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На штанду Републике Српске у четвртак, 27. октобра, промовисане су четири књиге и
један часопис.

У 13 сати је директорица Републичког завода за статистику Републике Српске, др
Радмила Чичковић представила Статистички годишњак нагласивши да је ово тек друга
година у том издавачком послу, а већ је постигнут висок ниво и у стручном смислу, и у
графичкој опреми часописа. О уређивачкој политици часописа говорио је Велимир
Савић, гл. уредник.

Међународна статистичка енциклопедија, на којој су радили истакнути аутори из
скоро цијелог свијета, објављена је у три тома на енглеском језику и као један од
највећих пројеката у тој области, не само у региону (југоисток Европе) изазавала је
велику пажњу и посјетилаца овогодишњег Међународног сајма књига у Београду. На
штанду Републике Српске јуче су је представили Миодраг Ловрић и Јасмин Комић.
Презентација је била са видео прилозима.

У 15 сати је академик Слободан Реметић представио књигу Записи о Петру, постхумно
објављено дјело академика Неђе Шиповца. Књигу је Академија наука и умјетности
Републике Српске објавила поводом 130-годишњице рођења Петра Кочића.
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Академик Драгољуб Мирјанић говорио је о часопису Contemporary materials
(Савремени материјали) који АНУРС издаје на енглеском језику с циљем презентације
научника из Републике Српске у свијету, а потом је говорио о највећем пројекту наше
највише научно-умјетничке установе:
Енциклопедија Републике Српске
и најавио да би први том могао да изађе из штампе крајем слиједеће или почетко 2013.
године.

У 18 сати је на штанду Републике Српске, пред заиста бројном публиком, престављена
књига Амброзија Војислава Тркуље и Ранка Шкрбића. Књигу је објавило Друштво за
заштиту биља, а на јучерашњој презентацији надахнуто је говорио академик Васкрсија
Јањић. Војислав Тркуља је, уз видео прилоге, говорио о штетности ове биљке и о начину
сузбијања, а Ранко Шкрбић о превенцији и лијечењу.
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