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Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне
литературе до књига поезије и награђених романа
      

Четвртог дана Сајма представљање Републике Српске карактерише разноврсност
промовисаних издања - од научне литературе и зборника радова, монографских
издања, до књига поезије и награђених романа.

  

  

Прва промоција на штанду Републике Српске у сриједу, 23. октобра, у 11.30, била је
књига др Сарите Вујковић Бањалучки јесењи салон у издању Музеја савремене
умјетности Републике Српске и Академије наука и умјетности Републике Српске. Ова
монографија је настала као резултат сарадње наведене двије иституције са идејом да се
да допринос проучавању и чувању успомене на једну од најзначајнијих ликовних
манифестација тадашње Југославије.
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У Музеју савремене умјетности Републике Српске 2012. године је приређена изложба
умјетничких дјела из фундуса Музеја која су излагана на овој манифестацији поводом 50
година од одржавања првог Јесењег салона у Бањој Луци а представљена су у овој
монографији.

  

О овој књизи су говорили проф. др Миланка Тодић, академик Миливоје Унковићи и
аутор, а промоцији су, између осталих, присуствовали предсједник АНУРС-а академик
Рајко Кузмановић, академик Никола Б. Поповић, академик Васкрсија Јањић, академик
Драгољуб Мирјанић и академик Алекса Буха.

  

  

У сали „Иво Андрић“ у 12 сати представљена су издања Академије наука и умјетности
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Републике Српске.

  

О Зборнику радова 25 година Републике Српске - специјалне паралелне везе говорио је
академик Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС-а, који је рекао да је научни скуп
„Двадесет пет година Републике Српске – специјалне паралелне везе“ одржан 21.
децембра 2017. године, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске
и Српске академија наука и уметности, а да је Зборник објављен у децембру 2018.
године. Академик Кузмановић је навео да Зборник обухвата 13 реферата истакнутих
научних радника: 6 академика и 7 универзитетских професора. Истакао је да је у свим
рефератима потврђено да је Република Српска постала вољом народа. Подсјетио је да
је Република Српска потписала 3 споразума о специјалним паралелним везама и да је
овај задњи потписан са Републиком Србијом од огромног значаја јер је Србија поред
тога што је гарант Дејтонског споразума и снажан носилац економског и др. развоја
Републике Српске.

  

Академик Васкрсија Јањић, потпредсједник АНУРС-а, представио је Зборник радова Ста
ње и перспективе развоја села у Републици Српској
. Округли сто „Стање и перспективе развоја села у Републици Српској“ одржан је 26.
априла 2018. године у организацији Одбора за село АНУРС-а и уз подршку
Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске.
Реферате је изложило 13 научних радника из Српске и Србије. Академик Јањић је навео
да су циљеви и реферати имали „акциони карактер и везани су за унапређење развоја
села и пољопривреде као основне дјелатности села“. „Ми који се бавимо науком у
пољопривреди, убеђени смо, да се огромне резерве за развој земље налазе у
пољопривреди и у нашем селу. Исто тако, нама се чини да ниједна власт није довољно
схватала да производња на селу, обнављање села, развој села и улагање у њега
представља основу за бржи развој земље у целини“ рекао је академик Јањић.

  

О Зборнику радова Савремени материјали и часопису Contemporary Мaterials говорио је
академик Драгољуб Мирјанић, генерални секретар АНУРС-а.

  

Једанаести међународни научни скуп „Савремени материјали“ одржан је 2–3. септембра
2018. године на којем је учествовао велики број истраживача у истраживању савремених
материјала у свим областима. На скупу су своја сазнања и искуства, поред домаћих,
изнијели и еминентни научници из Србије и других земаља. Академик Мирјанић је
истакао да је часопис Contemporary Мaterials најбољи научни часопис који се објављује
већ 10 година два пута годишње са додатком специјалних бројева.
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Академик Драго Бранковић представио је Зборнике радова Високо образовање - путеви
и странпутице  и Настава
историје у Републици Српској - стање и перспективе
.

  

Научни скуп „Високо образовање – путеви и странпутице“ одржан је 23. и 24. новембра
2017. године. Организовали су га Академија наука и умјетности Републике Српске и
Српска академија наука и уметности. Академик Бранковић је нагласио: „Скоро у свим
рефератима изнесени су критички ставови о болоњским реформама високог
образовања, од сагледавања правних аспеката реформе, преко модела организовања и
аутономије универзитета, до критичке процјене домета и ограничења болоњског
процеса.“

  

Округли сто о теми „Настава историје у Републици Српској – стање и перспективе“
одржан је 21. новембра 2018. године. Зборник радова са овог научног скупа садржи 12
изабраних реферата еминентних научних и стручних радника. „Учесници округлог стола
били су сагласни са критичком процјеном да се српска историографија и на њој
заснована настава историје у основним и средњим школама Републике Српске налази
пред новим изазовима. Ријеч је, прије свега, о потреби даљње изградње нове друштвене
свијети о улози историје у развијању и афирмацији националног и културног идентитета
српског народа на цјелокупном српском духовном простору“, рекао је академик
Бранковић.

  

Академик Алекса Буха говорио је о Зборнику радова Српска филозофија или
филозофија код Срба  и о својој
књизи Краћи
филозофски и политички списи
.

  

Округли сто „Српска филозофија и/или филозофија код Срба“ одржан је 29. марта
2018. године. Основна тема скупа била је усмјерена на суштину српске филозофије,
односно питање националне филозофије и у ком смислу се може говорити о
националној филозофији једног невеликог народа као што су Срби.
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О часопису Грађа о прошлости Босне говорио је проф. др Радивој Радић који је рекао да
је изашао и 11. број часописа на којем сарађују млади научници из Београда и Бање
Луке.

  

    

У 13 сати, такође у сали „Иво Андрић“ представљене су књиге Седми дан аутора Горана
Врачара и Сам
и на свијету
аутора Жељка Пржуља у издању Матичне библиотеке Источно Сарајево. Најављени
аутор Жељко Грујић је био спријечен да присуствује промоцији.

  

Роман Седми дан представљен је на потпуно другачији начин – аутор Горан Врачар је
умјесто приче публици своју књигу представио кроз промотивни видео. У видеу о овом
роману говорили су професор књижевности Саша Кнежевић, Борко Мочевић, сликар и
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Александар Вуца музичар из групе „Атентат“ чија музика прати цитате из овог дјела које
чита сам аутор.

  

Ово је први роман афирмисаног пјесника из Источног Сарајева који је из психолошког
угла покушао да сагледа компликоване односе између мушкарца и жене и проникне у
њихова размишљања.

  

О роману Сами на свијету говорили су Небојша Јеврић и аутор. Роман говори о
дешавањима у Сарајеву, а аутор је истакао да је књига базирана на истинитим
догађајима и да је то „прича о групи људи које је рат разбацао на различите стране и о
њиховом преживљавању“. Навео је да је фронт око Касиндолске улице бранило 270
људи а да је 101 војник погинуо и да их је само 10-ак који нису били рањени.

  

О књизи књижевника и публицисте са Пала Жељка Грујића Уби ме нејака ријеч
(разговори, прикази, каже, бесједе, есеји) укратко је говорио водитељ програма.
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  У 14 сати у сали „Васко Попа“ у издању Организације старјешина Војске РепубликеСрпске књигу која је објавњена на српском и енглеском језику Сребреница - стварност иманипулацијепредставили су проф др. Милован Милутиновић, проф. др Слободан Жупљанин, проф.др Зоран Калинић, Миливоје Иванишевић, адвокат Бранко Лукић и генерал потпуковникмр Петар Шкрбић.  Главни и одговорни уредник ове студије је Милован Милутиновић, предсједникОрганизације старјешина Војске Републике Српске и предсједник Организационогодбора Међународне научне конференције „Сребреница - стварност и манипулације“,која је одржана у Бањој Луци 12. и 13. априла 2019. године. На Конференцији јепрезентовано 50 реферата 52 аутора и коаутора, од којих је 18 са простора изванподручја бивше Југославије (Русија, САД, Енглеска, Француска, Аустрија, Холандија,Португалија, Швајцарска, Италија и Бугарска). Учесници конференције су усвојилиЗавршни документ конференције у којем је, између осталог, наведено да конференцијапредставља „научно-стручни национални пројекат, чији је основни циљ утврђивањеистине о догађајима у и око Сребренице у протеклом грађанском рату у Босни иХерцеговини“. У документу је наведено и да „Злочин који се десио у Сребреници у јулу1995. године се, у складу са општеприхваћеном дефиницијом коју је утврдилаМеђународна Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида из 1948. године,а која и данас егзистира као инструмент међународног права, не може се сматратигеноцидом.“ Такође је истакнуто да „нема научно потврђених доказа о тачном броју страдалих у борбеним дејствима и ванборбених дејстава у Сребреници у љето 1995. године“.  На промоцији је први говорио проф. др Слободан Жупљанин који је нагласио да језакључак да се у Сребреници није догодио геноцид „већ злочин који осуђујемо“.  Милован Милутиновић је навео да је у овој студији учествовало и 6 академика и 40професора доктора наука и да је ова студија „искрени проговор о стварним догађајима“у и око Сребренице.  Ректор Независног Универзитета Бања Лука проф. др Зоран Калинић је рекао да га јепитање Зашто се десила Сребреница? потакло да се и Универзитет укључи у овустудију.  Миливоје Иванишевић, предсједник Института за истраживање српских страдања у ХХвијеку је рекао да је истина само једна а да се сви гурају да заузму њено мјесто.  Адвокат Бранко Лукић је подсјетио да је дефиниција геноцида прописана у Конвенцији огеноциду а да је Хашки трибунал извитоперио дефиницију и није је примијенио. Он јеистакао да је проблем у политикама држава које су одређене својим интересима те дазападне силе неће да прихвате истину.  Генерал потпуковник мр Петар Шкрбић је изнио виђење да постоје паралелнеСребренице, једна стварна Сребреница и једна створена у медијима и да је циљ да се тамедијска слика о Сребреници разбије.  Промоцији је присуствовао и министар рада и борачко-инвалидске заштите РепубликеСрпске Душко Милуновић.  
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    Друга промоција на штанду Републике Српске са почетком у 15 сати била јепредстављање издања Музеја Републике Српске: Заборављени звук традиционалнихмузичких инструмената  - каталогизложбе, аутор Сања Пупац, Змијање - Кочићево огњиште, монографско издање, аутор Владимир Ђукановић, 50 година од земљотреса у Бањој Луци (1969-2019)- каталог изложбе, аутор Миленко Ђорђевић. Најављена књига Доња Долина- археолошка збирка Музеја Републике Српске  - монографско издање, аутора мрСлавице Арсенијевић није промовисана из разлога што књига није стигла да сеодштампа.  Кустос Музеја Републике Српске мр Сања Пупац је рекла да је изложбом „Заборављенизвук традиционалних музичких инструмената“приказана новина у представљању традиционалних инструмената на начин да суприказани појединачни дијелови инструмената. Такође је истакла да је у Музејупредстављена дигитализована грађа Владе Милошевића.  Владимир Ђукановић је о свом дјелу Змијање – Кочићево огњиште рекао да представљасвојеврсан водич кроз музеј који се планира организовати у Стричићима. О овој књизиговорио је и рецензент Драго Његован, директор Музеја Војводине који је истакао дааутор није само представио кућу брвнару него је описао и улогу огњишта као централногдијела око којег се окупљала породица, тј. да је оно било централни простор породичнезадруге. О књизи је говорио и етнолог Мирослав Нишкановић.  Миленко Ђорђевић аутор изложбе 50 година од земљотреса у Бањој Луци истакао је даизложба обухвата слике прије и послије земљотреса као и да ће у оквиру изложбе битиприказане емисије из 1969. и 1970. године.  
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  Промоцији Музеја Републике Српске присуствовао је и министар за економске односе ирегионалну сарадњу РС Златан Клокић, Наташа Жугић стручни савјетник уМинистарству и шеф Представништва Млађен Цицовић.    
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Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне литературе до књига поезије и награђених романа

  У 16 сати на штанду Републике Српске Друштво књижевника и преводилаца „Кућапоезије“ Бања Лука представила је књигу поезије Тетовирани град америчког пјесникасрпског поријекла Чарлса Симића, прошлогодишњег добитника награде „Европски атлас лирике“и књигу пјесама АсиметријаАдама Загајевског, једног од најзначајнијих савремених свјетских пјесника и есејиста иовогодишњег добитника ове поменуте међународне награде. Вида Огњеновић јепрочитала одломке из књиге Разговори са Чарлсом Симићемкако би публици представила неке од његових записа на теме: Америка, Европа,пјесници, успјех...  Рецензент Гојко Божовић је истакао да је овај угледни пјесник испирацију нашао у свомнепосредном окружењу – у свакодневици.  О пјеснику и есејисти Адаму Загајевском говорила је преводилац Бисерка Рајчић која јечитала стихове из 4 пјесме овог награђиваног аутора.  
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Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне литературе до књига поезије и награђених романа

  У 16 и 30 на штанду Републике Српске промовисан је зборник Пјесме Андрићграду икњига Трагедија је дакле... аутора Бојана Николића у издању Поетског клуба „Знакови“ из Вишеграда.  Говорили су пјесник Тодор Бјелкић, предсједник жирија, проф. др Слађана Миленковић,члан жирија - списатељица из Сремске Митровице, проф. др Трипко Драганић из ЦрнеГоре, Божидар Шкобић, предсједник Поетског клуба „Знакови“ и аутор Бојан Николићкојем је ово прва књига пјесама, а који је до сада учествовао на различитим конкурсимана којима је награђиван.  У зборник Пјесме Андрићграду су ушле најбоље пјесме прикупљене на истоименомконкурсу којих је до сада пристигло преко 3.000 из различитих дијелова свијета.  
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Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне литературе до књига поезије и награђених романа

  У 17 сати ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Сарајево представиоје своја два издања.  О књизи Регионална географија БиХ, поред аутора проф. др Горана Мутабџије, говориоје и проф. др Драгутин Тошић са Географског факултета у Београду, а промоцију јеводио Дејан Керлета, портпарол Завода.  Рецензент проф. Тошић је рекао да је аутор храбар јер је „хетерогени простор ихетерогену историју морао да преточи у једну књигу“ која представља„теоријско-методолошки искорак у Републици Српској“.  Проф. Мутабџија је истакао да је ово „прва књига оваквог назива које се појављује унаучној јавности која се бави важним питањима културно-географског развоја Босне иХерцеговине“.  

 12 / 15



Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне литературе до књига поезије и награђених романа

  Затим је представљена књига др Предрага Дамјановића Менаџмент у образовниминституцијама. Поред аутора оовом дјелу говорио је Горан Змијанац, директор Завода за образовање одраслихРепублике Српске који је рекао да у овој монографији аутор, између осталог, јаснодефинише шта је то образовање одраслих.  Аутор проф. Дамјановић је нагласио: „Ниједна реформа образовања није спроведенабез стручних и компетентних људи и можемо имати и најбоље наставне програме инајсавременије опремљене учионице али кључ свега је добар наставник и добардиректор“.  
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Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне литературе до књига поезије и награђених романа

  Задња промоција на штанду Републике Српске за овај дан била је промоција књиге Генетички модификовани организми - стање и перспективеу издању Агенције за сигурност хране Босне и Херцеговине. Аутори ове монографије су:проф. др Војислав Тркуља, проф. др Далибор Балиан, проф. др Стојко Видовић, проф.др Рифет Терзић, проф. др Иван Остојић, проф. др Фарук Чакловица, проф. др АхмедЏубур, др. сци. Џемил Хајрић, проф. др Горан Перковић, мр сци. Драган Брењо и АрминЧолаковић, др вет.мед.  О књизи су говорили академик Васкрсија Јањић, академик Ново Пржуљ и један одаутора проф. др Војислав Тркуља, директор Јавне установе Пољопривредни институтРепублике Српске.  Говорници су истакли да је посебно важно да транспарентна, прецизна и објективнапроцјена користи и ризика у вези са употребом ГМ технологије мора бити доступнанајширој јавности.  Проф. Тркуља је изјавио: „Питање ГМО је једно од питања о којима је свјетска јавностподијељена на оне који подржавају ГМО и сматрају да они могу значајно допринијети упроизводњи довољних количина хране са стално нарастајућом популацијом људи усвијету, и оне који су огорчени противници и који сматрају да ова технологија није јошувијек довољно проучена и да може да изазове негативне посљедице на здравље људи,животне средине и биодиверзитета. Циљ ове монографије је да пружи објективнеинформације о ГМО како би сви заинтересовани могли сами да изграде свој став оГМО.“.  
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Четврти дан Сајма - представљање РС одликује разноврсност издања -  од научне литературе до књига поезије и награђених романа

  У сали „Васко Попа“ са почетком у 18 сати представљени су најбољи романиовогодишњег конкурса „Златна сова“ Завода за уџбенике и наставна средства ИсточноСарајево: Горан Лабудовић Шарло Ветрушка у данима неба, Лебрехт Гашпар Непреводиви речник синонимаи Шћепан Алексић Чекајући жуту војску. На овогодишњи конкурс стигло је 29 рукописа и сви су испуњавали услове.  О романима су говорили проф. др Јован Делић, предсједник жирија и Драгана Бедов,члан жирија, као и аутори другонаграђеног и трећенаграђеног романа, док је ауторромана који је заузео прво мјесто Горан Лабудовић Шарло оправдано одсуствовао.Програм је водио Дејан Керлета, портпарол Завода.  Роман Ветрушка у данима неба је прича о браћи Киш, нарочито инжењеру Јозефу Кишу,визионару човеку који жртвује апсолутно све зарад далеког циља. Роман представљауниверзалну причу о несебичном жртвовању појединца за колектив, који најчешће таквужртву и не поштује.  Роман Непреводиви речник синонима базиран на психолошком и емоционалном набојучланова породице, прати оца који одбацује живот мучен кривицом због пропуштенеприлике да спасе сина, те кћерку која бјежи у свијет, али не успијева да побјегне одсебе. Роман на сликовит и потресан начин говори о утицају историје на судбинупојединца и разарање породице, а самим тим и друштва.  Роман Чекајући жуту војску говори о изградњи кршле-касарне у Билећи и њеној вези сасудбином становника овог херцеговачког мјеста. У роману су описане страхотепочињене над српским народом на различите начине у 20. вијеку, а осим злочиназлогласних шуцкора, аустријских и усташких логора, романом су обухваћене и политичкепресуде и голооточка страдања Срба.     

 15 / 15


