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На Мећавнику, гдје су ових дана многе свјетске звијезде дохрлиле на Кустендорф, била
је, у понедељак, 23. јануара у 20 сати, и једна нефилмска свечаност. Ријеч је, наравно, о
додјели Повеље успјеха аутору и издавачу најтраженије књиге из Републике Српске на
56. међународном београдском сајму кањига.

  

У обраћању званицама и гостима, директор Представништва Републике Српске у
Србији, г. Млађен Цицовић, је прије додјеле овог признања подсјетио да се Република
Српска већ трећу годину успјешно представља на Сајму књига у Београду,
наглашавајући да заслуга за то, прије свега, припада књижевницима  и научницима из
Републике Српске као ауторима, па онда издавачима и Министарству просвјете и
културе које свесрдно подржава и једне, и друге, а нешто смо, рекао је г. Цицовић,
“допринијели и ми из Представништва Републике Српске у Србији трудећи се да
представљање наше Српске у сваком послу и у свакој прилици, па тако и у овој око
књигa, буде на нивоу који Република Српска заслужује, јер Република Српска је – како је
то лијепо рекао Предсједник Додик поводом наше крсне славе – најбољи дар који је
могао да добије српски народ“.

  

Подсјећајући да је наступ Републике Српске на 56. међународном београдском сајму
књига био знаку 50-годишњице додјељивања Нобелове награде Иви Андрићу,  г.
Цицовић је рекао да је тај наступ отворен презентацијом пројекта Андрић-града, чији је
идејни творац Емир Кустурица, а који се реализује у сарадњи са Владом Републике
Српске.
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  Прошлог октобра су на београдском Сајму књига у најужем избору за нашу Повељууспјеха биле књиге: “Андрић о Босни“ Предрага Гуге Лазаревића у издању Народне иунивезитетске библиотеке Републике Српске, бесједе Матије Бећковића “Најскупљасрпска реч“ и “Најважнија српска реч“, у двотомном издању Друштва за очувањебаштине “Доб“ из Гацка и “Андрић ex privata“ Миленка Стојичића у издању Бесједе изБањалуке и куће Арс либри из Београда... И у тако јакој конкуренцији, најтраженија jeбила фотомонографија Драгана Теодоровића Зеке “Емир Кустурица & The No SmokingOrchestra – десет година“ у издању Радио-телевизије Републике Српске. Први разлог зато је чињеница да је често нестајала са штанда, а други то што је њоме обиљеженадесетогодишњица успјешног рада Емира Кустурице и No Smoking Orchestra – рекао је г.Цицовић и аутору, уз срдачне честитке, уручио Повељу успјеха.  У име издавача, Радио-телевизије Републике Српске, Повељу успјеха је примилаНаталија Тривић, директор програма.  

  На крају, подсјећајући да је на штанду Републике Српске био и роман Рајка Васића,роман који је у Београду имао и четврто издање, г. Цицовић је казао да ће ускоро уПредставништву Републике Српске у Србији бити представљен сценарио за филм потом роману. Филм ће бити реализован у продукцији Балкан филма Тихомира Станића.
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