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Сајам књиге „Бања Лука 2015“
На протеклом, 20-ом по реду Међународном сајму књига „Бања Лука 2015“ који
традиционално организује „Глас Српске“ своја издања посјетиоцима је представио и
Универзитет у Бањој Луци који други пут учествује на Сајму као самостални
излагач. Током шест дана, колико је у спортској дворани „Борик“ трајао Сајам
књига, посјетиоци су имали прилику да купе или се упознају са публикацијама на
штанду Универзитета у Бањој Луци, који је био изложбено-продајног карактера,
издатим од стране ове високошколске установе. Иако су у први план стављени
уиверзитетски уџбеници, међу изложеним публикацијама мјесто су нашле и научне
монографије, као и зборници радова и часописи организационих јединица
Универзитета. Комисија за издавачку дјелатност је на сједници која је претходила
Сајму књиге усвојила закључке да се могу излагати само оне публикације којима је
издавач или суиздавач Универзитет у Бањој Луци, уз услов да су изложене
публикације на овогодишњем Сајму издате 2010.године и касније. Знатан број
професора и сарадника Универзитета у Бањој Луци је и ове као и прошлих година
учествовао на Сајму на рецензији и промоцији публикација многобројних издавача
из регије и шире. Током трајања Сајма штанд Универзитета био је један од
најпосјећенијих и самим тим изазвао позитивне критике од старне посјетилаца, као и
организатора и осталих излагача на сајму. Са задовољством се може констатовати и
чињеница да је продаја универзитетских издања удвостручена у односу на
прошлогодишње прво појављивање као самосталног излагача на Сајму.
Посебно се као и прошле године истакла свесрдна подршка запослених на
Академији умјетности нашег Универзитета који су заслужни за визуелни изглед
штанда, као и несебична подршка наших студената-волонтера који су у организацији
Студентског парламента радили на нашем штанду током Сајма.
Сајам књига „Београд 2015“
Универзитет у Бањој Луци је и ове године у оквиру штанда Представништва
Републике Српске у Србији током свих дана трајања, представио своју издавачку
дјелатност на јубиларном 60. Међународном сајму књига у Београду. На штанду је
према одлуци Комисије за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци било

презентовано 45 репрезентативних наставних и научних публикација из сваке
организационе јединице под условом да датум објављивања публикација није
старији од три године. Такође, битно је напоменути да је примјетан број наших
професора учествовао током трајања сајма на промоцији и рецензији мноогобројних
публикација. Публикације са нашег Универзитета су с обзиром на изложбени
карактер штанда привукле велику пажњу како посјетилаца сајма тако и гостију и
промотера који су презентовали своје публикације на самом штанду
Представништва Републике Српске у Србији.
У оквиру обиљежавања четири деценије успјешног рада и развоја,
Универзитет у Бањој Луци је на 60. Београдском сајму књига промовисао и
монографију „Република Српска Универзитет у Бањој Луци 19752015“40 . На промоција одржаној 30. октобра у сали за промоције „Васко
Попа“ Београдског сајма, о Монографији су говорили ректор проф.др
Станко Станић, проректор за научноистраживачки рад проф. др Милан
Матаруга и проректорица за међународну сарадњу проф.др Валерија
Шаула . Кроз њихова излагања присутни гости, међу којима су били декани,
професори, представници министарстава, директори културно-образовних
институција из Србије и Републике Српске, имали су прилику да се
упознају са садржајем монографије која је овом приликом први пут
презентована јавности. Говорећи о монографији, проректор и предсједник
Комисије за издавачку дјелатност Универзитета, проф.др Милан Матаруга
је истакао да је ријеч о јединственом и изузетно вриједном издању кроз
које је представљен развој Универзитета од његовог оснивања до данас, те
да је посебан акценат стављен на садашње стање, тачније представљање
оног што одликује рад Универзитета у области наставног процеса,
научноистраживачког рада, међународне и међууниверзитетске сарадње,
студентског живота и свим другим битним сегментима рада Универзитета.
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