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Издања СКД „Зора“ Книн-Београд и Удружења Срба из Хрватске на три штанда на
Сајму књига; продаја појединих издања на штанду Друштва “Свети Сава” (пролаз између
хала 1 и 4).

Српско културно друштво „Зора“ Книн-Београд и Удружење Срба из Хрватске у
Београду, издавачи с најдужом традицијом и највећим бројем наслова о избјеглиштву и
оном што му је претходило, обновили су традицију представљања својих издања на
Међународном београдском сајму књига. Избор књига ова два издавача, који и даље не
могу да сносе макар и оне минималне трошкове представљања на сајму су, захваљујући
помоћи других издавача и организација с којима сарађују, представљена на три штанда
на 61. Међународном београдском сајму књига.

На штанду Друштва “Свети Сава” се, по сајамским цијенама, могу купити нови
бројеви зборника Удружења Срба из Хрватске, часопис Книнска Крајина 7, књига
Мирка Бјелановића “Разбијање СФРЈ и Грађански рат у Хрватској”, зборник
“Јован Рашковић у времену
и сјећању”
(издање Српске читаонице “Јован Рашковић” Београд), “Судбина Крајине” Срђана
Радуловића
,
и још неколико новијих издања Удружења Срба из Хрватске и СКД “Зора”
Книн-Београд.

На штанду Управе МИП за дијаспору и Србе из региона (Хала 4), гдје је изложено
неколико наслова књига ова два издавача објављених у 2016. и у претходној години,
издавачка дјалатност дуга више од четврт вијећа биће представљена
у сриједу, 26. октобра у 12 сати
. Тематски оквир промоције су књиге које говоре
о животу у повратничким срединама у Републици Хрватској
.

“Зорина” и издања Удружења Срба из Хрватске, представљена су и на
репрезентативном штанду Републике Српске на овом сајму (Хала 3) .

Штанд Друштва “Свети Сава” из Београда, је традиционално, у пролазу између хале
1 и хале 4 (у непосредној близини штанда ДИЦ “Веритас”).
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