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Предсједник Републике Српске и предсједницa Владе Републике Српске посјетили
наш штанд на сајму књига у Београду
      

Идућа година, када се обиљежава стотину година од почетка Првог свјетског рата, за
Републику Српску је веома важна и Српска је опредјељена да се на све начине, а
посебно кроз књигу и образовање, бори за истину. Зато је веома важно бити овдје и
бићемо ту и идуће године! – нагласио је предсједник Републике Српске Милорад Додик
кад је данас у 16 сати, заједно са предсједницом Владе Републике Српске Жељком
Цвијановић, а у пратњи амбасадора БиХ у Србији г. Ранка Шкрбића, посјетио штанд
Републике Српске на Београдском сајму књига. – Наше представљање данас, као и
многе манифестације које ћемо организовати идуће године, биће обиљежене управо
чињеницом да Република Српска, без имало оклијевања, може да покаже своје учешће у
историји и у том погледу је и ова манифестација да се чињенице, које су тада биле,
представе на најбољи начин.

  

  

Наступ Републике Српске на Сајму књига у Београду доказује да је Српска
незаобилазан фактор у региону и да се ријечју бори за истину – истакао је предсједник
Додик.
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Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић је у свом обраћању
нагласила значај наступа Републике Српске на овом сајму, гдје издавачи из Српске имају
прилику да представе домаће писце и њихова дјела, додајући да је увијек фасцинантно
када неко преточи мисао у књижевно дјело.

  

Директор Представништва Републике Српске на Сајму књига у Београду г. Млађен
Цицовић уручио је предсједнику Републике и предсједници Владе Републике Српске по
комплет сабраних дјела Пера Слијепчевића, заједничко издање Академије наука и
умјетности Републике Српске и издавачке куће “Свет књиге“ из Београда, наводећи да
је и то лијеп примјер плодне сарадње Србије и Републике Српске на пољу културе и
умјетности.

  

  

Штанд Републике Српске данас је (у 13 сати) посјетио и израелски амбасадор у Србији,
г. Јосеф Леви и, учествујући у промоцији књиге Дана Ориана, говорио и о добрим
односима Србије и Израела и о посебно добрим Републике Српске и Израела. Књигу
Дана Ориана “Кад тата порасте“, у преводу Берислава Ђурића, на нашем штанду
представио је угледни српски пјесник Љубивоје Ршумовић, а у име издавача говорили су
Ненад Новаковић из Српске (“Бесједа“) и Дејан Мастиловић из Србије (“Филип
Вишњић“).
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Прије ове промоције на штанду Републике Српске представљена је књига “Зона
библиона“, антологија прича о библиотекама, коју је приредио Миленко Стојичић, а овдје
представили Љиља Петровић Зечић и Јовица Аћин.

  

  

У 14 сати је, уз видео пројекцију и претходно пјесму и игру Градског
културно-умјетничког друштва “Владимир Гаћиновић“, представљена фотомонографија
“Требиње град сунца“. Говорили су: Сања Вуковић из Друштва за очување баштине
(ДОБ) и Жељко Вујадиновић.

  

  

Пола сата потом на нашем штанду је промовисана књига Радмиле Колунџије “Ноте
сјећања – цртице из музичког живота Бањалуке“ (изд. Графид, Бања Лука) уз лијепа и
духовита сјећања Горана Ромчевића, музичара и оснивача бањалучког бенда “Боеми“.
Представљању ове књиге присуствовала је славна српска примадона Снежана Савичић
Секулић.
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  Роман Рада Димитријевића о Бранку Ћопићу “Дан без ноћи и ноћ без дана“, содушевљењем је, у 16.15, представио Ранко Павловић.  

  Српско кулутурно-просвјетно друштво “Просвјета“ представило је на штанду РепубликеСрпске часопис “Нова зора“, књиге: “Заборављени књижевници“ Горана Максимовића и“У одбрану ћирилице“ академика Воја Максимовића и, као и сваке године, чувениКалендар Просвјете. Говорили су Никола Асановић и Горан Максимовић.  

  Књиге из Републике Српске представљене су данас и у сали „Борислав Пекић“. У 11сати су радозналој публици представљени: Зборник радова са међународногсимпозијума о Андрићу “Андрићева ћуприја“ (изд. Институт за славистику „“Карл-Франц“у Грацу, Београдска књига из Београда и Народна и универзитетска билбиотекаРепублике Српске из Бање Луке) и Зборник радова са другог међународног симпозијумао Ћопићу “Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима“ (изд. НУБРС, Бања Лука).Говорили су: Бранко Тошовић, Оливера Радуловић и Свето Танасић.  

  У 17 сати у сали “Борислав Пекић“ су Љиља Петровић Зечић, Слободан Наградић иЖељко Вујадиновић надахнуто говорили о репринт издању  “Како сам бранио Принципаи другове 1914“ Рудолфа Зистлера (изд. НУБРС, Бања Лука), а потом је ЖељкоВујадиновић представио серију издања Удружења “Јасеновац – Доња Градина“ БањаЛука и ЈУ „Спомен подручје Доња Градина“ Козарска Дубица.  На штанду Републике Српске, хала 2, ниво А, сутра  ће, 26.октобра у 14.30 бити свечаноуручена ПОВЕЉА УСПЈЕХА издавачу најтраженије књиге из Републике Српске на 58.међународном београдском сајму књига.
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