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Министарство просвјете и културе Републике Српске и Друштво
чланова Матице српске у Републици Српској организовали су Форум о
ћирилици који је одржан у Влади Републике Српске. Форум је био први
корак у остваривању циљева назначених у Повељи о српском културном простору коју су почетком године потписали министри надлежних
министарстaва Републике Српске и Србије. Овом догађају присуствовали су министри, чланови њихових кабинета, гости из Србије, универзитетски професори, представници културних установа и удружења из
Републике Српске.
Форум је био подијељен на два дијела чије су теме биле: „Ћирилица
у јавној употреби у Републици Српској и БиХ“ и „Ћирилица у дигиталном добу.“ У оквиру прве панел-дискусије, подијељене у три групе излагача, професори јавних универзитета у Републици Српској, представници Министарства културе и информисања Србије, чланови Друштва
чланова Матице Српске у Републици Српској, као и чланови српских
академија наука и умјетности, говорили су о статусу српског језика и
ћирилице у специфичним околностима и друштвеним уређењима какво
је босанскохерцеговачко, о ћирилици као традиционалном, историјски
потврђеном, примарном писму Срба, о заједничкој српској језичкој и
културној политици, о разлици између јавне и службене употребе писма,
као и о начинима очувања и његовања језика и писма у образовању и
култури те будућим корацима које ће предузети сви присутни како би
ћириличко писмо опстало и било заштићено. Модератор ове дискусије
била је проф. др Миланка Бабић са Универзитета у Источном Сарајеву.
Други дио скупа био је резервисан за знатно мање формалан разговор о препрекама и изазовима у коришћењу ћирилице у издаваштву,
медијима, школама и факултетима, као и о дигитализацији културне
баштине, нарочито библиотечке грађе. Учесници су напоменули да
ово писмо и није тако занемарено у дигиталном добу како је то било
прије десетак година, али да његову употребу и даље диктира тржиште.
Модератор овог панела била је Александра Савић.
Закључено је да је овај скуп први у низу када је у питању наша културна и језичка политика и да ће сви наредни форуми имати исти
карактер.
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