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17. МЕЃУНАРОДЕН САЕМ НА КНИГАТА

ПРАЗНИК НА ПИШАНИОТ ЗБОР

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Оваа седмица минува 
во зна кот на несом не-
но нај уба вата мани-

фестација на го ди ната - Сае-
мот на книгата. Со све ченото 
отворање на 18 ап рил (по-
неделник) беше одбе лежан 
почетокот на 17. Ме ѓуна ро-
ден саем на книгата. 

Годинашниот Саем се од-
вива во две саемски хали, на 
5.000 метри квадратни анга-
жиран саемски простор. Во 
спо ред ба со минатата година 
бројот на учесници сега е 
зголемен, така што изнесува 
околу 150 претставени из-
давачи и фир ми, од кои 100 

Во текот на изминатите са емски денови 
пред вљу бениците на пишаниот збор 
беа одр жани многубројни промоции 
на нај но вите изда нија на домашни и 
странски издавачи, при сутни на годи-
нашниот Са ем на книгата.

се директни учесници од Ма-
кедонија, Хрватска, Сло ве ни-
ја, Србија и Црна Гора, Ита-
лија, Велика Британија, Гер-
манија, Бел ги ја, Русија и Ал-
банија. 

И овој пат љубителите на 
убавиот пишан збор масовно 
го посетија фестивалот на 
книгата и имаа можност да 
проследат бројни промоции, 
како и да поразговараат со 
омилените писатели, кои беа 
присутни на Саемот. 

Особено треба да се на-
гласи културната акција "И 
јас подарив книга", која вос-
поставува своја традиција и 

школци на Македонија, кои 
пристапија со исклу чи телен 
и сериозен ангажман кон 
нејзината реализација. Уни-
јата на средношколци на 
Македонија, меѓу другото, 
упати апел до сите средно-
школци да ги донираат сво и-

те стари, но неоштетени, а 
прочитани книги за учи лиш-
ните библиотеки. 

За заинтересираните кои 
сè уште немале можност да 
го посетат Саемот на книгата, 
потсетување дека тој ќе биде 
отворен до 25 април (не де-
ла), а работното време е од 
10 до 20 часот. Влезниците се 
продаваат на саемските би-
летарници по цена од 30 де-
нари, а за организирана по-
сета на ученици и студенти 
тие чинат 20 денари, додека 
за децата до 7 - годишна воз-
раст и за пензионерите вле-
зот е бесплатен. 

сè повеќе ги освојува гене-
рациите кои доаѓаат, за кои 
всушност и е наменета. Ак-
цијата беше реализирана од 
страна на Унијата на сред но-


