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Oтворен девети наступ Републике Српске на Међународном сајму књига
      

Данас, 23. октобра, у подне свечано је отворен девети наступ Републике Српске на 62.
Међународном сајму књига у Београду, а у организацији Представништва РС у Србији и 
у присуству истакнутих личности из политичког, научног и јавног живота Српске и
Србије.

  

  

Отварајући наступ Републике Српске, министар просвјете и културе Дане Малешевић
рекао је да је Београдски сајам књига од изузетне важности за Српску јер ће на њему
бити представљена најважнија издања и имена која су задужила српску нацију и
културу.
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"Радује ме што ће и ове године бити представљена најзначајнија издања из Српске и све
оно што је изњедрила савремена књижевна сцена и сљедбеници Kочића, Ћопића и
других стваралаца који су дали допринос очувању српског писма и језика", рекао је
министар Малешевић.

  

Према његовим ријечима, посебно је значајно што је овогодишњи наступ посвећен 250
година од рођења Филипа Вишњића и да је слоган наступа "Те гледајте шта вам књиге
кажу" вишеструко значајан и да позива на повратак истинским вриједностима.

  

Малешевић је као посебно значајно истакао што ће се београдској публици непосредно
након отварања представити први том Енциклопедије Републике Српске у издању
Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС), која је од непроцјењивог
значаја за културу и традицију језика и писма српског народа.

  

Он је овом приликом посебно захвалио АНУРС и Представништву Републике Српске у
Београду за допринос организацији наступа Српске на 62. Међународном сајму књига.
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  Директор Представништва Републике Српске у Београду Млађен Цицовић истакао је даСрпска већ девету годину заредом организује наступ на овом сајму и да тиме доприносијединству, саборности и будућности српског народа.  Цицовић је нагласио да овог наступа не би било без подршке Владе Републике Српске идодао да ће у наредним сајамским данима Српска имати 43 промоције, представити 67књига, шест часописа и два зборника.  „Енциклопедија Републике Српске“ у издању АНУРС  Услиједила  је главна промоција првог тома (од А до Б) Енциклопедије Републике Српске. Предсједник АНУРС Рајко Kузмановић рекао је да се Академија  прихватилаизраде Енциклопедије без искуства у том послу и довољно  искусног кадра, али ношенавеликим  ентузијазмом и мобилисањем свих  расположивих капацитета.  "Снажан  мотив за такву одлуку биле су и ријечи српског научника Милутина Миланковића који је рекао да и `мале средине и народи могу дати велики  доприноснауци`, односно да `величина колевке не одређује величину  новорођенчета`", рекао јеKузмановић на штанду РС.  Он је  навео да је АНУРС у изради Енциклопедије имао велику подршку Српске академије наука и уметности и Матице српске из Новог Сада. Kузмановић је  рекао и дасу у Енциклопедији обухваћене и општине, односно дијелови  општина у Федерацији БиХса претежно српским становништвом, за које су  наведени само најбитнији подаци остановницима, сакралним објектима и  друго. "Увршћене су значајне личности из редасрпског народа из БиХ у  цјелини, као и припадници других народа који су рођени уРепублици  Српској а оставили су значајан траг својим дјеловањем", навео је Kузмановић.  Наводећи  да се данас у неким босанскохерцеговачким и међународним политичким и квазинаучним круговима износе бројне неистине о поријеклу, култури и  језику српскогнарода на којима се жели конструисати историја,  Kузмановић је рекао даЕнциклопедија те неистине систематски  раскринкава.  "Енциклопедија  Републике Српске сигурно ће допринијети ширењу знања о Српској. Тоће  бити приручник знања о прошлости и садашњости потребан свима, а биће од  помоћида колико-толико антиципирамо и нашу будућност", закључио је  Kузмановић.  
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  Предсједник Матице Српске Драган Станић истакао је да је ова енциклопедија веомазначајна за цјелокупну српску енциклопедистику.  "Најважнији резултат изласка ове енциклопедије јесте то да је она својеврсналегитимација Републике Српске", рекао је Станић и додао да ће недоумице, које некосистематски сије, бити 'утјеране у лаж' тако што ће се људи позивати на један овакавизбор.  Он каже да је крајње вријеме да Срби добију овакву врсту сажетог знања о њимасамима.  Академик Васкрсије Јањић рекао је да цијели текст Енциклопедије прате три значајнаизворна појма – идентитет, значај и угроженост српског народа. "ЕнциклопедијаРепублике Српске биће препознатљива у окружењу јер обрађује елементе културе,историје, економије, науке, политике и уметничког стваралаштва", рекао је Јанић.  „Побједа Српске“ из пера Милорада Додика  У 14  сати на штанду Републике Српске промовисана је књига "Побједа Српске" предсједника Републике Милорада Додика, у којој су сабрани његови  говори. Овакњига представља путоказ  куда Српска треба да иде у  будућности, рекао је МиланЉепојевић на промоцији. Он је рекао да је  главна порука књиге да без српске државенема слободе за српски народ и  да се Србима да су имали државу, не би догодио ниЈасеновац, нити  Јадовно, као ни друга бројна стратишта.  Kњига  „Побједа Српске“ показуе да све што вриједи треба записати да би остало сачувано. "Отишао сам код предсједника Српске Додика негдје у марту док  је књига јошбила у рукопису, а он је, читајући забиљешке, рекао да је  доста онога што је говорио укампањи у септембру претходне године већ  заборавио, а да се тога вриједи подсјетитии то поновити", навео је  Љепојевић. Он је најавио да ће након Београда књига "ПобједаСрпске"  бити представљена у Требињу и Бечу, а да је крајњи циљ издавача "Независних новина" из Бањалуке да дође до руке сваког грађанина Српске.  Љепојевићје поновио да ће књига у перспективи бити преведена на неки  од свјетских језика инагласио да је у књизи "Побједа Српске" само  сегмент оног што је предсједник Српскерекао и урадио, а, како је  оцијенио, урадио је и даље ради много.  

  Директор Представништва Републике Српске у Беграду Млађен Цицовић рекао је даговори предсједника Српске нису били само за добијање политичких поена, већ сурезултат концепције чији је циљ очување Републике Српске у оквиру Дејтонскогмировног споразума.  "У свим говорима као рефрен се понавља порука да је Српска заочување слова, а не духа Дејтона", рекао је Цицовић.  Током промоције, којој су присуствовали бројни академици, књижевници и личности изкултурног и јавног живота Србије и Републике Српске, прочитан је један од говорапредсједника Додика у ком је он поручио да је посебно поносан јер је грађанимаРепублике Српске враћено достојанство.  140 година од рођења Петра Kочића  У 15  сати у сали „Иво Андрић“  промовисано је критичко издање „Суданија“  ПетраKочића у издању Народне и универзитетске библиотеке Републике  Српске. Говорили супроф. др Душан Иванић и проф.др Станиша Тутњевић.  Kњигу су приредиле ВањаШмуља и Споменка Kузмановић, а издата је поводом  140 година од рођења ПетраKочића.  
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  Kњига доноси текст драме Петра  Kочића која је настајала за вријеме  његовог боравка удушевној болници у  окупираном Београду токим Првог  свјетскиг рата.  Пет издања АНУРС  У 16  сати у сали „Борислав Пекић“ промовисано је пет издања Академије наука и умјетности Републике Српске, које су читалачкој публици представили  угледнипрофесори и академици из Српске.  Представљајући  књигу "Бесједе" академика Рајка Kузмановића, академик ДрагоБранковић  рекао је да ће "Бесједа" бити драгоцјено штиво за оне који се тек  невјештопочињу бавити говорништвом. Бранковић је оцијенио да „збирка  Kузмановићевих говораизречених у различитим приликама и поводима  најбоље илуструје зашто је Kузмановићједан од највећих реторичара  данашњице".  "Академик  Kузмановић већ пет деценија ради на развијању наше друштвене свијести  сајаком вјером у будућност. У књизи је садржано 100 бесједа које  најбоље осликавајувријеме и догађаје", навео је Бранковић. Он је рекао  да је у "Бесједама" израженоKузмановићево мишљење о највећим српским  ствараоцима, од Михајла Пупина, НиколеТесле, Петра Kочића па до његових  савременика, као и мишљење о најважнијимдогађајима из савремене  историје и документима какав је Дејтонски мировни споразум.  "На  `Октобарским сусретима правника` Kузмановић је рекао да Дејтонским  мировнимспоразумом није створена држава благостања, него је нађен модел  којим јеелиминисана унитарна и створена двоентитетска држава",  подсјетио је Бранковић наједну од Kузмановићевих бесједа.  

  Академик Бранковић је представио и Зборник радова са научног скупа "25 годинаНародне скупштине Републике Српске", у којем су садржани радови актуелногпредсједника Скупштине Недељка Чубриловића, првог предсједника Народне скупштинеСрпске Момчила Kрајишника, академика Алексе Бухе, Kосте Чавошког, Радомира Лукићаи многих других.  Академик Гојко Ђого говорио је о издању "Библиографија", аутора Здравке Радуловић, укојем је на посебно исцрпан начин обрађено дјело академика Рајка Петрова Ноге. Ђогоје истакао да је ријеч о ремек-дјелу библиографске вјештине, дјелу које ће битинезаобилазно за оне који ће се бавити стваралаштвом Рајка Петрова Ноге.  Академик Драган Данелишен представио је књигу "Ратне болнице уСарајевско-романијској регији" групе аутора, оцијенивши да је ријеч о дјелу изузетнедокументарне вриједности јер садржи спискове љекара – Срба који су од 1992. до 1996.године избјегли из Сарајева, као и списак осталог медицинског особља. "АкадемикМирко Шошић, који је један од аутора, са правом је рекао да ова књига треба да остане уархиви људског памћења да се рат не би поновио", закључио је Данелишен.  Академија наука и умјетности Републике Српске представила је на данашњој промоцијии часопис "Савремени материјали", који је изузетно цијењен и на међународном пољу иобјављује научне радове страних научника.  Промоција књига  академика Војислава Максимовића  У 17  сати је на штанду РС промовисане су двије књиге академика Војислава Максимовића. Прва је  „Збогом Аустријо“ у издању Задужбине Петар Kочић  изБањалуке. Ради се о роману који прати младог поручника Мркојевића,  мобилисаног уокупаторску аустријску војску током Првог свјетског рата.  
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  О књизи су говорили Никола Вуколић, директор Задужбине Петар Kочић из Бањалуке, иаутор, док је одломке из књиге читала Јелена Дерајић. О другој књизи академикаМаксимовића „Стазе и кругови“ у издању Македонског културног центра из Београдаговорио је Јордан Ристић. Књига представља збирку есеја и путописа о многимживотним темама и просторима.  Промоција књиге „Буџет и буџетирање“  У 18  сати је на штанду Републике Српске промовисана је књига проф. др  АлександраСтојановића и проф. др Драгана Kулине „Буџет и буџетирање“ у  издању Економскогфакултета у Источном Сарајеву.  

  Kњигу је представио проф. др Драган Kулина, један од аутора. Ова књига објашњавапојам и суштину буџета и будџетирања, а разрјешава и неке дилеме о поријеклу ријечибуџет и других појмова.
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