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Датум: 19.01.2013.  
Пг.: 1+1 
Предмет:  Саопћење/Саопштење намијењено јавностима 
 

РОЂЕНДАН ПОЕЗИЈЕ....И ПРОЗЕ 
 
У Књижевном кругу Меша Селимовић у Сарајеву је u subotu, 19.1.2013.g. 
одржана надасве необична поетско-прозна матинеја . 
 
Гост матинеје је био књижевник Сабахудин Хаџиалић који је, уз 
представљање и уводне ријечи координатора програма, пјесника Адмирала 
Махића и поздравни омаж од стране доајена бх. глумишта Мухарема 
Осмића кроз изреку отиснутих сјећања на Мешу Селимовића и „Дервиш и 
смрт“, имао и властите госте: 
 

- Тузла: Јагода Иличић и Нихад Мешић Ривер  
- Зеница: Проф.др. Смајил Дурмишевић 
- Сарајево: Ирена Марић, Мирза Окић и Горан Врхунц  

Но, на самом почетку је обиљежан и 65. рођендан босанскохерцеговачког 
пјесника Адмирала Махића који је стиховима и отворио матинеју. Уз 
пригодне поклоне домаћина из Књижевног круга Меша Селимовић и уз 
поклон Сабахудина Хаџиалића колеги и пријатељу Адмиралу Махићу, у 
току наредна два сата представљен је: 
 

- Поетско прозни опус Сабахудина Хаџиалића (поезија, приче, цртице, 
афоризми, дијелови драма) 
 
Своје госте је књижевник Хаџиалић представио уз осврте о њиховим 
дјелима приказане у ДИОГЕН про култура магазину током 2012.г.: 
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- Пјеснички циклус Ирене Марић, Мирзе Окића и Горана Врхунца 
- Поетско-прозни циклус Јагоде Иличић (дијелови романа и поезија) 
- Поетско-прозни циклус Проф.др. Смајила Дурмишевића (поезија, 

афоризми и прича) 

Но, ни то није било све већ су своје стихове читали и пјесници Драган 
Мучибабић,  Ратко Орозовић, Бланка Мартиновић и Мубера Исановић, а 
Бисера Аликадић је поводом рођендана пјесника Махића читала 
Адмиралове стихове из Антологије поезије коју је још 2000.г. приредио 
књижевник Жељко Иванковић. 
 
На самом крају Сабахудин Хаџиалић је, захваливши се на позиву 
Књижевном кругу Меша Селимовић, позвао све Сарајлије да буду са 
пјесницима 21.3.2013.г. у Сврзиној кући на 24-сатном  Поетском маратону 
који организује Сарајевска зима већ трећу годину у низу током којег ће 
бити представљени пјесници из 13 земаља свијета, уз промоцију књига, 
округле столове као и нова издања ДИОГЕН про култура магазина. 
 
Такођер су Сарајлије обавјештене о скором изласку романа, првом дијела 
трилогије РАСКРШЋЕ СВЈЕТОВА, наслова КУТИЈА ЖИВОТА, 
књижевника Сабахудина Хаџиалића, у издању Издавачке куће „Мост Арт“ 
из Београда, Србија.  Рецензију за роман су писали Злата Жунић, Андреј 
Глишић и Петар Лазић. Роман ће по изласку, 15.4.2013.г. своје прво 
представљање имати током трајања прољетног Сајма књига и учила у 
Сарајеву и то, захваљујући његовој екселенцији, Амбасадору  Албаније у 
Босни и Херцеговини, госп. Фламуру Гасхију, у простору Амбасаде 
Албаније у Сарајеву 18.4.2013.г. 
 
Како је у свом наступу и навео гл. и одг. уредник нашег магазина, са 
циљем обједињавања различитости...“ Roman bосанскохерцеговачкog 
ауторa у издању Издавачке куће”Most Art “  из Србије ће бити представљен 
у Амбасади Албаније у Сарајеву“. 
 
Срдачан поздрав, 
 
ПР  

МИ ОБЈЕДИЊУЈЕМО РАЗЛИЧИТОСТИ 
 

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

 
 

 


