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Дуго ишчекивани први том Енциклопедије Рeпублике Српске само што је изашао из
штампе и доживио прву промоцију у оквиру представљања Српске на Београдском сајму
књиге, а већ је добио велико издавачко признање.

  

Академији наука и умјетности Републике Српске (АНУРС) данас је додијељена  награда
62. Међународног београдског сајма књига за најбољег издавача из дијаспоре и региона
за први том Енциклопедије Републике Српске.

  

АНУРС је за ову награду предложило Представништво Републике Српске у Србији, које
је и ове године по девети пут организатор представљања издавача из Републике
Српске. Предлог су подржали Српска академија наука и умјетности и Министарство
просвјете и културе Републике Српске.
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  У име издавача, награду је у примио академик Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС.  Данас је настављено представљање издавача из Републике Српске. На штандуРепублике Српске промовисане су књиге из области лингвистике и науке окњижевности, прозне књиге, књиге поезије и народне традиције, издања Републичкогзавода за статистику и два часописа.  Одржано је и Вече поезије Српске и Србије,  накојем су се окупили пјесници из Србије, Републике Српске, Црне Горе и расејања.  „Огледи из синтаксостилистике“ Нине Милановић  У 11.30 на штанду РС промовисана је књига Нине Милановић „Огледи изсинтаксостилистике“ у издању Завода за уџбенике и наставна средства ИсточноСарајево.  О књизи су говорили проф. др Миланка Бабић, проф. др Милош Ковачевић и ауторка.  Књига представља збир од десет огледа који су резултат ауторкиног  вишегодишњегбављења синтаксостилистичким темама из српског језика. Првих седам огледа јепосвећено стилистичким отклонима у прозним дјелима 20. и 21. вијека, док су посљедњатри лингвостилистичког типа и баве се доминантним језичко-стилистичкимкарактеристикама дјела писаца савремене генерације.  „Имајући у виду савремени израз и развој језика и њему уобичајених образаца, ауторказакључује да је инверзија конгруентног атрибута у дјелима писаца као што су СветоликРанковић или Јанко Веселиновић, који су стварали на прелазу из 19. у 20. вијек, подутицајем црквеног стила и епске поезије била сасвим уобичајен језички израз за разликуод њихове употребе у књижевности 20. вијека и 21. вијека, гдје је мање уобичајен“,казала је Бабићева.  

  Ковачевић сматра да је напокон дошло вријеме да се уједини књижевна и лингвистичкастилистика и да стилистичари добију научни статус, као и да је прошло доба кадстилистика није имала јасан предмет истраживања те да ова књига то најбоље показује.„Показује се да стилистика мора имати имати своје мјесто у домену саме синтаксе, и то уобје њене категорије, и у категорији конструкција ријечи,  и у категорији реда ријечи“,истакао је Ковачевић.  Ауторка је казала да би жељела да се захвали издавачу, као и својим професоримаМилошу Ковачевићу и Миланки Бабић и Срети Танасићу, и истакла да је поносна што јебила њихов ученик. „Огледи уврштени у ову књигу, у ствари су резултат су могвишегодишњег интересовања синтаксостилистичким темама српског језика, поготовосинтаксостилемама реда ријечи и фигурама у форми конструкције, које сам анализиралана обимном корпусу свих функционалних стилова српског језика, поготово на корпусупрозних дјела српске књижевности 20. и 21. вијека“, истакла је Милановићева.  Др Нина Милановић ради као доцент на Педагошком факултету у Бијељини и учесник јевише  научноистраживачких пројеката.  Промоција издања Републичког завода за статистику Републике Српске  У 13 сати на штанду РС су промовисана издања Републичког завода за статистикуРепублике Српске:  Статистички годишњак РС, „Ово је Република Српска“, „Отворенакњига о попису у Босни и Херцеговини 2013“,“Жене и мушкарци у Републици Српској“.  О књигама су говорили др Радмила Чичковић, директорка Завода, и Велимир Савић,уредник издања Завода.  Радмила Чичковић је истакла да се поносни тиме што је Завод за статистику постаопрепознатљив по својим публикацијама, не само оним класичним које иначе издајустатистички заводи већ су ту и посебне публикације.  Говорећи о књизи о попису, Чуковићева је истакла да она „показује и приказује по првипут писаним путем, да остане за историју оно што се дешавало у једној комплекснојистраживачкој активности,  као што је попис 2013. у БиХ. Захваљујући овој књизигенерације у будућности могу да виде на који начин је попис спроведен, уз које изазове икако смо излазили на крај са свим тим.“  

 2 / 5



АНУРС – најбољи овогодишњи издавач у дијаспори и региону

  Говорећи о дизајну књиге о попису Чучковићева је рекла да орах на корицамапредставља и вриједности и снагу Завода у изазовима са којима се снажно суочаваотоком питања везаних за попис 2015. године, те да је  Завод из тога изашао много снажнији, кредибилнији и препознатљивији у јавности.  „Књига 'Жене и мушкарци у Републици Српској' представља сјајан начин да видимо штасе то дешава у Српској када су у питањи жене и мушкарци“, казала је Чичковићева. Ушестој по реду публикацији систематски и на једном мјесту приказани су подаци везаниза положај жена и мушкараца у Републици Српској.  Публикација је настала на основу избора статистичких података из постојећедокументације Завода и документације других овлашћених органа и организација који себаве статистиком у Републици Српској.  Говорећи о Статистичком годишњаку РС, Велимир Савић је истакао да се он можекористити као база за научна дјела и сазнања о Републици Српској, њеној демографији,индустрији, трговини, робној размјени, те да је доступан у електронској верзији и наенглеском језику.  Књига „Ово је Република Српска“ изашла је у двојезичном издању, на српском иенглеском, и представља, по Савићевим ријечима,  посебан формат који популарише истатистику и Републику Српску.  „На корицама књиге је лик Моме Капора, који представља сјајну везу између РепубликеСрпске и Србије“, казао је Савић.  Трећи број „Тополе“ – сјећање на логоре за дјецу у НДХ  Једна од данас одржаних промоција на штанду Републике Српске  била је посвећенатрећем броју часописа „Топола“ у издању Јавне установе Спомен подручја ДоњаГрадина. Говорили су Дејан Мотл, Жељко Вујадиновић и Драган Давидовић.  Жељко Вујадиновић,  је рекао да часопис „Топола“ има будућност јер свако ново вријеме,свака нова генерација постављаће себи питања о геноциду, Јасеновцу и тражити новеодговоре. И сва та нова истраживања, као и она која су усредсређена на мање областитакозвана локална истраживања, значајна су као дио великог глобалног приказивањаистине о злочину НДХ над Србима. Само у независној држави Хрватској логори за дјецубили институционализовани, организовани посебно за дјецу. Док су дјеца у Њемачкој улогорима била без посебног одјељења. Вујадиновић је поводом часописа „Топола“ илогора за дјецу говорио и о величини дјела Дијане Будисављевић и о неправди која јенанијета тиме што њено дјело нема ни књиге ни филмове које заслужује.  

  Драган Давидовић је, говорећи о логору за дјецу, подсјетио на грандиозно дјелоистраживача Драгоје Лукића  који  је не само истражио, објаснио и објавио него ипописао имена великог броја дјеце у НДХ логорима за дјецу. Давидовић је рекао да сеове године обиљежава 75 година од страдања на Козари и нагласио да је у свимдосадашњим истраживањима па и књигама на првом мјесту била епопеја и херојство, атек потом страдање народа.  Давидовић је рекао да се залаже да се погледи обрну и дасе у фокус истраживања и историјског гледања на те догађаје прво  истражује и описујестрадање српског наорда на Козари и у Поткозарју, па тек потом Козарачка епопеја.Давидовић је такође рекао да велика прича о геноциду над Србима у НДХ није ниначета, али да вјерује да ће сва досадашња истраживања историчара и све локалнеприче о страдању Срба у НДХ, чиме се часопис „Топола“ континуирано бави као једините врсте у овом дијелу свијета бити једног дана склопљени, састављени у ту великупричу, у ту велику истину о српском страдању.  Дејан Мотл je указао на чињеницу да и трећи број „Тополе“ показује колико се у овојобласти јавља све већи број нових имена, младих и способних научника, те колико је овајпериодик подстицајан и отворен за даља истраживања и сазнања.  Порука промоције нове свеске ово периодика, ријечима једног од учесника, могла би дагласи: Геноцид се не може релативизовати, па и ни са чим поредити, а баш таквихпокушаја има ових година све више и чешће, а овај часопис је топола израсла на насипу који нас брана од таквих поплава.  „Вукови пјевачи из Босне и Херцеговине“ Љубомира Зуковића и Јелине Ђурковић  У 14.30 сати на штанду РС одржана је промоција књиге академика Љубомира Зуковићаи Јелине Ђурковић: „Вукови пјевачи из Босне и Херцеговине“, издање Педагошкогфакултета из Бијељине, у сарадњи са ”Светом књиге” из Београда. О књизи су говорилиСтево Ћосовић, директор издавачке куће „Свет књиге“, и аутори.  „Текстови обухваћени овом књигом наново освјетљавају српски народни епос  који јеједно од највећих духовних достигнућа српског народа. Основни  закључак који се можеизвести након пажљивог увида у ове текстове јесте  тај да је српска усмена лирика којаје сачувана у стиховима у ствари  плод колективне свијести, а велики пјевачи су својимгенијем скупили у  језгро оно што је у тој свијести најдрагоцјеније“, истакао је Ћосовић и затим рекао: „Истинске духовне и моралне вриједности српског народа су,  ван свакесумње, основна полазишта на којима је настала књига о Вуковим  пјевачима из Босне иХерцеговине. Зналац историје српског народа читаће  ову књигу са радоснимузбуђењем.“  
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  Јелина Ђурковић је исказала задовољство сарадњом са академиком Зуковићем. Истаклаје богатство његове лексике и осјећање за језик, као и научну страст која ју је каоњеговог ученика обавезивала да истраје у раду.  „Ова књига доприноси великом јубилеју, 250 година од рођења и трајања нашегнајевећег пјесника револуције – Филипа Вишњића, и зато су овдје два текста о њему. Тоје велики јубилеј и ми ћемо о њему говорити и у оквиру „Вишњићевих дана“, истакла јеЂурковићева.  „Највише што је наша књижевност понудила светској и европској књижевности  то јенаша епска и народна поезија. То је оно што је Васко Попа назвао 'наша класика једина иправа'“, казао је академик Зуковић.  Ово је година кад обележавамо четврт миленија од рођења нашег величанственогпесничког раскршћа. Зашто кажемо да је он песничко раскршће? Зато што од њега, акокренемо у прошлост, идемо све до зачетка наше усмене књижевности, ако кренемокорак напред, одмах је Његош. Он је најавио појаву Његоша“, закључио је Зуковић.  Промоција часописа „Српска вила“  У 15 сати на штанду РС одржана је промоција часописа „Српска вила“ у издању СПКД„Просвјета“ из Бијељине. О часопису су говорили проф. др Цвијетин Ристановић, проф.др Јелина Ђурковић, мр Љиљана Лукић, Борислав Гаврић и Душанка Новаковић.  Професор Ристановић је говорио о томе да је часопис одавно прерастао локалнеоквире, те да је постао гласило у коме сарађују књижевници, књижевни историчари итеоретичари из свих крајева бивше СФРЈ, као и наши људи расељени широм свијета.  Јелина Ђурковић је истакла да „Српска вила“ има редовне рубрике посвећене науци,есејистици и огледима кроз које се прати научна мисао. У овом броју има шест научнихрадова, огледе Мирка Бабића, Јелине Ђурковић и Слободана Наградића, и есеје ВерицеТадић, Бошка Ломовића и Радослава Милошевића.  Говорећи о прози, Љиљана Лукић је истакла да најновији број „Српске виле“ доноси опетниз занимљивих текстова, од којих су многи од пера истакнутих аутора из Србије иРепублике Српске:  „У рубрици 'Проза' су три текста различитих тематских исказа. Први текст из пера дрЉуба Грковића, који често сарађује у „Вили“, под насловом „Ченеј-Рим далеке Индије“,написан је као путописно штиво са обиљем података о географским, историјским икултуролошким дешавањима“.  Други аутор прозе у овој „Вили“ је такође њен сарадник Драгомир Дујмов, српски писацкоји живи и ствара у Будимпешти. Текстом „Калварија у Дорброкесу“ он описује трагичнострадање српског живља у 16, 17. и 18. вијеку у условима  суровог живота у оквируМађарске и Аустроугарске монархије.  

  Трећу приповједачку цјелину представља прича Мирјане Марковић „Глад“, која, иако сене би могло рећи да је наслов најсрећније одабран, дјелује симпатично и указује даинтернет може имати и лошу страну, те се љубав заснована само на међусобном фејсбукдописивању може и лоше завршити.  Душанка Новаковић је истакла да је чаопис за књижевност, науку и културу „Српскавила“, који у континуитету излази од 1995. године у издању „Просвјете“ из Бијељине,постао препознатљив у својој средини, али и на ширем простору српског језика.Представљајући рубрику „Поезија“ она је рекла да је „Српска вила“ окупила многапозната имена, али да се објављује и поезија мање афирмисаних пјесника.  „ У 45. броју „Српске виле“ објављена су, као што смо то чинили и у претходнимгодинама, пјесме учесника свечане академије „Вишњићеви дани 2016“, која се одржава участ овог великана од 4. до 8. новембра сваке године у Бијељини: Милице ЈефтимијевићЛилић „Истина Симонидиних дана“ и „Ако те отуђе“, Срђана Малешевића „Бесједа“ иДавида Кецмана Дака „Симонида мелемвидна “.  Поред њих,  за овај број редакција јеодабрала и пјесме Зорана М. Мандића, Властимира Станисављевића Шаркаменца, РистеВасилевског, Момира Милинковића, Душана Мијајловића Адског, Милене Дрпа, ЖељкеАврић, Мирјане Жтефаницки Антонић, Теодора Кошарца, Јелене Кујунџић и ЗдравкаЗгоњанина Баће“, казала је Новковићева.  Борислав Гаврић је истакао да је у овом броју „Српске виле“ објављено 11 књижевнокритичких текстова у форми приказа књига које су углавном објављене 2016. године.  Промоција издања „Куће поезије“  Промоција издања „Куће поезије“ привукла је на штанд Републике Српске, не самољубитеље поезије, него и многе радознале да сазнају тајну превођења, а о превођењу једанас и било највише ријечи. Здравко Кецман, први човек „Куће“, упознао је публику сасвојом издавачком траком, на којој су ове године бљеснули: „Бањалучки рукописи“,антологија поезије на српском и мађарском језику; књига пољске поетесе ВиславеШимборске „Похвала лошег мишљења о себи“, о којој је касније надахнуто говорилаБисерка Рајчић; књига руског пјесника који је ове кјесени био гост и међународногкњижевног фестивала у Бањој Луци и исто таквог само много старијег фестивала уБеограду, Вјачеслава Купријанова „Вучији зов“ у сјајном преводу Вере Ворват; књигаканадске пјеснике Маргарет Атвуд „Канадска железница“; зачудне поезије данскепјесникиње Пие Тафдруп „Ријечи путју“ и књига Александре Грубор „Прсти и не-прсти -од Сартра до Куспита“.  
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АНУРС – најбољи овогодишњи издавач у дијаспори и региону

  Поред разговорљивог Кецмана и прецизно одмерених, па и филигрански стрпљивообјашњених и дочараних лирских слика славне нобеловке Шимборске, говорили су иАлександра Грубор и Вера Хорват. Кецман је на крају представио и часопис„Књижевник“, који – каже – обиљежио чак милионитог читаоца издања „Куће поезије“.  Промоција књиге „Пјевај, ори, прозоре отвори"  У 17 сати на штанду РС представљено је шесто издање књиге „Пјевај, ори, прозореотвори", коју је приредио Ненад Грујичић. Књига је изашла у издању Бранковог кола иРадио-телевизије Србије. О књизи су говорили Драган Инђић, уредник књиге иприређивач. Стихове ојкача су казивали драмски умјетници Весна Чипчић и ВицоДардић, а пјевала је Светлана Спајић са пјевачком дружином.  У антологији је сабрано више од 2.000 стихова ојкача из западне Крајине, Далмације,Лике, Баније и Кордуна.  Драган Инђић је рекао да се Радио-телевизија Србије са радошћу прихватила издавањакњиге о насљеђу и традицији крајишких Срба. „Ојкача је дефинитивно пјесма СрбаКрајине, али су њени коријени дубоки, балкански”, истакао је Инђић. Додао је да јеважно да етнолози и музиколози наставе да истражују ту пјесму, као и севдалинку, закоју неки од најеминентнијих стручњака тврде да је српско насљеђе.  

  Приређивач књиге Ненад Грујичић рекао је да је шесто издање у ствари нова књига јерсадржи регистар од 1.500 имена до сада анонимних људи који су пјевали и сачувалиојкачу.  “Ова пјеванија у себи носи дубину вијекова и ја сам одлучио да је сачувам, не као ратнипрофитер у борби за нематеријално насљеђе, већ као успомену на мог оца ДрашкаГрујичића, који је правећи ракијску бурад у нашем дворишту у Поткозарју пјевао ојкаче”,рекао је Грујичић.  Он је нагласио да ојкача свједочи о менталитету, али и приликама у којим су живјеликрајишки Срби.  Вече поезије Српске и Србије  Седмо п(ј)есничко вече на штанду Републике Српске ове године је уз српске пјеснике изСрбије, Српске, Црне Горе и расејања, публици подарило и стихове двојице пјесника изСрбима пријатељских земаља: Бабкен Симоњан из Јерменије и Владимир Чугунов изРусије.  

  Иначе, традиционално вече поезије на штанду Републике Српске почело је стиховимакоје је говорио Љубивоје Ршумовић, а потом су своје стихове казивали: Гојко Ђого,Драган Колунџија, Мирослав Максимовић, Адам Пуслојић, Милица Лилић Јефтимијевић,Ратко Поповић, Братислав Милановић, Радомир Уљаревић, Миодраг Јакшић, БлагојеБаковић, Виолета Пачевски, Новица Соврлић, Маја Херман Секулић, Рајко Џаковић,Јелена Ћирић, Јеремија Лазаревић, Весна Радовић, Рајко Срдић, Боривој Рашуо, ЖивкоНиколић, Владан Ракић, Никола Радаовић, Пламенка Ђого, Манојле Гавриловић... Овогсајамског четвртка на штанду Републике Српске традиционално вече почело је, као иувијек, у 18 сати, а завршено у 19.35.
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