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Данас, петог дана представљања Републике Српске на 62. Међународном сајму књига у
Београду посебну пажњу публике побудила је промоција књиге Миће Станишића, првог
министра унутрашњих послова Републике Српске (од марта 1992. до јануара 1993), сада
хашког оптуженика.

  

О књизи су говорили Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у
Србији, и Стево Ћосовић, директор издавачке куће „Свет књиге“, као представници
суиздавача, и књижевник Душко М. Петровић као рецензент.

  

Стево Ћосовић, директор издавачке куће “Свет књиге", у чијој је штампи књига изашла,
каже да је Станишић увидом и интерпретацијом аутентичних докумената са почетка
90-их година прошлог вијека освијетлио догађаје и односе који су претходили рату.

  

„Станишић је у књизи представио документе безбједносних служби тадашње Пете
армијске области ЈНА у којим је наведено да су Хрвати већ тада у Бусовачи, Крешеву и
Витезу имали наоружане јединице спремне за рат“, рекао је Ћосовић.

  

Он је навео да је Станишић, у прилог тврдњама да се Странка демократске акције
спремала за рат, изнио документ на основу кога се види да је Сеад Мемић лично
набавио више од 1,5 милиона комада муниције и више од 5.000 аутоматских пушака, које
су подијељене у Ливну, Јајцу, Сарајеву, Фочи, Броду, Зворнику, али и у Санџаку.

  

На страницама ове књиге такође се може прочитати да се убица српског свата Николе
Гардовића, док је наводно сарајевска полиција трагала за њим, скривао у полицијској
станици која се од мјеста убиства – Старе православне цркве на Башчаршији – налазила
свега сто метара. „То је било могуће јер се командант те станице већ раније побринуо да
она буде очишћена од Срба и да у њој раде само Бошњаци", рекао је Ћосовић.
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  Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Београду, које јесаиздавач књиге, каже да је Станишић, који је одлучио да напише књигу док се противњега и даље води процес у Хагу, показао да је спреман да стане на црту истини и да јечист пред Богом и собом.  „Ова књига аргументовано говори да је Станишић чист, а да су истина и правда нањеговој и нашој – српској страни", рекао је Цицовић.  Он каже да је из разговора саСтанишићевом породицом, чији су чланови присуствовали промоцији, сазнао да оннамјерава да напише још двије књиге, од којих би једна била о ратном периоду.  Цицовић је поновио да је Представништво трајно опредијељено да његује културусјећања, а да је издавање књига, попут Станишићеве, потврда тог опредјељења.  Књижевник Душко М. Петровић рекао је да ова књига опомиње да Срби не само да несмију заборавити своје жртве, већ ни историјске чињенице о узроцима рата у БиХ,којима се Станишић у својој књизи бави.  „Недавно је Његова светост патријарх српски г. Иринеј рекао 'Не заборавите да несмијете заборавити' и то треба да слиједимо“, рекао је Петровић.  Петровић је затим  је оцијенио да је Станишићева књига дубоко искрена ипоткријепљена документима, што је чини изузетно вриједном.  Према његовим ријечима, сцене које Станишић у књизи описује су дубоке и дирљиве иговоре да је самоодбрана Срба у Сарајеву и уопште у БиХ била нужна и испровоцирана.  „Ако се икада може говорити о неком српском злочину онда треба знати да је он учињену самоодбрани и искључиво у самоодбрани“, закључио је Петровић.  Током промоције, која је уприличена на штанду Републике Српске, из Хага се директнојавио Станишић, који је преко директора Представништва Републике Српске у Београдупоздравио бројну публику.  

  Данас су на штанду Републике Српске  промовисана и сљедећа издања: „Управљањемаркетингом“, „Писма Матилди К“, „Информација перцепције - слобода, демократија ифизика“ и „Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској“.  Своја  издања представили су и Удружење за очување баштине „Дијак“, Центар за културу иинформисање Лопаре и књижевни клуб „Луча“ из Власенице. Асоцијација заунапређење и промоцију туризма, умјетности и културе из Бањалуке представила јепројекат „Биографска карта“.  „Управљање маркетингом“ Стевана Васиљева и Драгана Војиновића    Прво је данас на штанду Републике Српске промовисано прво издања књиге СтеванаВасиљева и Драгана Војиновића „Управљање маркетингом“.  Ова књига/уџбеник представља покушај двојице аутора да на релативно разумљивначин презентују неке од уобичајених метода и техника које се могу успјешно користитиу процесу управљања маркетингом.  Професор Васиљев је рекао да је маркетинг настао оног момента када је понудапостала већа од потребе. И да се сада сви облици маркетинг не само не могу набројатинего се то вјероватно неће уопште моћи, јер стално настају нови. Будућност свијета је ууслугама а не у роби, јер производња робе постаје све лакша и јефтинија, а услугепружа човјек, и због тога је потребна реклама.  

  „Иначе, вјерујем да је и даље најуспјешнији маркетинг од уста до уста. Када једна женакаже другој да је у тој и тој продавници нашла то и то што јој помаже за то и то , туинформацију јој нико не може оспорити и убиједити је у нешто друго“, рекао је професорВасиљев и додао да ће у будућности маркетинг све више зависити од развојаинформатике.  Професор Војиновић је рекао да је ова књига намијењена свима који нешто производе,који имају робу, а посебно студентима, будућим маркеташима. Професор Војиновић језакључио да је Универзитет у Источном Сарајеву у том смислу добро мјесто и да се туможе много научити о маркетингу.  Промоција издања књижевног клуба „Луча“ из Власенице    У 13 сати на штанду РС је одржана промоција зборника стваралаштва „Лучини просјеви“у издању књижевног клуба из Власенице и књига Аћима Тодоровића „На усни кап меда“.  О књигама су говорили Аћим Тодоровић и Милутин Савчић.  Тодоровић је рекао да је књижевни клуб „Луча“ регионалног карактера и дјелује у седамопштина Бирча, као и у Хан Пијеску. Говорећи о зборнику који клуб издаје,  истакао је даје у њему заступљено 17 писаца различитих жанрова, од кратких прича, прозе доафоризама.  

  „Овај зборник представља траг у времену и запис о „Лучи“ као културном достигнућу упростору на коме дјелује“, казао је Тодоровић.  Милутин Савчић је говорећи о књизи „На усни ни кап меда“ рекао да она садржи 52пјесме и да су све са љубавном тематиком.  „Оно чиме плијени Тодоровићева поезија је његова поетика ријечи и језик у свој својојразноврсности. Аћим Тодоровић вјешто комбинује метафорични идиом модерногпјесништва са уграђеном традиционалном естетиком израза, али у све је вјешто уградиосвој изграђени пјеснички израз“. истакао је Савчић.    „Писма Матилди К“ Мирослава Јанковића  На промоцији романа Мирослава Јанковића „Писма Матилди К“, који је у издањиСпецијалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске објављен и каоштампана књига, и као звучно издање (ЦД), Желимир Рдиновић, директор Специјалнебиблиотеке, прво је потврдио изразиту потребу да се књиге објављују у ове двијеверзије и изразио наду да ће не само они радити тако и убудуће него да ће се томеприклонити и други издавачи.  
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  Затим је рекао да ће ова књига, роман о католичком свијету сарајевске чаршије,побудити посебну пажњу и читалачке публике и оних који је могу само чути. РаткоДмитровић је посебно истакао модерност овог романа: „Познајући Јанковића дуго,заиста дуго, очекивао сам да пише нешто из историје Срба и српских земаља, али не: онје написао модеран роман који је у комуникацији са временом овим.“  Промоција издања Удружења за очување баштине „Дијак“ Прибој (Мајевички) иЦентра за културу и информисање Лопаре    У 15 сати на штанду РС одржана је промоција издања Удружења за очување баштине„Дијак“, Прибој (Мајевички) и Центра за културу и информисање Лопаре.  О издањима су говорили Желимир Вукашиновић и Слободан Јовић.  Јовић је представио два броја часописа за језик, књижевност и духовност „БокатинДијак“ која су објављена ове године. При томе је изразио задовољство због  бројанаслова које су успјели да објаве као мали издавач.  

  „Ове године смо успјели, и поред тешкоћа са којима се суочавамо, да објавимо наслове„Тако бих увек“ Ивана Ахметјева, „Мачке и гост“ Здравка Крстановића, „Љубав или пријенего што помислим на смрт“ Желимира Вукашиновића и „Граница“ Срђана Воларевића,„Ћирилски натписи у селу Придворица“ (Гатачки Борач) и „Из дневника рускогдобровољца“ Бориса Земцова.“ истакао је Јовић.  Вукашиновић је рекао да часопис „Бокатин дијак“ не долази из неког центраизадаваштва те да „бити на маргини не мора бити увијек хендикеп јер има нешто лијепошто маргина нуди, а то је да човјек може бити оно што јесте  и представити се уколико торади поштено и на прави начин, а чини ми се да је то основна гаранција онога што радиСлободан Јовић са часописом и књигама.“  „Информација перцепције - слобода, демократија и физика“ Растка Вуковића    У 16.30 на штанду Републике Српске промовисана је књига Растка Вуковића„Информација перцепције – слобода, демократија и физика“ у издању Економскогинститута из Бањалуке. О књизи су говорили Горан Дакић и аутор.  Дакић је истакао да књига професора Вуковића у свом средишту садржи три појма:интелигенцију, слободу и хијерархију, и „управо због тога што ова књига није самоматематика, иако све што је речено почива на математичким формулама и законима,сматрам да би сви који се баве размишљањем и процесом мишљења, требало да јепрочитају  јер она даје један нови поглед на термине и појмове на којима су засновани20. и 21. вијек“.  
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  Вуковић је рекао да ова књига представља ретроспективу његових анализа савременихсоциолошких проблема које су објављиване у посљедњих неколико година. Те расправесу понекад потакнуте кафанским питањем или дописивањем путем друштвених мрежа,али увијек су се завршавале у осами тражењем бољих дефиниција и математичкихформи.  „Читава књига говори о дилеми слободна воља или детерминизам, из дубокофизикалног и научног смисла и основна дилена је да ли ми имамо слободу,“ закључио јеВуковић.    Пројекат и изложба  „Биографска карта“    У 17 сати на штанду РС је представљен пројекат и изложба „Биографска карта“ уорганизацији Асоцијације за унапређење и промоцију туризма, умјетности и културе изБањалуке.  О пројекту су говорили Сунчица Лагуза и Миленко Лакић из Аосцијације, а своје стиховесу читали Гојко Ђого и Љубивоје Ршумовић, којима су овом приликом урученебиографске карте.  Ријеч је о пројекту у којем су објављене ауторизоване биографије са отиском дланаличности са ових простора, које су, свако у својој области, оставиле трајан печат укултурној баштини српског народа.  

  Сунчица Лагуза је истакла да је биографска карта јединствен ауторски пројекат за којису  свакој личности урадили биографију и отисак руке.  Аутор пројекта Миленко Лакић истакао је да је на Сајму представљена мини изложба“Биографска карта", у коју су уврштене карте десетак књижевника из Србије иРепублике Српске који су се ове године укључили у пројекат.  У оквиру овог пројекта до сада је објављено 60 "биографских карата", а Лакић је најавиода ће идуће године, захваљујући Службеном гласнику Републике Српске иПреставништву Републике Српске у Србији, бити објављена књига у којој ће"биографске карте" бити одштампане, а налазиће се у свим библиотекама РепубликеСрпске, Народној библиотеци Србије у Београду и у Матици Српској у Новом Саду.  Вјерски објекти националних мањина    Ненајављено, на штанду Републике Српске данас је промовисана и књига „Вјерскиобјекти националних мањина у Републици Српској“, коју је приредио ЉубишаПрерадовић.  Књига описује вјерске објекте 17 националних мањина у Српској и сваки текст је на тријезика: српском, енглеском и на језику мањине о чијој је богомољи ријеч.  

  Књига је подијењена у седам цјелина: 1. Долазак националкних мањина на нашепросторе и вјерска припадност националних мањина; 2. Сруктура становништва у БиХ; 3.Живот и рад националних мањина у Републици Српској; 4. Међународни и националниоквир заштите права употребе језика националних мањина у Републици Српској; 5.Вјерски објекти националних мањина у Републици Српској; 6. Вјерски објектинационалних мањина у функцији промоције у туризму и 7. Закључак. Поред приређивачаПрерадовића, о овој књизи и националним мањинама у Републици говорио је ЖељкоВујадиновић, који је, поред осталог, рекао да међу националним мањинама у Српској имаЧеха, Украјинаца, Русина, Руса, Пољака, али и Словенаца, Македонаца, Хрвата иЦрногораца (ови посљедњи су, каже, најбројнији?!), а оно што је најважније мањинеуживају и већа права него у многим земљама ЕУ.
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