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Трећег дана наступа Републике Српске на Београдском сајму књига одржано девет
промоција
      

Трећег дана представљања Републике Српске на 62. Међународном београдском сајму
књига у сриједу, 25. октобра, одржано је девет промоција на штанду Републике Српске и
у салама „Александар Вучо“ и „Иво Андрић“.

  

Представљање књижевне награде „Златна сова“

  

У 11.30 на штанду РС представљена је књижевна награда „Златна сова“, као и књига
„Предшколски програм и дјечији развој“ у издању Завода за уџбенике и наставна
средства из Источног Сарајева. О значају награде „Златна сова“ говорили су: Анђелко
Анушић, Раде Ристовић, проф. др Сања Мацура и Ранко Рисојевић.

  

Раде Ристовић, директор Завода, казао је да је циљ „Златне сове“ био да се привуче
пажња свих који пишу у Републици Српској, како би енергија и дјела која имамо и
публиковала. „Награда 'Златна сова' је означила велики помак свему ономе што се зове
књижевност“ истакао је Рисовић.

  

  

Сања Мацура је казала да је ова награда врло важна у културолошком смислу јер се
додјељује за најбољи необјављен роман. „Ова наша породица броји 15 романа и изузетно
гласно се чуло за 'Златну сову' што нам много значи. Истакла је да није било тешко
донсоити одлуке у жирију када иза романа стоје рецензенти и изадавачке куће, посебно
дајући значај броју читалаца наспрам тиража дјела.
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Према ријечима Ранка Рисојевића, сваки књижевник се труди да у току живота остави
неки траг: „'Златна сова' је дошла као дар са неба онима који пишу у тишини и самоћи, и
то је велика прилика за оне који пишу романе.“

  

Анђелко Анушић је рекао да је важно да писци пишу, јер чим писци престану да пишу
престаје и књижевност, истичући да књижевност посједује најбоље архиве.

  

О књизи Наташе Цвијановић „Предшколски програм и дјечији развој“ говорили су  проф.
др Перо Спасојевић, проф. Јасмина Клеменовић и аутор.

  

Јасмина Клеменовић је истакла је да је ова књига значајна за праксу и да је највредније
што је усмјерена и на дјецу и на родитеље. Посебан заначај има рана фаза развоја
дјетета и сарадња родитеља, казала је Клеменовићева, додајући да је неопходна
модернизација школства.

  

Говорећи о књизи, професор Спасојевић је истакао да наша средина није наклоњена
нашој дјеци и да постоји недостатак предшколских капацитета у Републици Српској. „На
нашој дјеци почива будућност, и од онога што учинимо за њих зависи и наша будућност.
Препознавање онога најбољег у дјеци и развој тих потенцијала је најважнији циљ“, 
казао је Спасојевић.

  

Наташа Цвијановић је казала да идеја о писању књиге сеже 25 година уназад, и да је
она посвећена свој дјеци која су је инспирисала и у чијем одгоју је учествовала током
рада у вртићима, као и властитој дјеци. Истакла је да је посебно значајно да дијете буде
укључено у вртић и друге програме.

  

„Утицај породице је доминантан и зато породицу треба усмјеравати на већу сарадњу“,
казала је Цвијановићева и истакла да ниједан вртић не може сам успјешно развијати
дијете без сарадње са породицом.

  

„Историја српске књижевности, Реализам 1 и 2“ Милорада Јеврића
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У 12.30 на штанду РС је промовисана књига Милорада Јеврића „Историја српске
књижевности, Реализам 1 и 2“ у издању „Бесједе“ из Бањалуке. О књизи су говорили:
проф.др Ненад Новаковић и аутор.

  

  

Новаковић је истакао да ова књига помјера границе српског реализма у период од два
вијека и просторе Македоније, Републике Српске те Хрватске и Дубровника, што је
посебно значајно јер показује да је српска књижевност присутна и код других народа.

  

„Ова књига је комплетно и заокружено дјело из историје српског реализма које ће бити
од велике користи будућим истраживачима српског реализма“, казао је Новаковић.

  

Аутор је истакао да је заначај ове књиге у томе што што је то прва историја реализма код
нас и да се нада да ће бити од користи студентима на српским универзитетима а и шире.

  

„Захваљујем издавачима Филозофском факултету у Косовској Митровици и издавачкој
кући 'Бесједа' Ненада Новаковића, који су препознали значај овог дјела“, казао је
Јеврић.

  

Промоција издања Матичне библиотеке из Источног Сарајева

  

Промоција издања матичне библиотеке из Источног Сарајева почела је пјесмом Горана
Врачара, коју је пјесник сам казао, а потом је о његовој књизи „Српска“, збирци
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родољубиве поезије, говорио Саша Кнежевић. Критичар Кнежевић је прво рекао да
нема веће и јаче љубави од љубави према својој земљи. У даљем излагању, уз поређење
Врачара и Ракића нагласио је да би и други пјесници требало да се чешће враћају
родољубивој поезији.

  

  

Књига Горана Врачара „Српска“ на овом сајму представљена је само као звучно издање.
Кнежевић је предложио да матична библиотека убудуће чешће објављује звучна и
штампана издања заједно, не само да би се сачувао глас пјесника него и да публика
може да га чује како своју поезију говори.

  

Саша Кнежевић је публици потом представио књигу „Рука анђела“ Жељка Пржуља.
Роман говори о Првом свјетском рату и објављен је у два тома у издању Матичне
библиотеке из Источног Сарајева.

  

Маријана Петронић је сама представљала своју књигу „Приче о дјеци и крилима“. Не
инстистирајући на поучности, на поудучавању, него на учењу. О књизи Маријане
Петронић огласио се и пјесник Горан Врачар, који је рекао да ово није књига о
црвенкапицама и сњежаницама, него се овдје ради о живој дјеци и њиховим жељама и
проблемима.

  

На крају промоције издања Матичне библиотеке Источно Сарајево говорила је Љиља
Кнежевић, директорка Библиотеке. Она је похвалила и дјела и писце и исказала радост
што са њима сарађује, а у наставку је посебно говорила о књизи дјечије поезије
Маријане Петронић, па потом о дјеци која долазе у њену  библиотеку.

  

Монографија "Херцеговачки корпус"
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У 14 сати на штанду РС је представљена Монографија "Херцеговачки корпус", у издању
СПКД „Просвјета“ из Билеће.

  

О књизи су говорили генерал Радован Грубач, некадашњи командант Херцеговачког
корпуса Војске Републике Српске и пуковник др Неђељко Попара.
Херцеговачки корпус је био јединица у саставу Војске Републике Српске, која је током
грађанског рата у БиХ 1992-1995. била организована на простору Источне и Старе
Херцеговине са циљем одбране Републике Српске.

  

  

Генерал Грубач је истакао да је ова књига, која је писана готово девет година,
својеврстан споменик онима који су пали бранећи Херцеговину и Републику Српску, те
да они који су је писали нису жељели да се продаје већ да буде поклањана.

  

Он је подсјетио да је Херцеговачки корпус као дио Војске Републике Српске настао у
мају 1992. године и да је у почетку бројао 4.600 бораца, а до јесени те године израстао у
формацију од 24.000 бораца.

  

"Рат смо завршили са 18.500 бораца", рекао је Грубач.

  

Корпус је био организован у бригаде, са укупно осам бригада, а од тога двије
моторизоване, тро пјешадијске и три лаке, три артиљеријска пука,  више самосталних
батаљона, дивизона, чета и одреда.
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Генерал Грубач је нагласио да је овај корпус извео јединствену одбрамбену операцију
која је трајала од почетка до краја рата, а у оквиру које је вођено безброј борби и бојева.

  

„Корпус је сем тога извео три нападне операције, прву у јесен 1992. године на Сутјесци и
Зеленгори ради спајања Источне и Старе Херцеговине, другу 1993. ради спајања
Херцеговине и Сарајевско-романијске регије у рејону Трнова, Трескавице, Јахорине и
Игмана, и трећу прољеће 1994. године код Горажда ради спајања Херцеговине са
Србијом“, казао је Грубач.

  

"Спровели смо 1995. године и јединствен оперативни маневар ради спречавања
јединица Хрватске војске да у току оперције `Олуја` заузму и Херцеговину. Није отет ни
камен земље херцеговачке, а у Херцеговини се камењем броји земља", истакао је
Грубач.

  

Он је оцијенио да је веома значајно што је књига са оваквим садржајем угледала свјетло
дана и најавио да ће у наредном времену бити издате и књиге о појединим бригадама
које су биле у саставу Корпуса.

  

Пуковник Неђељко Попара истакао је да је одлучено да у изради књиге учествује
петнаестак непосредих учесника одбране Херцеговине да би ово дјело било што
вјеродостојније и документ за сва времена.

  

"Издали смо књигу поводом 140 година од Херцеговачког устанка и 20 година од
настанка Републике Српске да бисмо одали почаст свим Херцеговцима којима је слобода
и отаџбина била највећи завјет и светиња", казао је Попара.

  

„Напор БиХ за ослобођење и уједињење“ Пере Слијепчевића

  

На промоцији књиге „Напор БиХ за ослобођење и уједињење“, коју је приредио Перо
Слијепчевић са сарадницима, а објављена је ове године у издању Народне и
универзитетске библиотеке Републике Српске, говорили  су Љиља Петровић-Зечић,
директорица НУБРС, проф. др Борис Милосављевић, проф. др Боривоје Милошевић и
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проф. др Милош Ковић.

  

  

Љиља Петровић-Зечић је говорила прво о сарадњи Балканолошког института и НУБРС,
до које је дошло захваљујући Душану Батаковићу. Послије потписивања протокола о
сарадњи двије институције из Србије и Српске покојни Батаковић је предговор о овој
кнјизи предао издавачу непосредно пред смрт.

  

Проф. Милосављевић је рекао да је Батаковићев предговор толико значајан у овом
времену да би се могло казати да је ријеч о двије књиге:  Батаковићевој и књизи коју је
приредио Перо Слијепчевић.

  

Проф. Милошевић је рекао да је Перо Слијепчевић овом књигом, поред тог њеног
значаја за историју Срба у БиХ, помогао и настојањима демистификације прича о
западној цивилизацији као предности БиХ.

  

Проф. Ковић је прво нагласио изразити смисао покојног Батаковића за цјеловитост
историје Срба, дакле и Срба у Србији и Срба у БиХ и Срба у Црној гори и свуда гдје
Срба има. Примијетивши да се злочини над Србима понављају у сваком сљедећем рату
на истим мјестима и на исти начин.  Проф. Ковић је прозвао Српске историчаре,
публицисте и књижевнике: „Где су нам књиге о овом последњем рату у Хрватској, у БиХ,
у Србији?“

  

Овој промоцији у сали „Иво Андрић“ присуствовали су Миодраг Линта, предсједник
Савеза Срба из региона, и Млађен Цицовић, директор Представништва Републике
Српске у Србији.
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„Позориште код Срба“ Светислава Шумаревића

  

На промоцији књиге Светислава Шумаревића „Позориште код Срба“, коју су Народно
позориште Републике Српске и „Бесједа“ објавили као репринт издања из 1939. године,
говорили су редитељи Александар Пејаковић и Марко Мисирача, Ненад Новаковић,
директор Народног позоришта Републике Српске, Душко М. Петровић, књижевник.

  

  

Ненад Новаковић је рекао да је ово била заиста ријетка књига и потребна не само
радозналим читаоцима него и студентима на академији и да је ово прва промоција.
Александар Пејаковић је испричао како се с овом књигом срео случајно припремајући се
за упис на правни факултет када је умјесто „Историје Срба“ добио књигу „Позориште код
Срба“ и да му је то касније много користило када се уписао на Академију. Марко
Мисирача је говорио о издавачкој дјелатности Народног позоришта Републике Српске и
изразио наду да ће се она наставити. Петровић је подсјетио на то да прва позоришна
представа није играна  у Бањалуци 1883. године па потом у Сарајеву, него 1867. године
у Богословској школи у Бањалуци, коју је основао и водио Васо Пелагић.

  

„Статистичка анализа: методи и примјена“ проф. др Миодрага Ловрића, проф. др
Јасмина Комића и проф. др Стевана Р. Стевића

  

У сали „Александар Вучо“ промовисана је књига „Статистичка анализа: методи и
примјена“, друго измијењено и допуњено издање аутора проф. др Миодрага Ловрића,
проф. др Јасмина Комића и проф. др Стевана Р. Стевића. Како су аутори били
спријечени да дођу на промоцију, књигу су публици у сали „Александар Вучо“
представили Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији, и
Љиља Петровић-Зечић, директор Народне и универзитетске библиотеке Републике
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Српске. Млађен Цицовић је изразио жаљење што аутори нису присутни, не само зато
што су све досадашње њихове промоције биле одлично посјећене него и зато што би они
могли више да кажу о настанку књиге и о разлици између првог и овог издања, додавши
да ни он ни госпођа Зечић нису од ове професије.

  

  

О овом издању књиге, која је објављена прије 11 година на Бањалучком универзитету, 
Љиља Петровић-Зечић је рекла да је осавремењено с обзиром на све већу присутност
персоналних рачунара приступачних најширем кругу корисника. Умјесто нагласка на
меморисање и примјену формула, данас се акценат у настави статистике ставља на
критички и аналитички приступ. Љиља Петровић-Зечић је напоменула да је ова књига
трећа и посљедња која је ове године промовисана на овом сајму као издање Народне и
универзитетске библиотеке Републике Српске, и посебно се захвалила Представништву
Републике Српске у Србији  и директору Представништва лично на помоћи и подршци.

  

„Српске пјеване пјесме у Босни и Херцеговини“ Дејана Томића

  

У 18 сати на штанду РС је промовисана књига Дејана Томића „Српске пјеване пјесме у
Босни и Херцеговини“ у издању Радио-телевизије Републике Србије и Представништва
Републике Српске у Србији. Књига представља једну од насвеобухватнијих збирки
српских пјеваних пјесама из Босне И Херцеговине.

  

О књизи су говорили етномузиколози др Данка Лајић Михајловић и Драгана
Маринковић, уредница емисије РТРС „Од злата јабука, књижевник Ненад Грујичић и
аутор.

  

У умјетничком дијелу програма су пјевали Миодраг Близанац, Славко Нашигаћин и
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женска пјевачка група „Исон“, уз пратњу Јована Повића.

  

Томић је сам казао да није поријеклом из Босне и Херцеговине, него је рођен у Стапару
код Сомбора, али да је ове пјесме које налазимо у књизи памти од малена и да их је
слушао у најранијем дјетињству.

  

  

У посвети књиге се наводи да је посвећена „Србима мухамеданцима и незаборавној
Нади Мамули“. Томић је рекао да ми Срби као народ често не поштујемо жртву и да су
Срби мухамеданци поднијели огромну жртву да би остали Срби и да су имали велике
неприлике због свог избора.

  

Књижевник Ненад Грујичић је истакао да живимо у времену безобзирне отимачине
српског културног наслијеђа и да ова књига доприноси очувању српске културе. „Дејан
Томић је риједак и вриједан појединац који ради послове из обима једног института и
доприноси демистификацији и разоткривању отетог српског културног наслијеђа,“ рекао
је Грујичић.

  

Данка Михајловић је истакла да је књига веома значајна и због тога што је  музика један
од најделикатнијих елемената културног идентитета и управо стога се често
употребљава у идеолошко-политичким обрачунима, односно злоупотребљава током
криза. „Оваква издања су прије свега записи, ризница народног блага, који значе нама
данас, али и многим младим етномузиколозима, којима је ово значајан документ јер
представља збирку текстова народних пјесама, којима, нажалост, у овом времену прети
заборав,“ казала је Драгана Маринковић.

  

Дејан Томић је радио као музички педагог и као музички уредник у Радио-телевизији
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Нови Сад. Од 1991. године бави се српском националном прошлошћу, културом, музиком
и традицијом. Истражује расуто српско народно поетско и прозно предање, савремену
поезију, стару српску периодику, као и подручје музике. Аутор је бројних телевизијских и
радијских емисија, а до сада је објавио и бројне књиге.

  

„Епитаф за Босну, Босна послије Алије и Бин Ладена“ Џевада Галијашевића

  

У 19 сати на штанду РС је промовисана књига Џевада Галијашевића „Епитаф за Босну,
Босна послије Алије и Бин Ладена“,  у издању издавачке куће „Филип Вишњић“ из
Београда. Књига говори о исламском фундамнетализму у Босни и Херцеговини и
његовим везама са свјетским тероризмом.

  

О књизи су говорили проф. др Милимир Мучибабић, Дејан Мастиловић, директор
„Филипа Вишњића“, и аутор.

  

Мастиловић је, као издавач, изразио задовољство због изласка ове књиге, посебно у
склопу садашњих безбједоносних промјена и изазова.

  

  

„Матрицом о Србима као агресорима, коју је измислила западна пропаганда,  требало је
да се покрије и прикрије политички програм тероризма као  политичког идеала, који је на
дјелу уз свесрдну подршку носилаца извршне  власти у дијелу сложене државе  БиХ,
који се зове Федерација БиХ. О том  проповиједа неко ко је син Алије Изетбеговића, чији
је политички идеал  стварање овог што се зове институционално озбиљење идеологије
исламског  фундаментализма као базе и претпоставке за тероризам“, истакао је 
професор Мучибабић.
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Џевад Галијашевић се осврнуо на одсуство приче о тероризму у Федерацији БиХ након
што је постао реалност, а да иза те тишине стоје политички врх у Сарајеву и западни
покровитељи.

  

„До 2015. године у БиХ су водећи медији писали о тероризму, о нападу на базу САД у
Дахрану, који је извео први командант одреда `Ел муџахедин` у БиХ /Абдел Азиз/
Барбароса, као и о умијешаности припадника те мреже у напад на Њујорк. Тада су оне
који су о томе писали опструисале безбједносне службе. Сада је у то директно умијешан
политички врх у Сарајеву", рекао је Галијашевић.

  

Он је скренуо пажњу  на дјеловање 64 калифата на простору БиХ, гдје неуставно живи
цијела једна војска људи и гдје дјелују 24 паралелне вјерске заједнице које прокламују
радикални ислам. „У ФБиХ се ћути, али се зато о опасности тероризма и о томе да је
БиХ база терориста говори у Братислави, Бечу, Прагу", указао је Галијашевић.

 12 / 12


