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Вече посвећено дамама 
 

Поводом књижевно-музичке вечери „Вече у марту посвећено дамама“, која 
ће бити одржана у нашем граду у уторак, 5. марта, у оквиру обележавања Дана 
жена, председница Савета за родну равноправност Лидија Павловић одржала је 
конференцију за новинаре и најавила промоцију књига „Женске приче“ и „Мирис 
багрема“ ауторке Љиљане Докнић Јелић.  

Председница Савета је истакла да Савет обележава дан посвећен женским 
правима, борби за једнака права жена, за бољи положај жена код послодаваца, за 
боље плате и за родну равноправност, дан који се обележава званично у 55 
земаља света. 

„Много тога је учињено у претходним годинама и у Србији и у свету када су 
у питању боља права жена и родна равноправност, међутим, без обзира на акције 
које стално чинимо, та права се негде и не поштују и жене и даље осећају потребу 
да се боре за бољи положај“, нагласила је председница Савета и додала да жене 
и даље имају 23 одсто мање плате у односу на мушкарце.  

„Имамо велики проценат незапослених жена, посебно у неким теже 
запошљивим категоријама, старије од 50 година, али и оне млађе, и константно се 
појављује потреба за већом борбом жена и јачим правима“.  

Председница Савета је подсетила на 1857. годину, када су се жене на 
демонстрацијама бориле за нека основна права, као што је осам сати рада, када 
је на улице Њујорка изашло 15.000 жена. Она сматра да борба и данас треба да 
се настави. 

„Важно је да се не само 8. марта, већ и сваког дана подсетимо на то која су 
наша права и шта је оно што је важно за нас. Порука је да свакога дана саме 
бринемо о себи, првенствено о свом здрављу, да имамо осмехе на лицима и лепе 
тренутке који ће нам побољшати живот. Један од тих лепих тренутака ћемо 
поклонити нашим Краљевчанкама - промоцију две књиге наше суграђанке 
Љиљане Докнић Јелић“, најавила је Лидија Павловић додавши да је ауторка 
имала и самосталну изложбу сликарских радова.  

„Књиге говоре о жени и свим могућим осећањима и ситуацијама у којима се 
жена налази, о љубави према Краљеву, Ибру и Морави, о томе како то жена на 
свој начин види. Овом промоцијом желимо да покажемо чиме се наше жене баве 
поред тога што иначе раде и колико заправо успешних жена наш град има“, 
истакла је председница Савета за родну равноправност. 

Љиљана Докнић Јелић је захвалила свима који су помогли у реализацији 
њене идеје о књизи поезије, првенствено председници Савета Лидији Павловић, 
Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ и директору Миши Милосављевићу, 
који је био изразито отворен за сарадњу, граду Краљеву и свим суграђанима који 
ће доћи на промоцију.  

„Живот је борба, али живот за жену је дупла борба“, рекла је ауторка 
објаснивши да су „Женске приче“ настале баш као реализација женских емоција и 
искустава, разноразних ситуација и садрже део и мушких емоција пребачен у 
женску причу и у женски род.  



„Мирис багрема је најсуптилнији и најквалитетнији, опојан. Ја живим у 
Шумарицама и, уз лепоту ушћа у Мораву, имамо велики број багремових ливада и 
поља, тако да је тај забран заиста очаравајући. Књига је добила назив „Мирис 
багрема“ јер багрем најлепше мирише баш ту изнад Маркове куће, баш ту испод 
Вериног прозора и баш ту где је Колов воћњак стари“, рекла је ауторка поменувши 
чланове своје породице, који су јој били велика подршка. 

Књижевно-музичко „Вече у марту посвећено дамама“, у организацији 
Савета за родну равноправност града Краљева и Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“, биће одржано у уторак, 5. марта 2019. године, у 19.00 часова, у 
Свечаној сали Градске управе града Краљева.  

 


