Поштовани суграђани,
Штампањем „Типографическог Објавленија“ (1. јануара 1834.) са програмом рада
Крагујевац званично постаје колевка штампарства у Србији. У нашем граду је од 1834.
године, када је у Књажеско-србској књигопечатњи под уредништвом Димитрија Давидовића
одштампан први број „Новина србских“ у Србији, публиковано преко 300 различитих новина
и часописа и велики број књига на српском и бугарском језику.
Само четири године касније, тачније 12. јула 1838. године, такође у нашем граду, ударени
су темељи данашње Народне библиотеке Србије, када је српски кнез Милош Велики
званично одобрио молбу министра просвете Стефана Стефановића Тенке да се књижница
Типографије присаједини библиотеци Министартва просвете која је, тим чиним, званично
почела да ради.
Крагујевац је кроз векове свог развоја био жижа окупљања и реализовања слободоумних
идеја, град од великог значаја за историју модерне Србије. То се посебно огледало у
штампарству и издаваштву, јер се одржавао континуитет у раду бројних штампарских
предузећа: Крагујевачка друштвена штампарија, Штампарија Радивоја Јовановића, Савића,
Народна штампарија, Нова штампарија „Шумадија“, Штампарија Стефановића и Јовановића,
у време Великог рата Штампарија Врховне команде, „Југославија“ браће Јовановић,
„Шумадија“ А. Јовановића, Студентска штампарија и „Ново доба“ Николе Николића,
„Светлост“ Вукашина Јаковљевића, Народна штампарија Спасоја Вулетића, Штампарија
Миодрага Михајловића, „Ново доба“ Софије Николић, „Рад“ Николе Црљаковића,
Штампарија ИП „Светлост“, Штампарско предузеће „Напредак“ и Графичко предузеће
„Никола Николић“ (једна од највећих штампарија јужно од Београда).
Поред тога, наш град је и универзитетски центар у коме се школује будућа интелектуална
елита чији ће задатак бити да даје импулсе развоју нашег друштва. Од квалитета њиховог
образовања зависиће и наша будућност.
Сматрамо да су то довољни разлози да Крагујевац организује Сајам књига и графике, са
жељом да он из године у годину расте и постане највећи сајамска манифестација ове врсте
у централној Србији.
Ове године `` Сајам књига и графике“ ће се одржати н а Шумадија сајму у периоду од 11 –
14 маја и очекивања су да ће како излагачки део, тако и посета Сајма испунити задата
очекивања.

Добро нам дошли!
Шумадија сајам

