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Посљедњег дана промоција (у суботу, 27.10.2012.), на штанду Републике Српске на 57.
Међународном београдском сајму књига прво је промовисана дивна књига: Антологије
српске поезије за дјецу и младе у БиХ 'Лепо слово
', коју су приредили Љубомир Милутиновић и Мирко Вуковић, а објављена је у издању
Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. О књизи су говорили: проф.
др Радмило Маројевић и Љубомир Милутиновић, један од ауора.

  

  

Потпредсједник Републике Српске, г. Емил Влајки аутор је изванредног дјела “Бедници
модернитета“, о којој су говорили проф. др Мирко Зуровац, проф. др Дарко Трифуновић
и аутор, наглашавајући – сваки на свој начин – погубност стања у којем су техника и
технолошки напредак престали да служе човјеку, него је човјек почео да служи њима,
бивајући при том све сиромашнији; све се теже живи, а све гласније говори о напретку...
У наставку ове промоције представљена је књига лирских пјесама “Лутајући жид“ истог
аутора. О лирици Емила Влајкија говорили су др Јован Јањић, директор београдске
“Просвете“ и Милица Лилић Јефтимијевић, потпредсједница Удружења књижевника
Србије.

  

  

У 13.30 сати директор Представништва Републике Српске у Србији, г. Млађен Цицовић
је пред окупљеним новинарима саопштио одлуку о Најтраженијој књизи из Републике
Српске  на овогодишњем
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Београдском међународном сајму књига и то угледно признање уручио овогодишњем
добитнику. Признање у име Народне библиотеке „Бранко Чучак“ из Хан Пијеска примила
је Госп. Озренка Ђурић Радуловић, директор.

  

  

Промоција књиге Берислава Благојевића ''Револуционар'' (издавач ''Ренде'', Београд)
била је у 15.00 сати, а говорили су: Весна Капор и аутор.

  

  

Најтраженија књига из Републике Српске на 57. Међународном београдском сајму
књига

  

Нашу традиционалну Повељу успјеха на Међународном београдском сајму књига ове
године добила је књига под насловом
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ПОЕЗИЈА,

  

објављена као први том у издавачком пројекту "Дјела Бранка Чучка” у издању Народне
библиотекe „Бранко Чучак“ из Хан Пијеска.

  

  

У најужем избору за ово признање било је фототипско издање књиге Скендера
Куленовића “Стојанка мајка Кнежопољка“ у издању Арт принта из Бањалуке и
Општине Приједор; књига Владимира Ђукановића “
Стари занати у Републици Српској
“, издање Музеја Републике Српске, и књига “
Обнова Србистике
“, приредио Душко Певуља, у издању Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске.

  

Овогодишњи наступ Републике Српске на међународном сајму књига у Београду
оцјењен је као врло успјешан и ја се зато захваљујем свима који су том успјеху
допринијели. Радује ме што је и у институцијама Републике Српске рад на презентацији
књига и књижевника из наше Репубулике виђен као успјешан, што су показале и бројне
посјете највиших представника власти Републике Српске, Академије наука и умјетности
Републике Српске, Народног музеја Републике Српске, Архива Републике Српске,
Народног позоришта Републике Српске и других.
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  Посебно смо поносни што је овогодишњи наступ Републике Српске отворио г. МилорадДодик, предсједник Републике Српске.  Посјета Његове cветости патријарха српског г. Иринеја нашем штанду и интересовањеза књиге и издавачке пројекте из Републике Српске, које је Његова Светост томприликом показала бодри нас и инспирише за нова настојања да у овом послу непоклекнемо, него да увијек с новом и већом жељом и вољом радимо.  Присуство врхунских умјетника, научника и културних радника на штанду РепубликеСрпске од славног светског режисера Емира Кустурице, предсједника Академије наукаи умјетности Републике Српске г. Рајка Кузмановића и академикa Гојка Ђога, ВаскрсијаЈањића, Воје Максимовића, Драгољуба Мирјанића, Радована Вучковића, СлободанaРеметићa и угледних српских књижевника на књижевној вечери Код Андрићеве књиге2012.  гдје је као пјесникнаступио и потпредсједник Републике Српске г. Емил Влајки, дало је снажан печатовогодишњем представљању Републике Српске у Србији и на неки начин допринијело ипромовисању аутора из Републике Српске, аутора чије су књиге објављене измеђупрошлог и овог сајма.  

  Народна библиотека „Бранко Чучак“ је издавач Првог тома Дјела Бранка Чучка: Поезија,у који су уврштене су комплетне све ауторове збирке поезије (укључујући и напомене и„биљешке о писцу“), осим књиге „Штипаљком за вјетар“ (његовог властитог избора, уиздању „Гласа српског“, Бања Лука 2000), из којег доносимо само три сегмента: поредпјесме „Мала збрка на иначе сигурним таблама“ - једина која није објављена упретходним Чучковим збиркама, написане само за то издање - ту је и ауторов пролог(Мени је ванредно стање), те Биљешка о писцу.  Пјесме из свих збирки дате су хронолошки, по времену објављивања (1971-2008).  Збирке пјесама:  О ништа и осталом (1971),  Жестока мармелада (1976),  Во у купусу (1981),  Психички изглед (1984),  Умијеће гутања кнедле (1988),  Писана малим словима (1990),  Помрчина виа Чамотиња (1995),  Дирљиви магацин (1996),  Лупа чекића у ремонтном заводу (1996),  Мрсна перница (1997),  Штипаљком за вјетар (Изабрани стихови, 2000. године),  Горио к`о ове новине (2002),  Човјече, у животу нисам чуо овако тужну причу (2004).  Ову би воду требало окупати (2005).  Као након добро обраног бостана (2008).  Књига није издата у комерцијалне сврхе.  Уредник приређивач Дјела Бранка Чучка је књижевник, проф. др Бранко БрђанинБајовић. Лектори књиге су проф. др Милорад Телебак и Јелена Лучић, која је урадила ипрелом текста. Дизајн Дјела Бранка Чучка урадио је Иван Ећимовић. Књигу је штампалаштампарија Соколац.  Планирано је да се у наредне три године објаве Прозе, Избор колумни, Романи и Драме,као и Библиографија Бранка Чучка, уз репрезентативан избор критичких радова,бесједа и приказа о Чучковом књижевном дјелу.  Дјела ће бити објављена у пет томова.
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