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У петак, 7. јула, у Конгресном центру ЦЕПТОР на Андревљу на Фрушкој гори свечано је
отворен пети „Тесла глобал форум“ – фестивал науке, културе и образовања.  Пети
„Тесла глобал форум“ отворио је др Небојша Кузмановић, замјеник покрајинског
секретара за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, који је
прије свега рекао да је ово један од „оних догађаја у којима се види вредност пројекта
много шире и више него на папиру“ и посебно нагласио:
- Данас је ово један величанствен догађај, јер је велико име великог човека повезало
младе људе са Косова и Метохије, Републике Српске, наше људе из Америке... Повезао
нас је Тесла и ово је у његову част и на наше задовољство.

  

Говорећи како су велике људе кроз историју увијек присвајали други народи и друге
државе и да је тако било и са нашим Теслом, Кузмановић је рекао да је овај скуп „доказ и
приказ да Тесла припада нама, управо овде на Фрушкој гори у духовном озрачју
манастира Шишатовац, у кругу младих научника и нас самих, који имамо обавезу да
чувамо и негујемо његов лик и дело“.

  

  

На отварању петог „Тесла глобал форума“ младим научницима, умјетницима,
еминентним професорима, експертима из земље и света, који ће у оквиру предавања,
округлих столова и креативних радионица преносити и размењивати знања и искуства,
поздравну ријеч упутио је директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен
Цицовић, који је рекао да је ова манифестација уврштена у програм рада
Представништва и да је тако било и свих година до сада. Представништво Републике
Српске у Србији подржава овај фестивал још од саме иницијативе да се једна таква
манифестација за младе организује и да буде посвећена славном српском научнику
Николи Тесли.

  

Цицовић је рекао да чињеница да је на овогодишњем „Тесла глобал форуму“ присутно
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око сто педесет домаћих и страних студената казује да је фестивал првенствено
намијењен младим људима што даје гаранцију да је „све ово постављено на дуге стазе“ и
потом посебно нагласио:
- Ова манифестација, посвећена популаризацији науке, културе и образовања, постала
је традиционална и, што је најважније, окупља и окупљаће младе људи око знања и
умјетности, а Представништво Републике Српске у томе препознаје праве вриједности
за друштво и напредак и увијек ће  се трудити да томе да свој допринос.

  

  

Осим програма у Конгресном центру ЦЕПТОР на Андревљу учесници „Тесла глобал
форума“ су данас (недеља, 9. јула) присуствовали архијерејској литургији и беседи у
манастиру Шишатовац, а сутра, последњег дана фестивала у Матици Српској у Новом
Саду биће свечано уручење највишег признања овог фестивала „Бела голубица“.

  

Организатори су саопштили да сутра у Матици српској признање „Бела голубица“
добијају: Призренски богословски хор, Млађен Цицовић, директор Представниђштва
Републике Српске у Србији, Дивна Љубојевић, интерпретаторка византијске духовне
музике, амерички композитор и музичар Мано Дивина и Никола Ракочевић, глумац који
је у представи “ФБИ – досије Тесла“ тумачио лик Николе Тесле. Лидеру српске
дијаспоре у САД, оснивачу „Конгреса српског уједињења“ Мирославу Мајклу Ђорђевићу
ово признање уручено је 7. јула, послије свечаног отварања.
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