Пише: Мр Рајко Танасијевић
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ПОСВЕЋЕН
СВЈЕТСКОМ ДАНУ РУСКОГ ЈЕЗИКА И ДАНУ РОЂЕЊА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЈЕВИЧА ПУШКИНА
ОБИЉЕЖЕН У ТРЕБИЊУ
У Епархијском дому у Требињу, тј. у новоотвореном Центру руског језика и
културе у Требињу, 07. јуна 2015. године са почетком у 11.30 часова, приређен је
Међународни књижевни фестивал посвећен Свјетском дану руског језика и дану
рођења великана руске књижевности Александра Сергејевича Пушкина у организацији
Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ – Градски одбор Требиње и
Центра за руски језик и културу „Возрожденије“ из Требиња.
Сам сусрет је био одлична прилика да ствараоци из Требиња и Русије размијене
своје књиге и укратко представе своје стваралаштво, као и да изнесу личне ставове о
статусу руског језика у Требињу али и да поставе питање колико су наш језик и
ствараоци заступљени у Русији.

Учесници програма
Домаћинима су се представили пјесници који пишу и стварају на руском језику,
а живе и ван граница Русије. То су: Попова Људмила, члан Академије руске
књижевности; Јаковљева Галина, члан Савеза писаца Русије, члан Академије руске
књижевности, представник Архиве Књижевног института; Вороника Олга, члан
Савеза писаца Русије; Рјабухин Борис, члан Савеза писаца Русије, руководилац
колегија пјесника Академије руске књижевности, писац историчар; Горбунтсов
Дмитриј, члан Академија руске књижевности, члан Савеза писаца Русије, Генерални
директор издавачке куће „Недеља“; Чхерјомин Александр, члан Академије руске
књижевности, доктор историјских наука; Луконин Сергеј, члан Савеза писаца Русије и
Савеза умјетника Русије; Григоријева Лидија, члан Савеза писаца Русије; Казијева
Алмира, професор доктор филолошких наука, Директор Сјеверокавказског Института
филологије, руководилац Центра сјевернокавказских језика и културе; Казијева
Дијана, доктор филолошких наука; Ребане Хељју, естонска књижевница; Алма
Кузмина, Република Башкортостан;
Гостима су се представили и пјесници из Требиња, и то: Радослав Милошевић,
професор доктор математичких наука, члан Удружења књижћевника Републике
Српске, Србије и Црне Горе; Рајко Танасијевић, магистар индустријског
инжењерства, пјесник, секретар Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“

Требиње; Велибор Шиповац, магистар економских наука, књижевник и Наташа
Станић, пјесник.

Предсједавали: Рајко Танасијевић, Људмила Попова ...
Госпава Баковић, предсједник Центра „Воздрожденије“ из Требиња, каже да су
књижевници из Русије посјетили и Народну библиотеку Требиње (у којима су им
запослени казали кратак историјат библиотеке, показавши им легат Јована Дучића,
читаоницу и интернет просторију), Споменик палим борцима 1941 – 1945. године у
парку на који су у знак поштовања положили цвијеће и фотографисали се, центар града,
парк, споменике Јована Дучића и Његоша, манастир Тврдош, винарију „Вукоје“ у
насељу Хрупјела, Стари град, Музеј Херцеговине, хотел Леотар и Херцеговачку
Грачаницу.
„Књижевницима из Требиња предложено је у Академији руске књижевности.
Све ово што радимо је само дио манифестације поводом свјетског дана руског језика,
која у Будви траје седам дана, а један дан смо одвојили за Републику Српску и
Требиње“, казала је Баковић, додајући да је ово веома значајно за књижевнике који
стварају под Леотаром, обећавајући да ће се потрудити да наредни корак буде објава
радова требињских писаца у Зборнику руске Академије књижевности.
Према ријечима Рајка Танасијевића, секретара СПКД „Просвјета“ Требиње,
посебно је значајно што су у град на Требишњици посјетили књижевници из братске
Русије, што представља још један вид руско-српског пријатељства.
„Радићемо на томе да се дјела наших књижевних стваралаца преводе на руски
језик, а дјела руских на наш језик. На тај начин ћемо се још боље упознати и биће
доступнија наша литература у Русији, а и руски на нашим просторима“, рекао је
Танасијевић, додајући да посјета стваралаца из Русије значи много јер Срби и Руси
пишу истим писмом и говоре сличним језиком.

Са Емиром Кустурицом, испред Народне библиотеке у Требињу
Борис Ријабукин Константинович, члан Савеза писаца Русије и руководилац
колегија пјесника руске Академије, истакао је да је написао роман у коме говори да су
сви Словен живјели на једном простору, са главним циљем – повезивање два братска
народа и промоција језика, који је предложио требињским ствараоцима чланство у
Академију руске књижевности наводећи да су предности чланства како објаве њиховог
стваралаштва у Зборнику Академије тако и преводи истог на руски језик.
„Требиње је на први поглед прелијеп град и осјећам се као код куће“, закључио
је Константинович.
Требињски ствараоци су госте упознали и са радом и дјелом Јована Дучића, а
они су предложили да се промоција дјела и рада Јована Дучића изврши на Академији
руске књижевности у Москви.
Испред Народне Библиотеке учеснике скупа је поздравио прослављени српски
режисер Емир Кустурица, који се учесницима захвалио на поклонима и зажелио им
успјешан рад.
Ова посјета била је први конкретан корак Српског просвјетног и културног
друштва „Просвјета“ Требиње и Центра руског језика и културе Требиње у промоцији
руског језика и културе у Требињу.
Програм је завршен у 18.00 часова.

Код споменика Јован Дучић

