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ТРСТЕНИК

ЈК а д а је српски кнез Лазар
страдао на Косову, кнегиња
Милица је преузела бригу о
држави и народу, штитила их
од Турака, а онда се повукла у
скромни монашки живот. V манастиру Љубостиња јој се придружила деспотица Јелена, у монаштву Јефимија.
Кнегиња и деспотица су неговале лепу реч. У тишини
манастирских зидина настала је Похвала кнезу Лазару,
извезена на свили за кнежев покров. Монахињу
Јефимију, прву песникињу на европском тлу, опевале су
и песме савременика. Обе монахиње су овде умрле и
сахрањене: Милица на левој, а Јефимија на десној страниулазауцркву.
Од1971. годинеТрстеничаниславеЈефимијинедане.
Јефимијини дани су манифестација посвећена жени
ствараоцуиженимотивуууметничкомстварању.
Кроз радликовнихколонија жена сликара, самосталних изложби, појања црквених хорова и музичара који
се баве неговањем традиционалне српске музике,
преко Љубостињских беседа, округлих столова до песништва тематски везаног за српско духовно стваралаштво, за дух Јефимије, учествовале су сликарке, музичари, драмски уметници, истакнути академици, и писци
који су својим доприносом утемељили и дали основни
уметнички профил овој манифестацији.
Дођите почетком јуна уТрстеник и доживите времепловусредњи век!

Организатор:
Народни универзитетТрстеник
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Књижевни сусрети
САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА
окренути 1984. године. Састоје се од КЊИЖЕВНОГ ПОРТРЕТА ПИСЦА и ОКРУГЛОГ СТОЛА КРИТИКЕ. Спајајају писце са читаоцима, кроз проверу
највиших критеријума, и разматрају релевантна
поетичка питања савремене српске књижевности.
Одржавају се у првој половини новембра, у организацији Народне библиотеке „Јефимија" у Трстенику, под покровитељством Општине Трстеник,
Министарства културе Републике Србије и привредних организација. Садржај манифестације се
штампа у специјализованом зборнику радова који
садржи и библиографије писаца.
У овој години се одржавају 30. (јубиларни) пут, у
два термина: у мају „Књижевни портрет писца Владимира Пиштала" округли сто „Романсирана биографија" уз изложбу о Николи Тесли и у новембру
„Књижевни портрет писца Петра Сарића", уз
свечанообележавањејубилеја.
Досадашњи учесници манифестације: Добрица
Ћосић, Антоније Исаковић, АлександарТишма, Милорад Павић, Светлана Велмар Јанковић, Милован
Данојлић, Вида Огњеновић, Давид Албахари,
Светислав Басара, и многи други писци и књижевни
критичари...
Јединствена књижевна манифестација која се
бави савременим прозним стваралаштвом.
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Организатор:
Народна библиотека „Јефимија"
Тел: 037 711 212;
ел.пошта: nbjefimija@gmail.com;
www.bibliotekajefimija.rs

САВРЕМЕНА СРПСКА

