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Повеља успјеха „Бесједи“ за књигу „Петар Кочић, живот и рад”
      

Данас, посљедњег дана наступа Републике Српске на 62. Међународном сајму књига у
Београду посебно интересовање читалачке публике и стручне јавности изазвала је
додјела признања „Повеља успјеха“ за најтраженију књигу на штанду Републике Српске.
Овогодишње признање припало је издавачкој кући „Бесједа“ из Бањалуке за књигу  Вас
Глушца „Петар Кочић, живот и рад“.

  

  

Признање „Повеља успјеха“ представнику „Бесједе“ Драгану Ступару уручио је директор
Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.
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Цицовић је нагласио је да је „Бесједа“ освојила признање у изузетно квалитетној
конкуренцији за једну сјајно написану и опремљену књигу.

  

„Ово издање у правом смислу на један сасвим други начин освјетлило Кочића”, рекао је
Цицовић.

  

Ступар је рекао да признање представља велику част за издавачку кућу „Бесједа“ и
нагласио да је увјерен да ће књига  „Петар Кочић, живот и рад” коју је приредио
бањалучки историчар Зоран Пејашиновић бити изузетно интересантна за све љубитеље
књижевности и поштоваоце Кочића јер садржи много нових детаља из живота и рада
великог крајишког и српског књижевника.
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У најужем избору за признање били Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица за књигу  „Правосудне неистине” аутора Милана
Благојевића, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској за „Рјечник говора
Срба Западне Босне”, аутора Стеве Далмације и Матична библиотека Источно Сарајево
за роман Жељка Пржуља  „Рука анђела”.

  

Промоција издања Српског просвјетно-културног друштва „Просвјета“ из Гацка

  

  

Послије свечаног уручења „Повеље успјеха“ представнику бањалучке „Бесједе“,
посјетиоци сајма књига могли су у 12 сати на штанду Републике Српске да присуствују и
заиста занимљивој промоцији издања Српског просвјетно-културног друштва „Просвјета“
из Гацка: Зборник радова са научног скупа у оквиру Ћоровићевих сусрета „Писци српске
историје“, гдје нису заступљени само историчари, него и књижевници, публицисти... о
чему су надахнуто говорили проф. др Радивој Радић и доц. др Драга Мастиловић,
илуструјући своја излагања конкретним примјерима из зборника.
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Проф. др Радомир Вучковић је, говорећи  о часопису „Нова зора“, нагласио значај оног
што је постигнуто у претходним годинама под уредничком руком пок. Радослава
Братића, а проф. др Милош Ковачевић је рекао да ће први слиједећи број (у јануару)
бити посвећен библиографији „Нове зоре“, па ће се видјети колико је заиста обиман
посао био и колико је заиста велико дјело пок. Братића кад се зна да ће то издање
имати чак три стотине страница. Проф. Ковачевић је, као нови главни уредник овог
часописа, подсјетио на ријечи Добрице Ћосића, који је рекао да су само два часописа у
историји српске мисли и умјетности урадили више него сви остали. То су, рекао је,
Летопис Матице српске и „Нова зора“ – први кроз историју, а други у овом времену. О
„Почецима српског соколства у Америци“ говорили су мр Кристина Пантелић Бабић и
проф. др Петар Павловић.

  

„Рјечник говора Срба западне Босне“ Стеве Далмације

  

  

„Рјечник говора Срба западне Босне“ представили су академик Слободан Реметић, који
је, похваливши рад пок. Стеве Далмације и на претходна два рјечника (од којих је један
„Рјечник говора Поткозарја“), посебно нагласио да издавач овог дијалекатског рјечника
Срба западне Босне треба обавезно послати на адресе институција и научника који се
баве језицима и дијалектима те би тако и ријечи из овог рјечника биле заступљене у тим
књига и тако стигле, или бар постале доступније, свуда у свијету.
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  Проф. др Срето Танасић је у аналитичком приступу овом дјелу поредио овај са другимрјечницима који су посљедњих десетак година изашле на српском говорном подручју,рачунајући ту и овај о којем је ријеч те посебно нагласио да је такво поређење правио иДалмација. Проф. др Младен Шукало је, говорећи у име издавача – Друштва члановаМатице српске у Републици Српској – говорио о условима у којима је овај рјечникприпреман и штампан истакавши и велики посао на акцентовању ријечи у овом рјечнику.  Промоција издања СПКД „Просвјета“ Тузла    У 13.30 на штанду Републике Српске одржана је промоција издања СПКД „Просвјета“Тузла : књиге Жељка Т. Ковачевића „Анкина рана“ и „Нова кожа“. О књигама суговорили Анела Петричевић, Сенаид Незировић и  аутор, а промоцију је водила БарбараПављашевић.  Незировић рекао да се нада да ће читаоци у дружењу са књигом „Анкина рана“доживјети љепоту који је он доживо оцртавајући овај роман, те да се ради о писцу којиобећава и који има шта да каже и поручи читаоима.  „Ово је ратни роман, и ми који нисмодоживјели рат и нове генерације морамо се молити да се никада не понови јер он сасобом доноси најгоре страхоте“, истакао је Незировић.  

  „Анкина рана је рана свих нас, и док пратимо овај лик кроз све недаће, из највећенесреће долази дијете као највећа срећа, али и брига која Анку доводи до болести и накрају до смрти“, истакла је Анела Петричевић.  Петричевићева је казала да овај роман препоручује посебно младим читаоцима даразвијају емотивну интелигенцију јер живимо у времену глобализације и брзог развојаинформатике и науке, времену када се људи отуђују један од другог као и од самог себе.  Говорећи о завршетку текста књиге „Анкина рана“ и могућем наставку приче, аутор јерекао да је читаоцима остављено да сами дочарају тај крај, и да размишља о писањунаставку књиге.  Радња романа „Нова кожа“ смјештена је у период од 16. до 19. вијека и прати судбинучетири српске породице са подручја Херцеговине и њихово досељавање у регију Бирач.  „Специфично за ове обје књиге је да су инспирисане историјским догађајима који сеналазе у позадини јунака књиге“, истакао је Ковачевић  „Ружичасто сунце и плави мјесец“ Евите Бојковац    У 14 сати, за када је била заказана промоција издања Књижевне заједнице „ВасоПелагић“ није стигао главни уредник Ранко Прерадовић (био је предуго заглављен уколони возила на граници између Српске и Србије, а потом и пред улазом на београдскосајмиште), али су стигли: дванаестогодишња пјесникиња Евита Бојковац с књигом„Ружичасто сунце и плави мјесец“ и њен промотер др Остоја Ђукић.  
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  Њих двоје су, као и на прошлогодишњем сајму, радили као добро уигран тандем: дрЂукић је анализовао (и, наравно, хвалио) таленат и умијеће младе пјесникиње, а онамилозвучно читала своје обојене стихове. Дуг аплауз је показао како су то заистаодлично урадили.  „Недоречени орфеј“ Радмила В. Радовановића    Послије ове веселе промоције др Мићо Цвијетић, главни и одговорни уредник„Књижевних новина“, гласила Удружења књижевника Србије, представио је књигу„Недоречени орфеј“ Радмила В. Радовановића, пјесника из Мркоњић Града.  

  Др Цвијетић је рекао да је Радовановићева поезија, као и претходних година, окренутасавременом тренутку, тј. бави се животом овим данас и овдје, а грчка митологија јојпомаже да се о њу ослони и потом вине у нови свијет.  Промоција књига Јелене Којовић-Тепић    Најслађа промоција одржана је данас у 15 сати. Промоција књига Јелене Којовић-Тепић– „Авантуре Трбе и Дугог“, „Потрага за змајоспасом“ и „Изгубљени рецепти доктораЗеца“ – почела је тако што је издавач прошао кроз публику и све понудио колачима.Покајали су се само они који нису узели. Не само тако директно, буквално, ова промоцијаје била најслађа и по начину како су представљене Јеленине књиге за дјецу: прво суправљене (наравно, и направљене) играчке од папира: у ствари, јунаци Јелениних књигасу исјечени из штампаних листова, па су ти исјечци савијани и лијепљени, те су заистапостали скоро живи књижевни јунаци који су се шепурили по столу између књига иколача – штета што нису умјели (или хтјели, како су јогунасто изгледали) да чују шта то оњима прича причалица Јелена, тј. аутор. Све је прошло тако да се многима чинило и дасу они папирнати луткарски јунаци и прошетали по столу, па и „мазнули“ неки колачић идобро се осладили.  
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  О књигама у издању АЕОН-а из Бањалуке говорили су Младен Ђукић и ауторка.  Ауторка је рекла да су „Авантуре Трбе и Дугог“ настале сасвим случајно на љетовању уиностранству када је њеном сину нестало књига за читање, па је била принуђена даосмисли причу и ликове.  Говорећи о настанку бајке „Потрага за змајоспасом“,  Kojoвић-Тепић је рекла: „Те зимесам имала атипичну уплау плућа истрашно дуго сам лежала и онда ми је пала на паметмогућност да је змај добио упалу плућа и да никако не могу да га излијече осим да мунађу један чаробан лијек који се зове змајоспас“.  „Страшљиви зец апотекар са говорном маном је лик у трећој књизи серијала о Трбоњи иДугом  'Изгубљени рецепти доктора зеца' и он помаже главним јунацима у њиховимавантурама”, казала је Којовић-Тепић.  Промоција издања Књижевне заједнице „Васо Пелагић“  Ранко Прерадовић, главни уредник Књижевне заједнице „Васо Пелагић“ стигао је, ипак,и успио да се некако убаци у узани простор између слатких прича за слатку дјечицуЈелене Којовић и озбиљног романа Веље Жуњића, тј. данас су промовисане и двијекњиге у издању Књижевне заједнице „Васо Пелагић“, а потом и њихов часопис сасимпатичним називом „Сутра“.  
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  Ранко Прерадовић је за заиста кратко вријеме успио да публици представи и књигу„Мјесечев зрачак“ Стевке Козић-Прерадовић и књигу младог талентованог АлексеЈанковића: „Црна ријеч“. Књига Стевке Козић-Прерадовић је хаику, и публици, у којој јебило и оних што су се обиласком хала и штандова били прилично уморили, одговарала јејезгровитост тог поетског израза, а књига разбарушеног Алексе је публику толикоразгалила и осоколила да су били готово спремни да поново крену у још један обилазаксвих штандова на овогодишњем београдском сајму књига. Представљајући часопис„Сутра“, Прерадовић је нагласио да су сарадници из свих подручја где се говори и пишесрпски.  „Лајковачанка“ Веље Жуњића    У 16 сати на штанду Републике Српске одржана је промоција романа „Лајковачанка“Веље Жуњића, издање Народне библиотеке Зворник и Књижевне омладине Србије,Београд. О књизи су говорили: Његослава Стјепановић, директорка Народнебиблиотеке Зворник, Карло Астрахан и аутор.  Стјепановићева је истакла да је ово пета година како је библиотека покренулаиздавачку дјелатност и да је књига изашла као плод сарадње са Удружењем умјетникаСрбије и аутором Вељом Жуњићем.  
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  „Жунић је из једног врло посебног аспекта и угла, укључујући многе чињенице иисторијске податке, с романом 'Лајковчанка' успио да скрене пажњу читалаца,“ рекла је,између осталог, Стјепановићева.  „Ово је једна универзална прича о рату и болу, а порука романа је да има наде и даљубав побјеђује све препреке“, истакао је Астрахан.  Ово је трећи ауторов роман и, по његовим ријечима, инспирацију је нашао у једној причикоја је кружила у његовом крају.  „Овај роман свима нама даје наду, јер без обзира на то што носимо из прошлости,можемо да нађемо прави пут,“ закључио је Жуњић.  „Радио талас дуг 50 година...“ Богдан Ристића  У 17 сати на штанду Републике Српске одржана је промоција књиге „Радио талас дуг 50година...“ aутора Богдан Ристића, у издању Радио-телевизија Републике Српске. Окњизи су говорили Драган Пајић, директор Радија Републике Српске, МиланСтанивуковић и аутор.  Монографија је изашла поводом 50 година постојања Радија Републике Српске. Наскоро 300 страница архивских докумената, фотографија и свједочења колега сабрана јебогата историја ове медијске куће.  
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  Пајић је рекао да 250 људи до сада радило на некадашњем Радију Бањалука, Српскомрадију са Пала и Радију Републике Српске, као и да постоји 250 истина о радију, а да јемеђу корице ове књиге стало десетак прича.  „Ова књига нема амбицију да буде апсолутна истина о једном радију, који има чиме да сепоноси, него је извојено тих неколико истина које смо публиковали“, закључио је Пајић .  „У сјећању је много догађаја, а када сам почео да читам о њима послије 50 година,чинило ми се као да је то било јуче“, казао је Станивуковић.  „Двије катаклизме су означиле развој и програмску структуру радија. То је природнакатастрофа, земљотрес 1969, и друштвена катаклизма, овај несретни рат 1991-95“,истакао је Ристић.  Аутор је даље рекао да је захваљујући архивама Музеја РС, Архиву РС и грађипохрањеној у Народној и универзитетској библиотеци РС успио да дође до оригиналногматеријала везаног за дјелатност Радија од његовог настанка до данас.
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