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Сајам књига у Андрићграду, који је дио пројекта "Видовданске свечаности", биће одржан
ове године од 28. јуна до 12. јула - од Видовдана до Петровдана.

  

  

Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић рекао је на
конференцији за новинаре у Београду да ће овај сајам бити још један симбол искрене и
отворене сарадње Србије и Републике Српске, али ће, као и све остало у Андрићграду,
показати како се Србија и Српска заједно представљају у свијету.

  

"Као што је све што је изњедрио Емир Кустурица и што својом сигурном руком води,
увећава и уљепшава, постало понос свима нама, тако је и његов и наш Андрићград
постао највећи и најљепши мост који спаја науку, културу и умјетност Србије и Српске",
рекао је Цицовић.

 Професор Александра Вранеш из Андрићевог института рекла је да ће и ове године
наступити најпознатији издавачи из Србије, Републике Српске и Црне Горе, те да ће
жири Сајма посљедњег дана додијелити Награду за издавачки подухват године у
Републици Српској и Србији и специјално признање.

  

Вранешева је навела да ће у периоду трајања Сајма књига бити уприличени округли
столови и радионице из области савремене литературе, филма, историје, језика, писма,
с посебним освртом на италијанску књижевност и умјетност.

  

"На Сајму ће учествовати бројни домаћи и страни аутори - Матија Бећковић, Душан
Ковачевић, Драгослав Михаиловић, Захар Прилепин, Владимир Кецмановић и многи
други", рекла је Вранешева.
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Она је додала да ће обиљежавање Видовдана у Андрићграду бити увеличано богатим
културним и умјетничким програмом, те да ће по завршетку церемоније свечаног
отварања Сајма бити одиграна представа "Прах" у копродукцији Народног позоришта у
Београду и Шабачког позоришта, а затим и одржан концерт групе "Бајага и
инструктори".

  

Уредник програма Сајма Желидраг Никчевић рекао је да ће пратећи програм бити
изузетно квалитетан, те да је одлучено да ове године програм представља врсту одраза
савремене српске културе, књижевности прије свега, али и да се преко програма осјети
"живи пулс српске културе, национална самобитност, њен квалитет и повезаност са
другим културама".

  

Он је додао да ће бити организована и два-три округла стола о судбини ћирилице данас
у српском језику са читавим низом реферата и прилога врхунских лингвиста.

  

Сајам књига у Андрићграду, који ће бити одржан други пут, организује Андрићград у
суорганизацији са Андрићевим институтом и Београдским сајмом, уз покровитељство
предсједника Републике Српске Милорада Додика и подршку Министарства науке и
технологије Републике Српске, Министарства културе и информисања Србије, општине
Вишеград и Представништва Републике Српске у Србији.

  

Сајам ће бити отворен радним даном од 12.00 до 21.00 час, викендом од 10.00 до 21.00
час.
Улаз је слободан.

  

ИЗВОР: Срна
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