
 

Извјештај о гостовању у Канади 

По позиву Канадско-српског друштва “Херцег Стефан Вукчић Косача”  из Кичинера, био сам њихов гост на 

свечаности под називом “Горажданско вече”, 14.новембара 2009. године у поводу славе Друштва Ђурђиц 

(16.новембар).  

Познато вам је да је то Друштво било донатор у реализацији 

Пројекта Горажданска штампарија 1519-1523. 

Иако је провобитно било планирано моје учешће и представљање 

само на тој свечаности, присуство књига и утисци након преве 

презентације побудила је велико интересовање, тако да су се 

планови у ходу мјењали и одржане су четири представљања у тих 

10 дана мог боравка у Канади. 

14.новембар: 

� Прва презентација пројекта и књига Горажданска штампарија 1519-1523. Одржана је у 

Српској школи “Свети Сава” у Киченеру/Ватерлоу у 11 сати. 

� За ученике и наставнике школе приказан је филм о Горажданској штампарији и моја 

презентација о књигама Горажданска штампарија 1519-1523 (верзија презентације из 

2007.године прилагођена за ову прилику). 

� Почело се са доста резевисаним интересовањем од стране посјетилаца – каo 

одслушаћемо још један час о неким књигама. 

� Представљање је изазвало пажњу. Осјетно се промјенило расположење, нарочито код 

наставника. Др Давор Милићевић, који предаје српску књижевност у тој школи и 

секретар је у манастиру Милтон, је наговјестио да је владика Георгије дао благослов за 

презентацији у манастиру Милтон која је најављена за сриједу, 18.новембра у 19.00 

часова и да ће он говорити уводну ријеч. Интересовао се и о даљим плановима у вези 

афирмације пројекта и штампарије. 

� Шеф кабинета за српски језик Јасминка Клачар (уредница ТВ Сарајево прије рата) , која 

уређује програм на српском језику на радију Опленац, ме позвала да у недељу будем 

гост на радију у емисији  уживо - да направимо интервју о Горажданској штампарији. 

� За библиотеку школе уручио сам поклон монографију “Свети Георгије”, издању 

Митрополије Cрногорско-приморске, ИИУ “Светигора” – Цетиње. 

     

     



 

ГОРАЖДАНСКО ВЕЧЕ 

� Исти дан у 19 сати, у свечаној сали цркве Свете Тројице у Киченеру, одржано је 

Горажданско вече, свечаност у поводу славе Ђурђиц -  Канадско-српског друштва 

“Херцег Стефан Вукчић Косача”, коме је присуствовао и обавио службу Владика 

канадски Георгије. У присуству око 150 гостију из разних дјелова Канаде, након 

славског обреда услиједио је дио програма у славу књиге. Присутне је поздравио 

Предсједник друштва Ранко Ракановић, а затим је водитељ Јасминка Клачар најавила 

госта из отаџбине, Миломира-Мима Тамбурића. Поздравио сам госте и говорио о 

Пројекту и о књигама Горажданске штампарије 1519-1523, о одржаним промоцијама у 

овој години и плановима у реализацији програма о обнови цркве, изградњи одаја и 

музеја горажданске штампарија, установљавању повеље Љубавића годишње награде 

за најбоље графичко рјешење књига на српском језику, која би се сваке године 

додјељивала на културној манфестацији у одајама цркве Светог Ђорђа у Доњој 

Соптници-Ново Горажде. Водитељица је обавјестила присутне о мом учешћу у 

програму радио “Оленац” у недељу 15.новембра од 17 сати и разговору о 

горажданској штампарији. 

� Комплет књига Горажданске штампарије преосвећеном српском Владици канадском 

господину Георгију Ђокићу, уручио је Предсједник друштва Ранко Ракановић. 

Захваљујући се на изузетном и вриједном поклону Владика је најавио промоцију у 

манастиру Милтон-центру Епархије канадске. Касније у разговору о значају овог 

великог подухвата и значаја за његовање традиције српске ћирилице и културе дао је 

благослов да се представљање пројекта и књига Горажданске штампарије обави и у 

другим већим градовима широм Епархије канадске. 

� Владика Георгије ме позвао на његову славу Ђурђиц, у манастир Милтон 16.новембра 

� Дио прихода од улазница и донација организатор је одвојио за изградњу Музеја 

горажданске штампарије. Бизнисмен Милан Лешић , пријатељ друштва, предао је 

организатору чек на 2.000 канадских долара као донацију за Музеј. 

� Позвао ме да са г-дином Ранком Ракановићем будем његов гост на вечери један од 

наредних дана.  

 

     

     

 

 



      

     

15.новембар: 

� Ујутро нас је дочекала тужна вијест о упокојењу његове светости Патријарха српског 

господина Павла. 

� Након јутарње литургије у цркви Светог Георгија у Ватерлоу окупили смо се у стану 

породице Мачар, гдје је домаћин Војо позвао чланове предсједништва Друштва на 

ручак и договор о будућим активностима.  

� Након ручка разговарало се, о условима живота наших суграђана у Канади, о стању и 

условима живота у завичају, о даљим активностима на реализацији пројеката одаја, 

музеја, о уређењу простора  око наше цркве у Д.Сопотници. Иако ситуација и у Канади 

није најбоља, чланови Предсједништва друштва су истакли свој став да ће и даље 

помагати реализацију тих пројеката. Нагалсили су да иницијатива мора да иде са наше 

стране, из Завичаја, да се јасно одреде приоритети и да се етапно рјешава читав тај 

комплекс око цркве. Договорено је да се финансијска средства не шаљу по људима који 

иду за Горажде, већ да се на бази уговорених и реализованих пројеката и радова 

испоставља фактура коју би они директно плаћали извршиоцу (као у случају израде 

иконостаса или донације за књиге). Тако би се избјегле евентуалне непријатности око 

преноса новаца и рационалније и свсисходније искористила помоћ. 

� Од четири комплета које су они добили као донатори, један је уручен Владици Георгију, 

један се планира за Библиотеку канадске епархије, један је остао у њиховој библиотеци 

и јадан треба да уруче Централној библиотеци Канаде у Отави. 

� Замолили су ме да им обезбједим/резервишем код Издавача 10 комплета књига које 

би они платили. Књиге би користили на промоцијама  у Канади за прикупљање прилога 

за изградњу Музеја. 

 

     

� Предсједнику друштва г-дину Ранку Ракановићу сам предао елаборат Идејно 

архитектонско-урбанистичко ријешење комплекса цркве и програмско урбанистичко 

ријешење шире зоне и поклонио књигу “Искре у тами“ аутора Слободана Шекарића. 



� Пресједник  је назвао Владику Георгија изразио саучешће поводом смрти Патријарха 

Павла и упитао да ли се нешто, у вези стим, мијења. Владика га је обавијестио да се 

ништа не одгађа и да нас очекује сутра на слави, након чега он путује за Београд, а да 

се не одгађа ни презентација о горажданској штамапарији у манастиру Милтон. 

� Договорено је да се за ту презентацију припреми 50 ДВД са материјалима за 

представљање: филм о Горажданској штампарији и моја презентација Горажданска 

штампарија 1519-1523, који би се подијелили гостима. 

У наредна два дана смо у Хамилтону вршили припрему за презентацију у манастиру Милтону. Ја сам 

прилагодио материјале за снимање ДВД-а и у штампарији одштампали: два плаката, једну графику и 

седам фотографија (композиција са мотивима цркве Св.Ђорђа, књига горажданске штампарије и 

Самобора), све каширано на картону.  

18.новембар: 

� У манастиру Светог Преображења у Милтону, центру не тако мале Епархије канадске, 

која се протеже од Атлантског до Тихог океана, презентација је оджана у сриједу, 

18.новембра у 19.00 часова. Нажалост, његово преосвештенство владика Георгије и др 

Милићевић нису могли присуствовати промоцији – отпутовали су за Београд на 

сахрану. 

� Уводну ријеч је дао књижевник и новинар Радован Гајић из Торонта. Приказан је филм 

о Горажданској штампарији и моја презентација припремљена за ту прилику, која у три 

сегмента представља научноистраживачки пројекат, књиге Горажданске штампарије 

1519-1523 и промоције одржане у Београду, Источном Сарајеву и Новом Горажду. У 

разговору након презентације било доста похвала и  исказивања значаја овог пројекта, 

о садржају, ауторима и учесницима. 

� Промоцији је присуствовао и Проф.др. Радомир Батуран, главни и одговорни уредник 

часописа за књижевност и културу “Људи говоре” који излази у Торонту четири пута 

годишње. Говорећи о значају његовања традиције ћириличног писма код нас и у 

свијету, замолио ме да пренесем ријечи захвалности ауторима пројекта Горажданске 

штампарије 1519-1523 и предложио да му направим контакт са  проф.др. Бараћ 

Драганом  и/или проф.др Бранком Летићем (кога познаје), и да је вољан да уступи 

простор у том часопису у рубрици Језик и писмо за предстаљање Горажданске 

штампарије и овог великог подувата (један примјерак часописа “Људи говоре” и ДВД 

са мојом презентацијом сам оставио за др Бараћа у Београду након повратка). 

� За билиотеку канадске Епархије, Канадско-српско друштво “Херцег Стефан Вукчић 

Косача”  из Кичинера поклонило је један комплет књига Горажданске штампарије. 

� Ја сам, за одаје манастира поклонио моју графику (са мотивима цркве Св.Ђорђа и 

књига горажданске штампарије) и један плакат који би се користио и за планиране 

промоције. 

 

     
 

     



 

 

19.новембар: 

� Четврто представљање је организовано за чланове Канадско-српског друштва “Херцег 

Стефан Вукчић Косача” – исењенике из Горажда у свечаној сали цркве “Свете Тројице” 

у Киченеру. Организатор је тражио још једном да се прикаже филм о Горажданској 

штампарији и моја презентација припремљена за ту прилику, која представља 

научноистраживачки пројекат, књиге Горажданске штампарије 1519-1523 и промоције 

одржане у Београду, Источном Сарајеву и Новом Горажду, у којој су посебно 

представљени неки цитати из говора са централне промоције у порти цркве Светог 

Ђорђа у Доњој Сопотници. 

Присутним сам представио и моје Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење 

комплекса цркве са програмско урбанистичким рјешењем шире зоне и Идејно 

ријешење објеката у дворишту цркве-одаја и музеја горажданске штампарије. Добио 

сам обећање да ће они подржати реализацију тих пројеката. 

� Предсједнику ЦШО при цркви “Свете Тројице” у Киченеру, Миломиру Стојановићу, 

предао сам дио елабората са Идејним ријешењем црквених одаја и музеја , плакат и 

велику фото-композицију са мотивима цркве Св.Ђорђа, књига горажданске штампарије 

и Самобора, за потребе Канадско-српског друштва “Херцег Стефан Вукчић Косача”. 

 

     
 

На крају желим да се још једном захвалим свим горажданима из Торонта, Хамилтона и Кичинера на 

гостопимству и пажњи коју су ми указали. Посебну захвалност  исказујем за разумијевање и обећану подршку  

у реализацији пројекта уређења простора око цркве у Доњој Сопотници и изградњи одаја о музеја 

горажданске штампарије: Предсједнику Канадско-српског друштва “Херцег Стефан Вукчић Косача” г-дину 

Ранку Ракановићу, члановима предсједништав Ђуру Лубарди, Лели и Слободану Поповић, Воју Мачару и 

Предсједнику ЦШО при цркви “Свете Тројице” у Киченеру, Миломиру Стојановићу. 

 

Не могу прећутати, да истакнем изузетан допринос Воја Мачара, човјека који је од самог почетка активности 

на обнове цркве и реализацији пројекта Горажданска штампарија био она неопходна спона са завичајем  и 

аниматор подршке у Канади - личним ангажовањем и кроз текстове у  часопису “Слово” ( чији је издавач и 

уредник), по многима најбољем часопису на српском језику у дијаспори, који тренутно због финансијске 

кризе не излази али надамо се, за добро свих нас, да ће убрзо поново ширити и чувати културу, традицију, 

језик и љепоту нашег поријекла, човјека који је у организацији свих акција увијек у центру догађаја и који 

стиже да уради све оно што други не могу, не знају или неће. Хвала му од срца за све. 

И нека “Слово” васкрсне у јаку “Ријеч”.     

          

Миломир Тамбурић, д.и.г 

 


