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- Наступ Републике Српске на овогодишњем међународном београдском сајму књига не
само да је испунио очекивања нас који смо га осмислили, припремали и реализовали,
него је испунио и све оне високе и највише захтеве које је пред наш креативни тим и
нашу реализаторску екипу поставила Влада Републике Српске имајући у виду значај тог
јавног наступа у вријеме које претходи обиљежавању стогодишњице Првог свјетског
рата. Књиге које су на нашем штанду промовисане испод великог наслова “Сто година
узрока и повода 1914-2014“ изазивале су посебну пажњу сајамске публике, а похвале
које су нам у свих шест промотивних дана упућивали многи међу онима који су и на нашем
штанду, и у салама за промоције, трибине и разговоре пратили наш рад схватамо као
подршку опредјељењу да са истим еланом уђемо и у припремање програма, трибина и
разговора које ћемо имати цијеле слиједеће године, како бисмо бранили и одбранили
историјску истину да је Сарајевски атентат био само повод за рат који су Аустругарска и
Њемачка дуго припремале и који би започеле и да није било тог повода. Наравно, ваља
одмах казати да књиге и монографије чији је садржај био друге природе и које су имале
неку другу тему нису биле у сјенци те наше велике теме, јер су им и простор, и вријеме, и
начин презентације били максимално прилагођени - каже сумирајући утиске послије
затварања овогодишњег међународног београдског сајма књига господин Млађен
Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији и додаје: - Хтјели смо да
сајамској публици и свима и свугдје пошаљемо поруку искреног опредјељења за мир и
сарадњу, али и тврд став у одбрани истине, што је публика одлично примила и показала
нам то већ на свечаном отварању нашег наступа на овогодишњем сајму књига тако што
је до посљедњег мјеста испунила конференцијску салу на спрату хале 4 у понедјељак
21. октобра.

  

Наступ Републике Српске на 58. међународном београдском сајму тог понедјељка
свечано је отворио министар просвјете и културе Републике Српске господин Горан
Мутабџија подсјећајући да је ово већ пето организовано представљање наших књига на
овом сајму, организовано у смислу “јединственог представљања оног најбољег што су
наука и умјетност у Републици Српској створили и као свој допринос дали укупном
српском присуству и дјеловању на пољу стваралаштва на европском и свјетском нивоу“ и
што нас “чини поносним и, вјерујем, спремним да и убудуће имамо тај заједнички наступ,
уважавајући све појединачне, самосталне наступе наших издавача, библиотека,
универзитета, па и самосталних ауторских представљања на овој значајној смотри“. 
Министар Мутабџија је тада рекао да “истовремено морамо бити свјесни да се у
Републици Српској данас ствара, као што се на том простору и вијековима уназад
стварала, и књижевност других народа и да у том суживоту, народном и стваралачком,
и у позитивним утицајима једних на друге видимо путеве толеранције и разумијевања“ и
пожеливши свим књижевницима, издавачима и научницима “који ће на овом сајму
представљајући своја вриједна умјетничка и научна дјела истовремено представљати и
нашу Републику Српску“, да у томе успију и да у том успјеху доживе радост, додао:
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–  Желим посебно да нагласим и своју личну, и подршку Владе Републике Српске
настојању да се не само сачува историјска истина о узроку и поводу Првог свјетског
рата, што је, видимо, мото овогодишњег наступа Републике Српске на овом сајму књига,
него и да се достојно и достојанствено одговори на сваки покушај фалсификовања
историје и напада на српски народ, који никад и нигдје у својој дугој и славној историји
није нападао и отимао туђе, а увијек је и свугдје бранио и одбранио своје!

  

Свечаном отварању наступа Републике Српске на 58. међународном сајму књига, поред
министра Мутабџије и његових сарадника, присуствовао је и министар за економске
односе и регионалну сарадњу г. Игор Видовић.

  

  

Пригодан умјетнички програм био је још један примјер сарадње на пољу културе и
умјетности Србије и Републике Српске: драмско-музичку причу о узроку и поводу
Великог рата испричали су драмски умјетници из Србије Биљана Ђуровић, Небојша
Кундачина, Андреј Шепетковски и Милан Никитовић и музички умјетници из Српске
Лидија Пајић и Саша Берендика.

  

Тог понедјељка била је и наша прва трибина у сајамској сали „Борислав Пекић“,  гдје су
професори Филозофског факултета из Бањалуке, Душко Певуља и Младенко Саџак
припремили разговор о књижевним аспектима Првог и Другог балканског рата и Првог
свјетског рата. Први говорник на овом скупу био је министар просвјете и културе г.
Горан Мутабџија што је публика лијепо примила, као и промоције на штанду Републике
Српске потом: Рајко Петров Ного је представио књигу Саше Кнежевића Откуд памет
оном ко је нема ,
а Недељко Бабић књигу Душана Зуровца 
Стани да ти речем
. Књигу Пеђе Бјелошевића представили су Душко Новаковић, Дејан Матић, Душан
Стојковић и Љубивоје Ршумовић, који је и врло инспиративно говорио о Бјелошевићевим
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пјесмама и једну, која му се посебно свидјела, наглас прочитао. Први дан завршен је
представљањем књиге 
Маршалова слика
Жарка Шарића.

  

Други дан промоција на штанду Републике Српске и у сали “Слободан Селенић“ донио је
заиста богату бербу посјетиоцима највећег сајма књига у овом дијелу свијета, јер су
могли да уживају, не само у вриједним издањима, него и у импресивном представљању
књига из Републике Српске. Прво су предтсваљена Сабрана дјела Пера Слијепчевића, у
издању Академије наука и умјетности из Бањалуке и 
Света књиге
из Београда, који су на крају сајма добили и Повељу успјеха као издавачи најтраженијих
књига из Републике Српске. Осим тог и других издања АНУРС, која су представљена у
сали за промоције, на штанду Републике Српске је пригодном бесједом госпођа Ирена
Солдат Вујановић отворила представљање 
Антологије абхаске поезије
о којој су говорили Никола Вуколић, Гунда Саканија, пјесникиња заступљена у
антологији и г. Беслан Будба, предсједник владајуће странке у Абхазији. Импресивно
казивање поезије Гунде Саканије публика је наградила бурним аплаузом, не чекајући
превод, јер је музика говора била заиста очаравајућа, чему је и Вуколић, говорећи о
антологији, посветио неколико редова (
Звук, мелодија, али и тишина исијавају из стихова потврђујући Дучићеву мисао да
“ствари имају онакав облик какав им даје наша душа“), наглашавајући прије свега
осјећајну блискост поезије те нама далеке земље. На штанду су тог другог дана
представљена и издања Филозофског факултета са Пала. Нарочито је проф. др Милош
Ковачевић плијенио пажњу слушалаца и увијек био награђен не само аплаузом него и
гласним одобравањем и похвалама. Овај популарни филолог занимљиво је говорио и о
значају научних часописа и о монографијама, којима би, вели, ваљало посветити више
пажње у раду сваког универзитета. О Ковачевићевој монографији 
Лингвистика као србистика
проф. др Миланка Бабић је говорила тако сигурно и с тако одмјереним односом према
сваком проблему којим се Ковачевић у том дјелу бавио да се у публици могло чути како
би се “од ње ваљало учити правом представљању књига“.
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Трећи дан почео је промоцијом нових издања Универзитета у Источном Сарајеву, али!
Промоција је била заказана за 10 сати прије подне, а капије Београдског сајма отварају
се за посјетиоце баш тада: у десет сати!? Чак ни тај нонсенс није спријечио да се сала
“Слободан Селенић“ већ до 10.15 испуни до посљедњег мјеста. 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. Ове промоције су биле толико
интересантне да је предвиђено вријеме, 60 минута, прошло као трен, те су промоције 
Годишњака Православног богословског факултета “Свети 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 Коцијачичеве 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
, аутор Боро Бронза. На крају се присутнима поново обратио проф. др Станко Станић и
нагласио чињеницу да су све књиге Универзитета у Бањој Луви 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 и едиција 
Видици
Филозофског друштва Републике Српске, а посебно узбудљива је била промоција књиге
Змага Јелинчича “Да ли је Хрватска држава“.

  

Велико интересовање публике изазвала је и промоција књиге “Удари на Српску“ Милана
Љепојевића, а аутор је послије приче о тој књизи и њеном настајању пажњу јавности
свратио и на своју књигу “Додик чувар Српске“ чије је издање на руском језику управо
изашло. Поетика Душка Трифуновића Милоша Зубца је последња књига промовисана на
шанду Репулбике Српске. Говорили су: Перо Зубац, Милан Гутић и аутор.

  

Четвртог дана је послије промоције књиге Николе Вуколића Забиљежено – есеји и
критике , изузетно велику
пажњу јавности изазвала је промоција награђених романа Завода за уџбенике и
наставна средства из Сарајева . О романима  награђеним на конкурсу “Златна сова“
говорили су Младен Шукало, Раде Ристовић и аутори: Живојин  Ивковић, роман 
Обала
, Иван Златковић, роман 
Црно пиле које бежи
и  Петар Пјешевац, роман 
Повратак Ж-а
. Раде Ристовић је подсјетио да је фонд награда на конкурсу Завода за уџбенике и
наставна средства из Сарајева већи него за НИНову награду, до сада највећу на
српском језичком подручју.

  

Лијепо је било и на промоцији пјесничке књиге Стевке Козић Прерадовић Два неба, а на
сад већ традиционалној књижевној вечери пјесника из Србије, Српске, Црне Горе и
расијања поезију КОД СТУБА ИСТИНЕ још и љепше; говорили су: Радомир Андрић,
предсједник Удружења књижевника Србије, који је пригодном бесједом и отворио овај
пјеснички митинг, затим ЂорЂе Николић, Стевка Козић Прерадовић, Емил Влајки,
Милена Летић, Пра Милан од Лужице (Младеновић), Предраг Богдановић Ци, Ранко
Павловић, Ранко Прерадовић, Ранко Рисојевић, Боривоје Ђокић, Станислава
Гавриловић, Недељко Бабић, Јованка Стојчиновић Николић, Властимир Станисављевић
Шаркаменац, Божидар Бјелица, Радомир Уљаревић, Јовица Ђурђић, Боривој Рашуо,
Никола Вуколић и Душко М. Петровић. Зборник поезије казане на овој књижевној
вечери објавиће Издавачка кућа “Филип Вишњић“ из Београда. У сали “Слободан
Селенић“ био је, веле, тог дана посебно занимљив разговор са три Ранка – Павловић,
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Прерадовић и Рисојевић – поводом обиљежавања 50-годишњице њиховог књижевног
рада.

  

  

Пети дан Репблике Српске на 58. међународном београдском сајму књига остаје је
упамћен прије свега по посјети Предсједника Републике Српске г. Милорада Додика и
Предсједнице Владе Републике Српске г. Жељке Цвијановић.

  

– 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 тада Предсједник Републике Српске и додао: –
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.

  

Предсједница Владе Републике Српске г. 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 г. Млађен Цицовић уручио је Предсједнику
Републике и предсједници Владе Републике Српске по комплет сабраних дјела Пера
Слијепчевића.

  

Заједно са Предсједником Републике и Предсједницом Владе био је и амбасадор БиХ у
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Србији г. Ранко Шкрбић.

  

  

Штанд Републике Српске тог дана посјетио је 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 на нашем штанду представио је угледни српски пјесник Љубивоје
Ршумовић. 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, а послије ње, уз видео пројекцију и
претходно пјесму и игру Градског културно-умјетничког друштва “Владимир Гаћиновић“,
фотомонографија 
Требиње град сунца
. Слиједили су: књига Радмиле 
Колунџије Ноте сјећања – цртице из музичког живота Бањалуке
, роман Рада Димитријевића о Бранку Ћопићу 
Дан без ноћи и ноћ без дана
, књига 
Заборављени књижевници
Горана Максимовића и 
У одбрану ћирилице
академика Воја Максимовића и, као и сваке године, чувени 
Календар Просвјете.
У сали „Борислав Пекић“ радозналој публици представљени су: Зборник радова са
међународног симпозијума о Андрићу 
Андрићева ћуприја
и Зборник радова са другог међународног симпозијума о Ћопићу 
Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима
, књига 
Како сам бранио Принципа и другове 1914
Рудолфа Цислера и серија издања Удружења “Јасеновац – Доња Градина“ Бања Лука и
ЈУ „Спомен подручје Доња Градина“ Козарска Дубица.
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  Шестог дана је централни догађај био на штанду Републике Српске: окупљенимновинарима и радозналој публици обратио се директор Представништва РепубликеСрпске у Србији г. Млађен Цицовић и саопштио да су, у заиста богатој издавачкојпродукцији изложеној на београдском сајму, најтраженије књиге из Репубулике Српскебиле Сабрана дјела Пера Слијепчевића, те представнику Академије наука и умјетностиРепублике Српске академику Алекси Бухи и представнику издавачког предузећа “Светкњиге“ Стеви Ћосовићу из Београда уручио ПОВЕЉУ УСПЈЕХА. Цицовић је рекао и дасу такође врло тражене књиге биле: роман Обала ,награђен на конкурс "Златна сова" Завода за уџбенике и наставна средства РепубликеСрпске, као и дјела Николе Кољевића у издању Службеног гласника из Београда иАкадемије наука и умјености Републике Српске, што је још један примјер добре сарадњеСрбије и Српске, па фотомонографија Требиње град сунцау издању ДОБ из Гацког, и књига др Рудолфа Цислера у издању Народне иуниверзитетске бублиотеке Републике Српске Како сам бранио Принципа и другове 1914.године.  

  Посебно лијепу промоцију посљедњег дана предвиђеног за окупљања посјетилаца окопрезентација издања из Републике Српске имала је књига путописа Мире ЛолићМочевић Везуј конце за небо. Свом узбудљивом казивању сјећања на путовања која јеописала у овој одличној књизи и импресијама оца Стефана о прочитаном и доживљеномауторица Мочевић је додала и видео приказ, па је тако публика имала заиста јединствендоживљај, један од оних какви се ријетко виђају и у посебним салама за промоције акамоли на штанду око којег пролазници роморе или се још и довикују. Данас је биломного, баш много оних који нису прошли поред, него су застали, па остали и с радошћучули ријечи оца Стефана и Мире Лолић Мочевић.  На штанду Републике Српске још су представљене књиге: Тито, неиспричана причаДениса Куљића и Вилијама Клингера, Прометеји сарајевског ВидовданаЈована Бабића, Сребреничка подвалаРатка Шкрбића, Запиши и напишиРајка Петрова Нога, Између српства и југословенстваДрага Мастиловића; Записи из ХерцеговинеРиста Грђића, Крст на стамболској калдрмиЂорђа Дабарчића и Зборник Ћоровићеви сусрети 2012, приредио Никола Асановић.  Послије посљедње промоције (Појасне копче из млађег гвозденог доба на тлу западног ицентралног Балкана  мр Славице Арсенијевић), захвалилисмо се уреднику наших промотивних програма књижевнику Душку М. Петровићу имедијатору Маји Колунџији Зорое, глумици Народног позоришта Републике Српске, запожртвовану и успјешну сарадњу, а како смо на штанду имали изложене и књиге којенису биле промовисане сматрамо потребним да сада укажемо на њих. То су, прије свих: Огледи о старом српском правуакадемика Рада Михаљчића и књига Предрага Лазаревића Читање као преиспитивање, па двије књиге популарног бањалучког пјесника Боре Капетановића Осама у Мађируи Лирика рата, књига Зорана Милошевића Религија и идентитети  репринт издање часописа Српкиња.
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