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26.10.2013.год.
Пoвеља  успјеха Академији наука и умјетности Републике Српске и "Свету књиге"
из Београда за сабрана дјела Пера Слијепчевића
      

Централни догађај посљедњег дана за промоције на штанду Републике Српске био је у
14.30 када је окупљеним новинарима и радозналој публици директор Представништва
Републике Српске у Србији г. Млађен Цицовић саопштио која је књига из Републике
Српске, у заиста богатој овогодишњој издавачкој продукцији изложеној на београдском
сајму, била најтраженија:

  

  

– Сабрана дјела Пера Слијепчевића у издању Академије наука и умјетности Републике
Српске и издавачког предузећа “Свет књиге“ из Београда јесу и најтраженије књиге из
Републике Српске на овом сајму и истовремено лијеп примјер сарадње нас са оне и нас
са ове стране Дрине – рекао је господин Цицовић и ПОВЕЉУ УСПЈЕХА уручио
представнику АНУРС академику Алекси Бухи.

  

  

Академик Буха је, захваљујући на Повељи успјеха, рекао прво неколико ријечи о Перу
Слијепчевићу као аутору и његовом значају у српској књижевности, а потом и колико је
било тешко, али тим драже радити на припреми и објављивању Слијепчевићевих
сабраних дјела.
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Директор Представништва Републике Српске г. Цицовић је рекао и да су такође врло
тражене књиге биле: роман “Обала“, награђен на конкурсу "Златна сова" Завода за
уџбенике и наставна средства Републике Српске, као и дјела Николе Кољевића у
издању Службеног гласника из Београда и Академије наука и умјености Републике
Српске, што је још један примјер добре сарадње Србије и Српске, па фотомонографија
“Требиње град сунца“ у издању ДОБ из Гацког, и књига др Рудолфа Цислера у издању
Народне и универзитетске бублиотеке Републике Српске “Како сам бранио Принципа и
другове 1914.године“, а потом 
Повељу успјеха
уручио Стеву Ћосовићу директору издавачке куће “Свет књиге“, суиздавача 
Сабраних дјела Пера Слијепчевића
.

  

  

Посебно лијепу промоцију посљедњег дана предвиђеног за окупљања посјетилаца око
презентација издања из Републике Српске имала је (у 12 сати) књига путописа Мире
Лолић Мочевић “Везуј конце за небо“. Свом узбудљивом казивању сјећања на путовања
која је описала у овој одличној књизи и импресијама оца Стефана о прочитаном и
доживљеном ауторица Мочевић је додала и видео приказ, па је тако публика имала
заиста јединствен доживљај, један од оних какви се ријетко виђају и у посебним салама
за промоције а камоли на штанду око којег пролазници роморе или се још и довикују.
Данас је било много, баш много оних који нису прошли поред, него су застали, па остали

 2 / 5



Повеља успјеха Академији наука и умјетности Републике Српске и “Свету књиге“ из Београда за Сабрана дјела Пера Слијепчевића

и с радошћу чули ријечи оца Стефана и Мире Лолић Мочевић.

  

  

На штанду Републике Српске претходно је (у 11 сати) представљена књига “Тито,
неиспричана прича“ Дениса Куљиша и Вилијема Клингера. О књизи су говорили аутори
и, као представник издавача, Ранко Чупељић, директор штампарије “Независних
новина“.

  

  

У 12.30 је бањалучки пјесник Златко Јурић представио књигу свог колеге Михајла
Орловића, а у 14.00 је Јован Бабић надахнуто, али и са доста јаких аргумената и јасним
одређењем према историјским истинама говорио о новом издању своје књиге “Прометеји
сарајевског Видовдана“.
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У 15 сати су академик Слободан Нешковић, Александар Павић и Стефан Каргановић
представили књигу “Сребреничка подвала“ аутора Ратка Шкрбића. Каргановић је,
говорећи о књизи, рекао и да је издавач, Историјски пројекат Сребреница, био
онемогућен да Шкрбићеву књигу промовише на овом сајму и да се захваљује
Представништву Републике Српске и лично г. Цицовићу што им је омогућено да то ураде
овдје, а Павић да има још књига које документовано, користећи искључиво изворе и
документа других, дакле, без и једног јединог српског документа или извора, показују и
доказују да у Сребреници није било онако како је то свијету представљено и како се и
даље представља и злоупотребљава.

  

  

У сали “Београдски сајам“ у 17 сати су промовисана нова издања Српског
просвјетно-културног друштва “Просвјета“: “Запиши и напиши“ Рајка Петрова Нога;
Зборник Ћоровићеви сусрети 2012, приредио Никола Асановић; “Између српства и
југословенства“ Драга Мастиловића; “Записи из Херцеговине“ Риста Грђића и “Крст на
стамболској калдрми“ Ђорђа Дабарчића.

  

  

Послије посљедње промоције, у 18 сати на штанду Републике Српске, промоције
монографије мр Славице Арсенијевић “Појасне копче из млађег гвозденог доба на тлу
западног и централног Балкана“ у издању Музеја Републике Српске, о којој је
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занимљиво говорио др Растко Васић, научни савјетник Археолошког института у
Београду, уредник наших промотивних програма књижевник Душко М. Петровић се прво
захвалио глумици Народног позоришта Републике Српске Маји Колунџија Зорое на
успјешном вођењу промоција на штанду Републике Српске у шест промотивних дана, а
потом рекао да смо на овом штанду имали изложене и друге вриједне књиге које нису
биле промовисане те прије него ће бити представљене на неком другом мјесту ваља их
овдје барем поменути и казати о чему је и како у њима написано.

  

  

То су, поред осталих, књига “Огледи о старом српском праву“ академика Рада
Михаљчића, у издању Правног факултета у Бањој Луци и Правног факултета у
Сарајеву; књига Предрага Лазаревића “Читање као преиспитивање“, изд. Завод за
уџбенике и наставна средства Републике Српске; двије књиге популарног бањалучког
пјесника Боре Капетановића “Осама у Мађиру“ и “Лирика рата“, изд. Бесједа и Артпринт
Бања Лука; књига Зорана Милошевића “Религија и идентитет“, изд. Независни
универзитет Бања Лука и  репринт издање часописа “Српкиња“, изд. Графопапир Бања
Лука.
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