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Промоцијом нових издања Универзитета у Источном Сарајеву почео је трећи дан
представљања књига и часописа из Републике Српске на 58. међународном
београдском сајму књига. Промоција је била заказана за 10 сати прије подне, а капије
Београдског сајма отварају се за посетиоце баш тада: у десет сати!? Чак ни тај нонсенс
није спријечио да се сала “Слободан Селенић“ већ до 10.15 испуни. Послије поздравне
ријечи ректора Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Митра Новаковића,
часопис "Scripta medica" представили су, као покретачи и уредници овог нашег свјетски
познатог часописа, проф. др Ранко Шкрбић, новоименовани амбасадор БиХ у Србији, и
проф. др Стеван Трбојевић, проректор овог унивезитета.

  

  

О научном часопису Зборнику радова Економског факултета овог унивезитета говорио
је доц. др Љубиша Владушић, декан, а о 
"Годишњаку Правног факултета
" и 
Зборнику радова "Права дјетета и равноправност полова између нормативног и стварног
", доц. др Горан Марковић и мр Димитрије Ћеранић.
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Ове промоције су биле толико интересантне да је предвиђено вријеме, 60 минута,
прошло као трен, те су промоције Годишњака Православног богословског факултета “Св
ети Василије Острошки“
и књиге "
Разбиће" – седам радикалних есеја
Горазда Коцијанчича организоване на штанду Републике Српске, хала 2, ниво А. "
Годишњак"
је промовисан у 11 сати – говорили су: доц. др Дарко Ђого, проректор, и доц. др
Владислав Топаловић – док је промоција Коцијанчичеве књиге одгођена за 13 сати како
би о овом значајном издању теолошких есеја говорио и угледни проф. др Богољуб
Шијаковић. О 
"Разбићу" 
су надахнуто и одушевљено говорили, поред Шијаковића, још и отац Борис Брајовић,
декан, и доц. др Дарко Ђого.

  

  

У сали “Слободан Селенић“ у 16 сати промовисана су нова издања Универзитета у
Бањој Луци. Промоција је почела поздравном ријечју ректора овог универзитета проф.
др Станка Станића, а настављена излагањима проф. др Драшка Маринковића, проф. др
Славка Марића, проф. др Слободана Симовића и проф. др Раденка Лазаревића, а
говорили су о издањима: "Економија и управљање малим и средњим предузећима" Саше
Петковића и Шефкије Берберовића; 
"Релационе базе података"
Славка Марића и Дражена Брђанина; 
"Кошарка на просторима бивше Југославије до 1945. године", 
Слободана Симовића и Петра Павловића, као и о књизи 
"Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699-1788"
, чији је аутор Боро Бронза. На крају се присутнима поново обратио проф. др Станко
Станић и нагласио чињеницу да су све књиге Универзитета у Бањој Луци штампане
ћирилицом.
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  Уз двије промоције Православног богословског факултета “Свети Василије Острошки“(часопис у 11 и књига у 13 сати), на штанду Републике Српске промовисана је, у 12 сати,едиција "Видици" Филозофског друштва Републике Српске, о којој су говорили проф. дрРадивоје Керовић и Жељко Шарић. Подстакнут питањима Маје Колунџије, која води свепромоције на штанду Републике Српске, професор Керовић је говорио и о својимстудентима и изразио наду да ће савремена српска филозофска мисао имати добренастављаче.  

  Узбудљива је била и промоција књиге Змага Јелинчича “Да ли је Хрватска држава“,објављеној у издању бањалучке Бесједе. Поред добро расположеног аутора, чија јекњига у ствари његова докторска дисертација објављена са одличним препорукамаколега из Европског парламента и проф. др Смиље Аврамов, говорили су проф. дрЖељко Мирјанић и уредник књиге и едиције др Ненад Новаковић.  

  Велико интересовање публике изазвала је и промоција књиге “Удари на Српску“ МиланаЉепојевића, објављена такође у Бесједи. Говорили су такође Мирјанић и Новаковић, ааутор је послије интересантне приче о овој књизи и њеном настајању пажњу јавностисвратио и на своју књигу “Додик чувар Српске“ чије је издање на руском језику управоизашло.  

  У оквиру циклуса Удружење књижевника Српске представља књиге својих члановапредстављена је књига Горана Врачара "Кад ти јаве да сам умро". О овој концепцијски и садржајно врло занимљивој књизи у издању Завода за уџбеникеи наставна средства из Источног Сарајева, говорили су Дејан Керлета и аутор.  

  "Поетика Душка Трифуновића" Милоша Зубца је последња књига промовисана на шандуРепублике Српске. Говорили су: Перо Зубац, Милан Гутић и аутор.
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