
 
 
 

Сајмове уметности, књижевности и образовања 
видело 35.000 посетилаца 

 
 

ОЦЕНА ИЗЛАГАЧА – САЈАМ КЊИГА НИКАД БОЉИ! 
 
 
Међународни сајам књига, Изложбу уметности „Арт експо“ и Сајам образовања „Путокази“, на 
којима је наступило више од 150 излагача из 13 земаља, видело је 35.000 посетилаца, што је 17% 
више у однос на 2018.  
 
Да је Сајам књига у сваком погледу успешнији него претходних година, утисци су посетилаца и 
излагача, чему у прилог иду и бројеви. Излагачи кажу да ће пословне резултате сумирати по завршетку 
приредбе, али већ сада се зна да су продате стотине хиљада књига чија је вредност вишемилионска. 
У оквиру „Дана Лазе Костића“ одржано је 140 програма. Уз два ексклузивна госта Францускињу Ањес 
Мартен Лиган и Италијана Дијега де Силву, гости Сајма књига били су Др Неле Карајлић, Синишa 
Убовић, Маријa Јовановић, Вуле Журић, Милош Петковић, Јеленa Митровић, Мирослав Кусмук, 
Симонидa Милојковић, Александaр Гаталица, Стеван Тонтић... 
Награду „Лаза Костић“ за најбољу књигу објављену између два Сајма добио је Селимир Радуловић за 
„Дванаест“, док је „Захарија Орфелина“ за „Причу о пркосним српкињама“ Иване Нешић, добила 
илустраторка Азра Костић Прчић.  
Узлагачи су највише продавали класике, књиге писаца који су гостовали и литературу за децу. 
 
На Сајму образовања је одржан Међународни кутак, у оквиру којег је први пут наступило 18 средњих 
школа и факултета из Велике Британије, Канаде, Немачке, Словеније, Словачке, Шпаније, Швајцарске.  
Наступиле су и новосадске средње школе, сви факултети Универзитета у Новом Саду са три научна 
института, као и средње и високе школе и факултети приватног и државног сектора из целе Србије. 
Њихова понуда употпуњена је наступом излагача из Хрватске, Републике Српске и Русије. После више 
година, образовне институције представили су и Министарство одбране и Министарство унутрашњих 
послова.  
Када је реч о ученицима завршних разреда средње школе, највеће интересовање је било за смерове 
на Технолошком факултету. Будући средњошколци су се највише интересовали за гимназије, посебно 
за Карловачку и нове смерове, кинески, јапански и норвешки језик, као и Гимназија Јован Јовановић 
Змај. Међу стручним школама највећу пажњу су привукле Машинска и Медицинска школа. 
Ученици Гимназије Лаза Костић, победници су 1. Купа Сајма образовања за средњошколце у баскету 
3 на 3. 
Поводом Сајма образовања организовано је оцењивање квалитета. Апсолутни шампион је 
Универзитет Привредна академија у Новом Саду.  
 



На Изложби уметности „Арт експо“ организоване су тематске поставке. Геометрија у сликарству 
војвођанских Словака, назив је изложбе у Аули Новосадског сајма. Представљена су дела Мире Бртка, 
Растислава Шкулеца, Јозефа Клаћика, Маријана Каравле, Данијеле Триашке и Емилије Валентикове. 
Како изгледа Црна Гора као инспирација уметника, посетиоци су видели на изложби слика, цртежа и 
графика аутора Слободана Кнежевића Абија, Бранке Веселиновић Поповић, Иване Бјелица, Наде 
Ђуровић Недељковић, Драгана Миличића, Дуње Недељковић Серафин, Слободана Боба Ивановића, 
Гојка Ђуровића, Тадије Јаничића и Данила Ђуровића.  
„Голубица Новог Сада“ назив је изложбе скулптура професора Андреја Васиљевића Баћа и академског 
вајара Милоша Васиљевића, која је била постављена на Изложби уметности. 
Овогодишњи добитник Награде за ликовну уметност ,,Сава Шумановић” је Славољуб Цаја Радојчић, 
академски вајар из Београда. 
Банатски културни центар, је у оквиру Фестивала илустрације књиге „Букил фест“, организовао 
изложбу „Српски илустратори на Бијеналу илустрације у Братислави 2003-2017.“  
 
 

Радио телевизији Војводине је наступила на Сајму књига и Изложби уметности. Уз представљање 
издања РТВ-а, организована је и изложба дела Милете Виторовић у сарадњи са Аукцијском кућом 
„Србиновски". Свакодневно, од 5. до 11. марта, РТВ је емитовао програм са Новосадског сајма и 
извештавао о најзначајнијим дешавањима на Сајму књига, Изложби уметности и Сајму образовања у 
телевизијском и радијском програму. 

 
 
Сајам запошљавања одржан је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, филијалом у 
Новом Саду, 7. марта. Наступило је око 70 излагача који су понудили више од 1.300 радних места. 
 
 
Током манифестација организована је Поклон-игра за посетиоце у којој је захваљујући поклонима 36 
излагача посетицима подељено више од 500 књига. 
 
 
Сајам књига, Сајам образовања „Путокази“ и Изложбу уметности „Арт експо“ подржали су: 

• Министарство просвете, нaуке и технолошког развоја 

• Министарство културе и информисања 

• Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност  

• Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице 

• Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

• Градскa управе за образовање 

• Градска управа за културу 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОСАДСКИ САЈАМ  
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