији пројекта „Књижевник  у гостима“. 
Пројекат „Књижевник у гостима“ има за циљ приближавање разних књижевних форми 
непосредној перцепцији код младих с умањеним способностима. Жељели смо доказати да 
и млади с инвалидитетом имају потребу учествовати у програмима културе и да могу 
стварати дјела,  а не само да их јавност перципира кроз социјалну заштиту и хуманитарну 
помоћ.   
 
 Пројекат је волонтерски, реализује са властитим средствима и у партнерству, што 
овом пројекту даје додатне вриједности. 
 
 Током ове године  уприличили смо XИ књижевних сусрета а гости су били 
Марија Фекете Сулливан, Мирзета Мемишевић, Сабахудин Хаџиалић- Сарајево, 
Младенко Маријановић-Вареш, Ернест Бучински-Бања Лука, Нихад Мешић Ривер-Тузла, 
Дарко Хабазин-Србија, Самира Бегмен-Швицарска, Сабах-Ал Зубеиди- Ирак. 
 
Пјесници су били гости у Основној школи Малта, Средњој економској школи и Средњој 
школи за околиш и дрвни дизајн у Сарајеву. 
 
На књижевним сусретима своју поезију су представили и млади пјесници окупљени у 
групи Диогенес поетес и Слађана Скочајић- мајка дјетета с потешкоћама у развоју. 
Такођер су Центар „С...“ посјетили и књижевници из цијелога свијета, учесници Поетског 
маратона који одржан у Сарајеву прољећа 2011.г. Све књижевне вечери су снимане видео 
камером и комплетан материјал је постављен на хттп://диоген.wееблy.цом 
 
 Сусрети са књижевницима су се одржавали Едукативном центру за социјално 
укључивање „С...“ и били су отворени за све,тако да су им присуствовали и млади са и без 
умањених способности. Књижевни сусрети су потакли и охрабрили младе с умањеним 
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способностима да пишу пјесме, тако да су чланице НВО Алтруиста „СВЈЕТЛО“ - Ирма 
Јухић, Нермина Дурмишевић и Арнела Кујовић написале своје прве пјесме.   
 
И ШТА ВАМ ЈОШ РЕЋИ НА КРАЈУ ОВОГ ПРВОГ ЦИКЛУСА ДРУЖЕЊА? Само једна 
реченица…Настављамо већ од фебруара 2012.г. са новим садржајима, новим гостима и 
истом преданошћу усмјерени основном циљу: ИСПРЕПЛЕТЕНОСТИ ПОТРЕБА, 
НАДАЊА И ПОЕТСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЈА КАКО АУТОРА ДИОГЕН про култура 
магазине и МаxМинус магазине - ГОСТИЈУ, ТАКО И ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА НВО 
АЛТРУИСТА “СВЈЕТЛО” из Сарајева.  

Јер, добро, добро даје! 

п.с. У додатку фотографије и Захвалнице 
 

 
Срдачно 

 
PR 

 
DIOGEN pro kultura 

хttp://diogen.weebly.com 
 

MaxMinus magazin 
хttp://maxminus.weebly.com 

 

 

 

 


