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Свечано отворен наступ Републике Српске на Међународном београдском сајму
књига и промовисана прва издања
      

У свечаној сали Београдског сајма јуче је пригодном свечаношћу обиљежен почетак
овогодишњег, јубиларног, десетог представљања Републике Српске на Међународном
београдском сајму књига. Поздравне ријечи упутили су министри Златан Клокић и Дане
Малешевић, а о десетогодишњици наступа Републике Српске на овом сајму говорио је
директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.

  

  

Златан Клокић, министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске
рекао је да је сваки наступ Републике Српске на овом сајму, не само представљање
наше издавачке дјелатности, него и допринос укупној сарадњи Србије и Српске, а то
значи и промоција Републике Српске овдје и у свијету.
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Министар Клокић је рекао да Република Српска има више представништава у свијету,
али да је представништво у Србији посебно важно те да је рад овог представништва
успјешан не само у овој области, него и у свим другим, економским, просвјетним и за то
се посебно захвалио директору Представништва Млађену Цицовићу.
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  Директор  Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић је у обраћању поводом десетогодишњице рекао да је Пројекат репрезентативног  представљањакултуре, науке и умјетности кроз издавачку делатност  Републике Српске наМеђународном београдском сајму књига имао, већ од  прве,  2009. године, подршкуВладе Републике Српске, свесрдну подршку  Министарству просвјете и културеРепублике Српске и свих који овај сајам  не доживљавају само као излог у којем се могувидјети дјела наших  писаца, научника и умјетника, него и као својеврсан доприноссарадњи  Србије и Српске, па тако и као увијек нови искорак Републике Српске у свијет.  - Прије  десет година, када смо почињали, имали смо муку да обезбједимо довољно књига да покријемо све полице на штанду, а ево ове године имамо слатку  муку: изРепублике Српске долазе 52 издавача који ће у сајамским салама  за промоције и наштанду Републике Српске у 55 промотивних програма  представити 98 књига,монографија и зборника, 11 часописа за књижевност,  науку, културу и умјетност, као идва календара Српског  просвјетно-културног друштва „Просвјета“. Уз све то, бићеизложене и  посјетиоцима нашег штанда доступне и књиге и часописи који неће бити промовисани, али су их издавачи и институције Републике Српске (нпр.  Универзитет уБања Луци и задужбина „Петар Кочић“), као и претходних  година, жељели показати набеоградском сајаму књига – рекао је Цицовић и  додао да је овогодишњи наступРепублике Српске на овом сајму књига под  слоганом „Остати равнодушан према књизизначи лакомислено осиромашити  свој живот“, позната реченица Иве Андрића, јединогнобеловца српског  језика.  -  Сваки наш наступ на овом сајму предходних година био је препознатљив,  како поизгледу штанда, тако и избором теме, подсјетићу Вас на  Вишеградски мост, Стубистине, Андрићеву књигу и Башту сљезове боје  напримјер, а ове године опредјелилисмо се за обиљежавање сто педесете  годишњице прве српске читаонице у Бањој Луци,која је 1868. отворена при  бањалучкој Богословији – рекао је Цицовић, подјсетио да јеНародна и  универзитетска библиотека припремила о томе посебну изложбу на овом сајму и додао да ће Представништво као организатор наступа Републике  Српске наовом сајму свесрдно подржати и промоцију кампање Читајмо заједно, коју је јучепокренуло Министарство просвјете и културе Републике Српске. 
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  У пригодном програму драмски умјетници Биљана Ђуровић и Хаџи Ненад Маричићдочарали су вријеме пред оснивање Богословије у Бањој Луци 1866. године, у којој једвије године касније почела да ради и прва српска читаоница у том граду.  
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  Народна и универзитетска библиотека Републике Српске која је израсла из прве српскечитаонице у Бањој Луци објавила је и јуче промовисала монографију Сто педесет годинабиблиотеке – од Српске читаонице до Народне и универзитетске библиотеке РепубликеСрпске ; каталогизложбе Натемељима Српске читаонице; тематски зборник Српска читаоница у Бањалуции Стриповијетке– стрипови према приповијеткама Петра Кочића. Говорили су: Љиља Петровић Зечић,директор НУБРС, и Боривоје Милошевић, историчар.  
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  Прва промоција на штанду Републике Српске (хала 2, ниво - А) била је промоција књиге Референдум, одбрана Српскеаутора Милана Љепојевића, који је рекао да је то прва књига о 25. септембру 2016.године, када је одбрањен Дан Републике Српске, односно, како је навео, дан настанкаРепублике Српске или дан државности Републике Српске.  - Књига садржи свједочанства бруталних напада којима се покушао оспоритиреферендум, а које су водили Бошњаци из Сарајева са Бакиром Изетбеговићем на челу,ОХР са Валентином Инцком на челу, Амбасада САД у Сарајеву, Европска комисија,Велика Британија и, можемо слободно рећи, САД -  изјавио је Љепојевић новинарима.  Он је навео да је на другој страни био предсједник Републике Српске Милорад Додиккоји је издржао све то, истакао да је ова књига свједочанство о томе, напоменувши да јеДодик у свему томе имао подршку једино предсједника Русије Владимира Путина,позната је његова /Путинова/ реченица током њиховог сусрет у Москви 22. септембра2016. када је Путин рекао да народ има право на рефрендум.  Љепојевић је нагласио да је референдум, који је одржан 25. септембра, био одбранаРепублике Српске, а не рушњење БиХ.  - Одбрањена је дејтонска суверена Република Српска, како је предвиђено Дејтонскимспоразумом и нису грађани својим изласком дозволили унитарну БиХ, исто као што тосада нису дозволили на изборима 2018. године - рекао је Љепојевић и подсјетио да јеУставни суд БиХ, у коме су по два Србина, Бошњака и Хрвата и три странца, дониоодлуку да Дан Републике Српске, односно настанка Републике Српске, буде укинут...  - Сачувана је дејтонска Република Српска која има све елементе државе, народ,територију, институције, финансије, полицију... -  рекао је Љепојевић, нагласивши да јетиме одбрањена Република Српска и да нема говора о рушењу БиХ.  Говорећи о књизи „Референдум, одбрана Српске“ директор Представништва Српске уСрбији Млађен Цицовић, је подсјетио на погубност дјеловања страних представника уБосни и Херцеговини и посебно нагласио опредјељење Републике Српске да се изборида јој све надлежности које су јој одузели странци поврати и тако успостави стање којеје регулисано Уставом БиХ, односно Дејтонским споразумпом.  О књизи Милана Љепојевића говорио је и директор Републичког предагошког заводаСрпске Предраг Дамјановић, који је нагласио да је то дјело написано хронолошки и наоснову чињеница.  

  У сали „Борислав Пекић“ јуче су представљена издања Републичког центра заистраживање рата и тражење несталих лица Републике Српске, књига „Битка заСребреницу - рат за цивлизацију“ аутора Душана Павловића и „Република Српска уодбрамбено-отаџбинском рату“, аутора Драгослава Илића, Марка Јанковића, МиленеМихаљевић, Бориса Радаковића, Предрага Лоза, Мирка Цвијановића, Неђе Малешевића,Душана Павловића и Јовице Рудића. О књигама су говорили Миодраг Којић, директорРЦРЗРС, проф. др Горан Латиновић, проф. др Милош Ковић и Душан Павловић.  - Књига "Битка за Сребреницу-рат за цивилизацију", аутора Душана Павловића, насталакао резултат истраживања догађаја у сребреничкој регији од 1992. до 1995. године,биће основа за рад међународне комисије за Сребреницу која ће, према закључку Владе- рекао је директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина итражење несталих лица Милорад Којић и додао: - Заједно са Министарством правдеутврдили смо методологију, а на наредној сједници Владе требало би да буду усвојени икритеријуми за избор чланова комисије, што значи да имамо доста материјала да туслику о Сребреници у домаћој и свјетској јавности преокренемо, без оспоравања билочије жртве.  Којић је напоменуо да је у Сребреници било жртава на свим странама, те да је свима уБиХ потребна истина, а не лажно представљање једних као жртава, а других каозлочинаца.  - Ми смо већ објавили шта се дешавало Србима од 1992. до 1995. године и да смопописом жртава дошли до податка о 2.600 страдалих Срба, од чега је педесеторо дјецеи више од 150 жена. Управо нас је покушај наметања стереотипа и једностране приче одогађајима у Сребреници и покушаја наметања кривице Србима понукао да урадимоовакво истраживање - нагласио је Којић и додао да је Центар посредством овепубликације дошао до одређених чињеница и података који су у потпуности другачији одоних наведених у пресудама Хашког трибунала и онога што покушава да буде наметнутоСрбима.  - Више од пола укупно страдалих у Сребреници били су припадници 28. дивизијетакозване Армије БиХ. Ми имамо податак о више од 2.000 страдалих припадника тејединице који су сахрањени у Поточарима, што у потпуности мијења бошњачку причу којаје наметнута, да су тамо страдали мушкарци и дјечаци, свјесно избјегавајући да сеутврде околности страдања и њихов статус - навео је Којић.  Рецензент књиге Милош Ковић рекао је да се цијела српска историја на Западу гледакроз тему одбрамбено-отаџбинског рата, посебно Сребренице и Сарајева.  - На нас је ударена једна врста печата, и цијела српска историја се, због Сребренице,посматра кроз наметнуту кривицу. Наша наука хитно треба да се позабави темомСребренице. То још није довољно добро схваћено у Београду, али, на срећу, јесте уБањалуци - истакао је Ковић и навео да се у посљедњих неколико година издвојилонеколико академских средишта која се систематски баве ратовима од 1991. до 1999.године: - Осим Београда, ту је свакако Бањалука, прије свих Републички центар заистраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица. Овдје се појавилонеколико истраживача који су посљедњих година објавили неколико драгоцјених књига- каже Ковић.  Према Ковићевим ријечима, ова књига је заснована на изворима, а посебно су значајнасвједочења муслимана који су били дио колоне 28. дивизије која се кретала према Тузлии који су масовно изгинули у борбеним дејствима.  - Ова је књига писана мирно, са одређеном емпатијом према непријатељској страни. Кадсе пише о Сребреници свака реченица мора бити одмјерена, и ово је књига која ћенаредних година бити незаобилазна и овдје и у свијету -  нагласио је Ковић.  Ковић, који је и професор на Одјељењу за историју Филолошког факултетаУниверзитета у Београду, сматра да је Сребреница кључна тема наше историографије унаредним годинама и да је "важнија од цар Душана или краљ Милутина".  Аутор књиге Душан Павловић рекао је да је истраживање за овај пројекат трајало вишеод седам година и да је ово покушај да се српском народу, као и породицама жртавасвих народа понуди истина о дешавањима у средњем Подрињу.  - Књига треба да помогне да разријешимо проблеме у времену у којем живимо и даоставимо што мање проблема генерацијама које долазе. Ова књига је замишљена и каопочетак озбиљне дискусије о томе шта се заиста дешавало на тим просторима.  
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  У 17 сати на штанду Републике Српске представљена су издања Куће поезије из БањеЛуке. О издањима су говорили Бисерка Рајачић, Миладин Ћулафић, Маринко Лолић иЗдравко Кецман, који су представили књиге: Еве Липске „Центрифугирајућа нада“,изабране пјесме (Пољска); Јан Скацел „Неутољива жеђ“, изабране пјесме (ЧешкаРепублика), Маћи Тавара „Годишњица салате“ (Јапан) и Здравко Кецман „Трубачфронта на Сочи“, роман, као и часописи: Књижевник и Катедра (Бања Лука) и Поем(Лондон).  Здравко Кецман је као посебан успјех истакао већ само објављивање књиге јапанскепјесникиње Маћи Тавара, јер је било „потребно прећи веома трновит пут да се дође дообјављивања овог дјела на српском језику“.  Бисерка Рајачић је истакла да Ева Липска спада у истакнуте пјеснике којима се бавилаод својих почетака превођења са пољског језика и рада на савременој пољскојкњижевности. Истакла је да је Липска свестран аутор нетипичне биографије која секреће од Ликовне академије коју је завршила у Кракову, преко музике и писања текстоваза поп и рок саставе, кабаретске музике до поезије и која се као пјесникиња бавипрвенствено сопственим микрокосмосом. О часописима Књижевник, Катедра и Поем суговорили Миладин Ћулафић и Маринко Лолић.  
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  У 18 сати на штанду Републике Српске одржана је промоција књиге Миладина Берића„Самоусправљање“ у издању „Тале“ из Бања Луке. О књизи су говорили Веселин ЛариМишнић, Милко Грбовић и аутор.  Мишнић је истакао да је Берић један од најбољих српских сатиричара, који муњевитобрзо мисли и указује на друштвене аномалије и проблеме.  - То што он ради је охрабрење да неко отвара очи и говори о стварима које га окружују -рекао је Милко Грбовић истичући да многи Берићеви афоризми нису само добар штосвећ и сува истина.  У оквиру промоције као посебна гошћа наступила је и Берићева кћерка Селена која јепрочитала неколико својих пјесама.
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