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SAOPĆENJE/SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE  

NAMIJENJENO JAVNOSTIMA 

MINI TURNEJA NAŠEG AUTORA 
 

Predstavljanje nove knjige poezije “IZA OKLOPA” (Izdavač DHIRA, Kusnacht, Švajcarska; 
dizajn omota Stevo Basara, grafički dizajner, Edmonton, Kanada; urednik i recenzent Sabahudin 
Hadžialić; recenzent Jasmina Vasić) autora DIOGEN pro kultura magazina i saradnika 
MaxMinus magazina, pjesnika Nihada Mešića Rivera iz Tuzle je tokom decembra/prosinca 
mjeseca 2011.g. održano u: 
 
Subota, 24.12.2011. – 12:00 sati  
Gradačac, u prostorijama Edukativnog centra “Učionica” sa početkom u 12:00 sati 
Među gostima su bili kulturni i javni poslenici Gradačca, a među njima i Prof. dr. Salih Burek; 
bivši načelnik općine Gradačac, Sead Sarajlić i današnji stanovnik Ljubljane, doajen bh. 
novinarstva – Aleksandar Mlač. U Gradačcu su, pored najnovijeg izdanja, predstavljene i 
prethodne dvije knjige: knjiga poezije i proze “Dovoljno lud” i knjiga poezije “Kroćenje straha”.  
 
Ponedjeljak, 26.12.2011.g. – 18:00 sati 
Travnik, u J.U. Gradska biblioteka Travnik, sa početkom u 18:00 sati 
Domaćin je bil Nermana Ramčić, direktorica biblioteke. 
Među gostima su bili kulturni i javni poslenici Travnika, a među njima i bh. književnici Salih 
Bazdulj i Nura Bazdulj - Hubijar. 
 
Utorak, 27.12.2011.g. – 18:00 sati 
Travnik, u J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, sa početkom u 18:00 sati 
Domaćin je bila Sanja Dukić, moderator i predstavnik biblioteke 
Učestvovali su i Tuzlanski tamburaši. 
 
Knjigu je, pored autora, predstavio književnik i urednik izdanja Sabahudin Hadžialić. 
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Tokom predstavljanja Nihad Mešić River je poklonio domaćinima jedan broj knjiga poezije 
“IZA OKLOPA”. 
 
Sabahudin Hadžialić gl. i odg. urednik DIOGEN pro kultura magazine i MaxMinus magazina, u 
ime naših izdanja, poklonio trideset odabranih knjiga klasika, modernista i postmodernista ex-Yu 
književnosti Gradskoj biblioteci u Travniku, dok je, pored istih poklona za Travnik, uručio i za 
NUB Tuzla najnovije izdanje PRVE Antologije ex-Yu aforizama i upravo objavljeno izdanje 
knjige aforizama na italijanskom jeziku i dvije knjige poezije (jedna prevod izdanja knjige 
poezije PROSJACI UMA iz 2003.g. na njemački jezik u prepjevu Samire Begman i ilustracije 
Hannelore Greinecker Morocutti dok je druga – ODABRANE PJESME na albanskom, 
engleskom, njemačkom, italijanskom francuskom i španskom jeziku) koje su objavljene u 
Švajcarskoj prije mjesec dana.  
 
Nihad Mešić River je također poklonio Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Tuzli i jedan 
primjerak upravo objavljene ANTOLOGIJE PJESAMA “Pjesnici za mir u svijetu” Vol. 3. na 
engleskom jeziku gdje je, zajedno sa odabranim pjesnicima od strane urednika Hadžialića, 
uvrštena i autorska poetika Nihada Mešića Rivera. 
 
U dodatku fotografije sa navedenih predstavljanja autorske poetike Nihada Mešića Rivera. 
 
O autoru: http://nihadmesicriver.weebly.com  
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САОПЋЕЊЕ/САОПШТЕЊЕ/ПРИОПЋЕЊЕ  

НАМИЈЕЊЕНО ЈАВНОСТИМА 

МИНИ ТУРНЕЈА НАШЕГ АУТОРА 
 

Представљање нове књиге поезије “ИЗА ОКЛОПА” (Издавач ДХИРА, Куснацхт, 
Швајцарска; дизајн омота Стево Басара, графички дизајнер, Едмонтон, Канада; уредник и 
рецензент Сабахудин Хаџиалић; рецензент Јасмина Васић) аутора ДИОГЕН про култура 
магазина и сарадника МаxМинус магазина, пјесника Нихада Мешића Ривера из Тузле је 
током децембра/просинца мјесеца 2011.г. одржано у: 
 
Субота, 24.12.2011. – 12:00 сати  
Градачац, у просторијама Едукативног центра “Учионица” са почетком у 12:00 сати 
Међу гостима су били културни и јавни посленици Градачца, а међу њима и Проф. др. 
Салих Бурек; бивши начелник опћине Градачац, Сеад Сарајлић и данашњи становник 
Љубљане, доајен бх. новинарства – Александар Млач. У Градачцу су, поред најновијег 
издања, представљене и претходне двије књиге: књига поезије и прозе “Довољно луд” и 
књига поезије “Кроћење страха”.  
 
Понедјељак, 26.12.2011.г. – 18:00 сати 
Травник, у Ј.У. Градска библиотека Травник, са почетком у 18:00 сати 
Домаћин је бил Нермана Рамчић, директорица библиотеке. 
Међу гостима су били културни и јавни посленици Травника, а међу њима и бх. 
књижевници Салих Баздуљ и Нура Баздуљ - Хубијар. 
 
Уторак, 27.12.2011.г. – 18:00 сати 
Травник, у Ј.У. Народна и универзитетска библиотека Тузла, са почетком у 18:00 сати 
Домаћин је била Сања Дукић, модератор и представник библиотеке 
Учествовали су и Тузлански тамбураши. 
 
Књигу је, поред аутора, представио књижевник и уредник издања Сабахудин Хаџиалић. 
 
Током представљања Нихад Мешић Ривер је поклонио домаћинима један број књига 
поезије “ИЗА ОКЛОПА”. 
 
Сабахудин Хаџиалић гл. и одг. уредник ДИОГЕН про култура магазине и МаxМинус 
магазинa, у име наших издања, поклонио тридесет одабраних књига класика, модерниста 
и постмодерниста еx-Yу књижевности Градској библиотеци у Травнику, док је, поред 
истих поклона за Травник, уручио и за НУБ Тузла најновије издање ПРВЕ Антологије еx-
Yу афоризама и управо објављено издање књиге афоризама на италијанском језику и 
двије књиге поезије (једна превод издања књиге поезије ПРОСЈАЦИ УМА из 2003.г. на 
њемачки језик у препјеву Самире Бегман и илустрације Ханнелоре Греинецкер 
Мороцутти док је друга – ОДАБРАНЕ ПЈЕСМЕ на албанском, енглеском, њемачком, 
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италијанском француском и шпанском језику) које су објављене у Швајцарској прије 
мјесец дана.  
 
Нихад Мешић Ривер је такођер поклонио Народној и универзитетској библиотеци у Тузли 
и један примјерак управо објављене АНТОЛОГИЈЕ ПЈЕСАМА “Пјесници за мир у 
свијету” Вол. 3. на енглеском језику гдје је, заједно са одабраним пјесницима од стране 
уредника Хаџиалића, уврштена и ауторска поетика Нихада Мешића Ривера. 
 
У додатку фотографије са наведених представљања ауторске поетике Нихада Мешића 
Ривера. 
 
О аутору: http://nihadmesicriver.weebly.com  
 
 

Srdacno/ Срдачно, 
PR 

 
DIOGEN pro kultura 

хttp://diogen.weebly.com 
MaxMinus magazin 

хttp://maxminus.weebly.com 


