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Данас је у конгресном центру ЦЕПТОР на Фрушкој гори почео са радом шести по реду
„Тесла глобал форум“. Фестивал је прије шест година основала група ентузијаста са
намјером популаризација науке, културе и умјетности у част великог српског научника
Николе Тесле.

    

  

Фестивал је отворио др Неле Карајлић обраћањем путем видео линка, а госте и
учеснике су поздравили и Зоран Ђерић, директор Српског народног позоришта,
професор Саша Петровић, један од добитника награде Фестивала „Бела голубица“, и
Марко Јанковић, легенда новинарства. Присутне је поздравио и јеромонах Андреј Ненић,
игуман манастира Шишатовац, који ће у суботу у манастиру приредити ручак за све
учеснике фестивала.

  

У оквиру свечаног прогама, на видео биму је приказан снимак музике из  представе
„ФБИ – Досије Тесла“ у извођењу хора „Бањалучанке“.
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  Након отварања и дружења уз свечани  коктел, почела су предавања и  округлистолови, које су одржали Дејан Микавица на тему „Зашто је важно  присаједињењеВојводине Краљевини Србији“ и Горан Ђорђевић на тему  „Облици одговорности углобализованом свету – победа постмодерне".  

  У 21 сат је отворена изложба сликара Саве Стојкова „Портрети Николе Тесле“,  иприказан је филм Сергеја Крапухина, а након тога је одржан концерт састава „Ђура иморнари“.  Учешће студената из Републике Српске на овогодишњем „Тесла сајбер кампу“организовала је  Унија студената Републике Српске, а подржало ПредставништвоРепублике Српске.  Говорећи о важности Тесле и његовог утицају на данашња друштвена дешавања, ГоранМарић, идејни творац фестивала, истакао је да је мало људи попут Тесле који могу усвијету да инспиришу умјетнике и научнике да говоре о њему, а ми говорећи о Теслиговоримо и о нашој будућности, коју је он пројектовао прије 100 година.  Ове године је награду фестивала „Бела голубица“ додијељена манастиру Високи Дечании Арноу Гујону, хуманитарацу из Француске.  „Смисао доделе награде 'Бела голубица' је глобална промоција универзалниххуманистичких вриjедности за које се Никола Тесла током целог свог живота залагао изаиста смо поносни на чињеницу да су наше признање понијели ствараоци изразличитих светских култура, од добитника Нобелове награде до пионирскихистраживача Теслиног рада" рекао је Марић.
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