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ИЛМ „ТЕСЛИН НАРОД , ЧИЈИ ЈЕ ЈЕДАН ОД СЦЕНАРИСТА СОМБОРАЦ МИЛОШ РАСТОВИЋ, ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН У АМЕРИЦИ

ЗАДИВЉУЈУЋА ЕПОПЕЈА 
СРПСКИХ ИСЕЉЕНИКА 
илм „Теслин народ“ је 
дугометражни докумен-

тарац о истакнутим Србима и 
људима српског порекла у Аме-
рици, који су у последњих 200 
година оставили значајан траг у 
друштву и историји ове земље, 
али и Србије. илм је у Америци 
је премијерно приказан 30. марта 
на етвртом фестивалу српског 
филма у Питсбургу, док је свет-
ска премијера филма у Србији 
одржана  27. октобра  прошле 
године. Америчка премијера ор-
ганизована је у склопу четвртог 
фестивала српског филма који 
је организовао  Српски народ-
ни савез, најстарије српско до-
бротворно друштво у Америци, 

чији је координатор за културу 
Сомборац Милош Растовић. 

Као најбољем филму при-
казаном на фестивалу, „Тесли-
ном народу“ је  додељена на-
града  „Спирит“. -Ову награ-
ду доделио  је Српски народ-
ни савез због доприноса фил-
ма продубљивању веза између 
српске америчке дијаспоре и 
матце и унапређивања односа 
Србије и Америке – наводи у 
свом извештају за „Сомборске 
новине“ Милош Растовић. 

Америчкој премијери прису-
ствовали су редитељ и сценари-

ста филма Же ко Мирковић, 
сарадници на сценарију Ми-
лош Растовић и Александар 
Славковић, Милана Мим 
Бижић из Питсбурга и он 
Мартић, председник Српског 
народног савеза.

Редитељ је, примајући на-
граду, рекао да је филм имао за 
циљ да прикаже допринос Срба 
у изградњи Америке и света и за-
хвалио се  Српском народном са-
авезу на подршци у реализацији 
филма. Мирковић се добротвор-
ном друштву,  које постоји од 
1901. године, захвалио на свему 

што је ово српско друштво учи-
нило за српске исељенике, као и 
на одржавању српског етничког 
и верског идентитета. 

На фестивалу  је говорио  и  
Растовић, који је истакао да су 
први српски исељеници  долазећи 
у „обећану земљу“ са собом дне-
ли много више од  вредног ра-
да, идеала и талената. - донели 
су нешто далеко вредније, а то 
је њихова душа. Душа је оно 
што нас уздиже и разликује од 
других и спаја све Србе у свету 
без обзира на којем континенту 
или држави живели – рекао је 
Растовић и додао да је Свети 
Владика Николај рекао да је 
историја српског исељеништва 
задивљујућа епопеја, те да „ако 
будемо следили пут наших ве-
ликана као што су Никола Тес-
ла и Михајло И. Пупин, мо-
жемо бити сигурни да нећемо 

бити изгуб ени ни за веру, ни 
за ота бину нити за нас саме . 

Након премијере у Питсбургу, 
филм ће се приказивати у Клив-
ленду, Бостону, ујорку, ос 
Анђелосу, Вашингтону, икагу 
и другим америчким градовима. 

- естивал српског филма 
Српског народног савеза је ор-
ганизован у сарадњи са Цен-
тром за руске и источноевропске 
студије и комитетом Југословенске  
националне собе Питсбуршког уни-
верзитета. Овај фестивал је показао 
колико је важно чувати и предста-
вити своју културу на прави начин 
како би је други још више ценили. 
Свако ко је био присутан на фести-
валу био је у могућности да понесе 
са собом нешто вредно од богате 
српске културе и историје – наводи 
Милош Растовић,  координатор за 
културу Српског народног савеза 
у Питсбургу, САД.

ЧЕТВРТИ ЕСТИВАЛ СРПСКОГ 
ИЛМА

естивал српског филма је започео молитвом еговог преос-
вештенства Владике ринеја, сточноамеричке епархије Српске 
православне цркве,  након чега је представљена  књига  „Велики 
рат 1914 – 1918“.  О књизи су говорили др Кринка Видаковић Пе-
тров, уредник књиге и  Владика ринеј. Они су истакли суштину 
односа између Краљевине Србије и Америке у време Првог свет-
ског рата и улогу српско-америчке дијаспоре у помоћи ота бини.

На фестивалу је приказан документарни филм „Дуг пут у рат“  
редитеља Милоша Шкундрића. У филму своје виђење Великог ра-
та  износе интелектуалци са  Оксфорда, Кембри а, Сорбоне и дру-
гих универзитета. 

За најмлађу публику на фестивалу је приказан цртани филм 
„Био двапут један краљ“, редитеља Војина Васовића. Овај цртаћ 
је приказан на 60 међународних фестивала и освојио је више од 20 
међународних награда.

На фестивалу је учествовала и фолклорна дечја група „Св. Нико-
ла“ из Монровила која је представила традиционалне српске песме. 

он Мартић, Же ко Мирковић, Владика Иринеј и Милош Растовић

Плакат филма

Дечја фолклорна група из Монровила Пенсилванија

НА КОНКУРСУ „СА КЊИГОМ У РУЦИ У ЈУНАКА СЕ ПРЕОБУЦИ”

ПЕТРУ ШИЈАНУ ТРЕЋА НАГРАДА
У уторак, 2. априла, Дечје 

одељење Библиотеке гра-
да Београда је у препуној библи-
отеци, веселој атмосфери и до-
бром расположењу, обележило 
Светски дан књиге за децу. Ор-
ганизована је рођенданска журка 
којом је прослављен дан рођења 
данског писца Ханса Кристијана 
Андерсена, а у чију част је овај 
празник књиге и установљен. 
Тим поводом, расписан је наград-
ни конкурс „Са књигом у руци у 
јунака се преобуци” на којем је 

Петар Шијан, ученик првог раз-
реда ОШ „Братство-јединство” 
из Сомбора освојио трећу награ-
ду. Према речима Петрове мајке 
Марије Шијан, Бранко опић му 
је омиљени писац. - Петар јако 
воли Бранка опића. есто гле-
да његове старе слике, а када је 
прочитао Бранкове приче „Башту 
сљезове боје“ и „Глава у кланцу, 
ноге на вранцу” пожелео је да се 
маскира у њега. На фотографији 
под називом „Дједов унук Бранко 
из куће опића”, види се Петров 

деда Дане кога много воли – ис-
такла је Марија Шијан. Конкурс 
је био намењен деци предшкол-
ског и основношколског узраста, 
која су имала задатак да оживе 
и дочарају њиховог омиљеног 
јунака и да се тако маскирани 
фотографишу са књигом у ру-
ци. Аутори најмаштовитијих и 
најкреативнијих решења дошли 
су из целе Србије маскирани на 
прославу. Свечаност је увеличанa 
музичким наступом сестара Си-
монути.  Н. К.

Петар као „дједов унук Бранко из куће Ћопића

 илм је приказан на Четвртом фестивалу  
српског филма Српског  народног савеза у Питсбургу
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