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Његова светост патријарх српски г. Иринеј, обилазећи Београдски сајам књига, посјетио
је јуче штанд Републике Српске, гдје га је с радошћу дочекао и срдачно поздравио
директор Представништва Републике Српске г. Млађен Цицовић. На штанду је, пред
промоцију своје књиге, био и г. Ранко Шкрбић, министар здравља и социјалне заштите
Републике Српске, који је такође с радошћу учествовао у добродошлици Његовој
светости.

  

  

Директор Представништва Републике Српске у Србији г. Цицовић поклонио је Његовој
светости патријарху српском г. Иринеју књигу Петра Кочића која је фототипско издање
оригиналног Кочићевог рукописа, а уз то је и превод на грчки језик. Послије краћег
разговора о Кочићу, г. Цицовић је упознао Његову светост са акцијом Друштва “Свети
Сава“ и Представништва Републике Српске да се породична икона славног писца
пренесе у манастир Гомионица, што је прошле године и урађено.

  

У изјави медијима Републике Српске Његова светост патријарх српски г. Иринеј је
похвалио изглед нашег штанда на овом сајму и изразио увјерење да су и предствљена
дјела исто тако успјешна, а на питање новинара како види Републику Српску Његова
светост је изјавио да би у важном послу очувања идентитета српског народа,
православне вјере и српске традиције многи требало да се угледају баш на Републику
Српску.
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  Иначе, јуче је на штанду Републике Српске (24. октобар) било пет промоција, али многовише књига него што је уобичајено у једној промоцији. Прво су у 12 сати промовисанаиздања Академије наука и умјетности Републике Српске; говорили су: академик РајкоКузмановић, предсједник АНУРС, академик Драгољуб Мирјанић, секретар АНУРСакадемик Слободан Перовић и Јордан Ристић. Академик Перовић је надахнуто иубедљиво представио књигу академика Рајка Кузмановића Трактаты  оконституционно-правовом положении Республики Сербской,објављену у Москви, а потом и о књизи New Essays on Constitutionality and Statehood. Академик Кузмановић је представио књигуПресуда Европског суда за људска права у предмету Сејдић – Финци, гдје је, не само објаснио суштину проблема на који је раговао Европски суд, него иразлоге због којих се у другом ентитету (Федерација у БиХ) тврдоглаво избјегавапримјена те судске одлуке. Академик Кузмановић је говорио потом и о часопису Грађа о прошлости Босне нагласивши значај научног презентирања историјских истина, које се данас са разнихстрана, али са истом намјером (слабљење и затирање Републике Српске) упорноискривљују  и(ли) се производе фалсификати који се пласирају као тобожње научнеистине. О Зборнику радова Савремени материјалиговорили су Јован Шетрајчић и Драгољуб Мирјанић, као и о књизи Биофизичке основе технике и медицине. Академик Мирјанић је представио и часопис Contemporary Materials.О роману академика Војсилава Максимовића, Зимски сан,говорио је Јордан Ристић.  

  Младен Шукало, Ранко Рисојевић и Слободан Наградић представили су јуче издањаДруштва чланова Матице српске у Републици Српској: Годишњак Друштва (1/2011), Статус српске књижевности у БиХ(зборник текстова са истоименог Округлог стола) и књигу Јована Кршића О српској књижевности у БиХ (Приредио Дејан Ђуричковић), као и књигу Предрага Палавестре Књижевност Младе Босне1-2.  

  Промоција часописа Нова зора, данас најбољег књижевног часописа на српском језику,привукла је велику пажњу сајамске публике, а одлично га је, са страшћу и најдубљимувјерењем представила др Радмила Поповић. Промоција Нове зоре, била је прилика даКултурно-просвјетно друштво “Просвјета“ из Билеће представи и друга своја издања, пасу представљени:  зборник Ћоровићеви сусрети, календар Просвјета 2012, књига Херцеговина крозвијекове (Тодор Дутина,Драга Мастиловић), књига Вишњићев пјеснички споменик(Саша Кнежевић), књига Српска централна библиотека „Просвјета“ 1911-2010 (Бојана Ласица) и књига Злочини НДХ и њемачког окупатора у Херцеговини (Саво Скоко, Милан Граховац). Говорили су: Никола Асановић, Радослав Братић,академик Војислав Максимовић и Хаџи Велемир Авдаловић.  

  Промоција издања Матичне библиотеке Источно Сарајево почела је подужим есејомБожидара Туфегџића о прије двије године преминулом академику Неђи Шиповцу ињеговој постхумно објављеној књизи ''Зовем се загонетка: све љубави Иве Андрића“. Окњизи Десанке Шућур “Да се не заборави“ говорио је Слободан Наградић, аналитично ис аргументима који побуђују да се књига прочита. О књигама академика ВојиславаМаксимовића “Библиографски и сродни огледи“ и др Милене Максимовић“Библиографија часописа Библиотекарство, говорила је Борјанка Трајковић, а др МиленаМаксимовић, видно узбуђења чињеницом да су у публици и њене колегинице из Србије,сетно је говорила о њиховим професорима, који су упутили овај лијеп посао, који сутолико завољели.  

  На промоцији књиге Ранка Шкрбића и Рајка Игића "Како се пишу саопштења обиомедицинским истраживањима" (изд. ГрафоМарк, Лакташи), говорили су: академикВаскрсија Јањић, академик Милан Јокановић и аутор, др Ранко Шкрбић, министарздравља и социјалне заштите Републике Српске. Други аутор, некадашњи професор иментор др Шкрбића, проф. др Рајко Игић, због раније преузетих обавеза није присустваопромоцији. Шкрбић је рекао да је ова књига у ствари приручник, који би требало дапомогне младим истраживачима у писању научних радова онако како савременапублицистика захтијева, али да не може помоћи онима који се потруде да претходносавладају све друге вештине у послу научника, истраживача. Сличне књиге нема уземљама региона, ни у остатку БиХ, ни у Србији ни Хрватској, па је врло вероватно да ћеона у свим тим срединама наћи оне којима је потребна, којима ће моћи да помогне.  Академик Милан Јокановић рекао је да је књига написана једноставним језиком, лакоразумљива, намијењена постдипломцима, гдје им објашњава како написатинаучно-истраживачки рад из области медицинских наука у часопису или магистарскирад или докторску дисертацију.  Академик Васкрсија Јањић је рекао да је дуго искуство у научно-истраживачком радусваког аутора и њихов дуг заједнички рад, логично, резултирао овако вредном,одличном књигом, дјелом које ће временом још добијати на вриједности.
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