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Синоћ у Удружењу књижевника Србије у Београду одржано је изузетно успjело
књижевно вече. У организацији часописа „Отаџбина“, Удружења књижевника Србије и
Представништва Републике Српске у Србији, промовисана је књига „Медији у служби
моћника“ већ добро познатог бањалучког публицисте Милана Љепојевића. Ово је
његова пета књига која се на извjестан начин бави савременијим темама и проблемима
Републике Српске од њеног настанка до данас.

  

Ова Љепојевићева књига спада у ред оне врсте литературе која на најдиректнији начин,
егзактно, са безброј провјерених и неспорних примjера и чињеница, говори о бесчашћу
многих свjетских и домаћих БХ моћника, оних који то стварно јесу и оних који би по сваку
цијену жељели да то буду, бивших и садашњих који, служећи се лажима, подметањима,
измишљањима, конкуренцијама, подвалама, разним манипулацијама, фабрикују говор
мржње и чине злочин над српским народом, вријеђају и ниподаштавају најодговорније
људе и установе у Републици Српској.

  

  

Како су у својим критичким излагањима истакли промотери ове књиге Тадеј Лаберник,
дипломата и новинар из Љубљане и др. Ненад Сузић редовни професор педагогије и
социологије образовања на Универзитету у Бањој Луци, публициста Милан Љепојевић је
стручно и квалификовано, по свим правилима новинарске струке, научном
методологијом,  доказао сву злоупотребу медија у сврху испуњења задатака својих
ментора, али и због личних интереса и амбиција појединих носиоца те моћи, стварне или
привидне. Љепојевић у књизи наводи многобројне листове и часописе, електронске
медије и интернет преко којих су угледни политичари до највишег свјетског ранга и
њихове мале слуге из БиХ, Републике Српске и окружења чинили ова нечасна злодјела.
Милан Љепојевић је успио да их све разголити у тим њиховим провидним намјерама и на
крају их извргне руглу и осуди од стране објективног и часног свијета и људи који се
гнушају таквих нечасних намјера и поступака.
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У расправу се укључио и др Никола Поповић, професор комуникологије, а скупу се
обратио и Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији.
Присутне је у име Удружења књижевника Србије поздравио уредник његове књижевне
трибине књижевник Миљурко Вукадиновић, а медијатор програма у име часописа
„Отаџбина“ био је његов уредник културе мр Перо Ђурђевић, театролог.

  

Интересовање за овај догађај било је запажено, а  међу присутнима примјећени су,
између осталих, и познати песник Драган Колунџија и легендарни професор Јавног
мњења са факултета политичких наука у Београду др Тома Ђорђевић.

  

Успјело вече у сваком погледу.
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