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Ове године се обиљежава 120-годишњица рођења Иве Андрића, јединог нобеловца
српског језика, и чињеница да се та годишњица навршила пре десет дана, 9. октобра,
навела нас је да једном великом књигом, формата два и по са метар и по, тој Андрићевој
годишњици дамо лијепу, а вjерујем и корисну завршницу, јер ће посјетиоци нашег штанда,
на 57. међународном сајму књига у Београду, у тој великој Андрићевој књизи 2012-е
моћи да нађу оне основне податке о нашем великом писцу и тако се подсјете на оно што
су учили у школи. Поред те тако велике књиге, на нашем штанду је ове године и портал
Андрићграда, портал који симболизује улазак у фазу у којој је већ реализован добар дио
пројекта, изграђене су неке зграде, уређене улице, подигнут споменик Андрћу,
прорадило је штошта и, уопште, сад се већ има шта видјети, а прошле године је то све
било на нивоу пројекта.

  

Београдски међународни сајам књига видимо као културни догађај првог реда, па у том
смислу и очекујемо да Предсједник Републике Српске господин Милорад Додик свечано
отвори наступ Републике Српске на тако значајној смотри културе и умјетности. Такође,
очекујемо да ће овој свечаности присуствовати министар просвјете и културе Републике
Српске Антон Касиповић и министр културе и информисања Републике Србије
Братислав Петковић, и својим обраћањем потврдити добру сарадњу Републике Српске и
Србије нарочито на плану културе и умјетности.

  

  

У кратком културно-умјетничком програму отварања свечаног наступа Републике Српске
на овом сајму учествоваће: Биљана Ђуровић, Лидија Пајић , Маја Колунџија, Небојша
Кундачина, Тихомир Станић, Ранко Рисојевић и Љубивоје Ршумовић, а други дио наше
свечаности биће на нашем  штанду Републике Српске, хала 2, ниво А, до којег ћемо,
након овог дијела свечаности, доћи кроз халу 4 и главну, кружну халу, с кратким
задржавањем код штандова издавача из Републике Српске. С обзиром на изглед нашег
штанда, на којем доминира улаз у Андрићград, а ту је и Андрићева књига 2012,
очекујемо да професор Емир Кустурица говори о Андрићграду данас и о најављеној
Андрићевој награди.
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На штанду Републике Српске (хала 2, ниво А) имаћемо сваког дана промоције у којима ће
учествовати не само аутори и издавачи него и критичари, а 22.октобра у 16,00 сати, у
сали „Београдски сајам“, имаћемо Трибину „Судбина Балкана у дјелима Иве Андрића.

  

Уз све то, оно што смо почели прошле године, ове године настављамо, а вјерујемо да ће
наредних година то постати заштитни знак наступа Републике Српске на Београдском
међународном сајму књига – то је, наравно, програм у којем пјесници Србије, Српске и
Црне Горе говоре своје стихове сајамској публици; прошле године је то било са
Вишеградске ћуприје на нашем штанду и угледни бањалучки издавач г. Ненад Новаковић
је у својој издавачкој кући Бесједа објавио зборник поезије с те књижевне вечери, а
договорили смо се да и после књижевне вечери коју ћемо ове године организовати
испред наше велике Андри ћеве књиге 2012. у
четвртак
25.октобра у 18 сати буде објављено као посебна књига.

  

Програм промоција аутора и издавача можете видјети... Овдје
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