
Завршен 62. међународни београдски сајам књига

30.10.2017.год.
Завршен 62. међународни београдски сајам књига      

Синоћ је у Београду завршен 62. међународни београдски сајам књига. Књиге су се
вратиле у магацине издавачких кућа, научних и просвјетних институција, а оне нове,
објављене непосредно пред сајам, јутрос по први пут улазе у књижаре.

  

Репрезентативни наступ Републике Српске на овом сајму отворио је, на посебно
приређеној свечаности, министар Просвјете и културе Дане Малешевић, а прва
промоција била је представљање првог тома Енциклопедије Републике Српске, за коју је
четири дана потом Академија наука и умјетности Републике Српске добила награду Најб
ољи издавач из дијаспоре и региона
.

  

Био је ово девети организовани наступ Републике Српске на међународном београдском
сајму, девета прилика да се публика упозна с  новим издањима издавача из Бањалуке,
Сарајева, Приједора, Требиња, Бијељине... На штанду Републике Српске и у сајамским
салама ове године је на 43 промоције представљено је 70 књига, шест часописа и три
зборника.
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Овогодишњи наступ Републике Српске на најпознатијем сајму књига у овом дијелу
свијета био је у знаку 250. годишњице Филипа Вишњића, једног од најзначајнијих
Вукових пјевача и пјесника, рођеног на Мајевици, у селу Горња Трнова. Уз Вишњића, на
штанду је, као и у претходне двије године, доминирала графичка игра ћириличних слова
чиме је и по трећи пут одаслана порука о никад пречој потреби за свесрпским
јединством и саборношћу у увјерењу да само тако можемо да његујемо и сачувамо
српско писмо, српску традицију и културно-историјску посебност, свој српски идентитет,
лични и народни.

  

На штанду Републике Српске био је, у сајамски четвртак у 18 сати, седми Књижевни
сусрет пјесника из Србије, Српске, Црне Горе и расејања, а наступила су и два пјесника
из Србима пријатељских земаља: Јерменије и Русије. Своје стихове у славу слободе и
православља говорило је 58 пјесника.

  

Свих седам дана овогодишњег београдског сајма књига посјетиоци су могли да виде
изложбу „На пергаменту душе“ – поезија и фреске Светислава Мандића, коју је у
организацији Народне и универзитетске библиотеке приредила Вања Шмуља. Светислав
Мандић је био фрескописац и пјесник. Као сликар конзерватор Завода за заштиту и
научно проучавање споменика културе, за Галерију фресака је радио копије фресака из
Сопоћана, Студенице, Градца, Ариља, Рамаће, Дечана и Милешеве. Оставио је за собом
обимом невелико, али по умјетничким и духовним вриједностима своје поезије ипак
значајно дјело.
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