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Захваљујући Станиславу Томићу из Зворника, "Вибова награда" прешла на лијеву
страну Дрине
      

Станислав Томић, сатиричар из Зворника, професор у гимназији и у средњој стручној
школи „Петар Кочић“, добио је ове године “Вибову награду“ за сатиру, коју од 1994, у
знак сјећања на славног српског сатиричара Владимира Булатовића Виба, сваке године
у марту додјељује лист “Политика“. Томић је први добитник ове престижне награде који
долази са лијеве стране Дрине и ту чињеницу је данас (7. марта) у име стручног жирија с
радошћу саопштио г. Александар Чотрић на свечаности уручења у редaкцији “Политике,
пред новинарима скоро свих београдских медија и угледним сатиричарима из Србије,
Републике Српске и Црне Горе. Жири у саставу: Александар Чотрић, Драгутин Минић
Карло, Петар Мићковић, Владимир Драмићанин (прошлогодишњи добитник) и Дејан
Патаковић (предсједник) се, између много, заиста много кандидата, опредијелио баш за
Станислава Томића зато што његови афоризми, како то лијепо пише у образложењу
одлуке, “импресионирају зрелошћу, вишемисленошћу, духовитошћу, ширином обухвата,
висином и дубином досезања, универзалношћу порука и озбиљношћу критике
друштвених проблема“.

  

  

У одлуци жирија су и основни подаци о овом младом, талентованом ствараоцу сатиричне
књижевности: Рођен је 1986. године у Тузли. Основну и средњу школу је завршио у
Зворнику. На Филозофском факултету у Источном Сарајеву дипломирао је на катедри
за филозофију и социологију. Похађа докторске студије на Филозофском факултету у
Београду. Афоризме пише од студентских дана и објављивао их је и објављује у
медијима у БиХ, у Србији и у Македонији. Објавио је (2011. године) књигу афоризама
„Зло, наопако и обрнуто“. Заступљен је у Антологији Балканског афоризма, антологији
афоризама о спорту „Дриблинг духа“ и као најмлађи аутор у антологији српског
афоризма за децу „Раздељак“, која је позната и као антологија 
од Змаја до Томића
. Станислав Томић је учесник међународних фестивала хумора и сатире у Бијељини,
Темишвару, Угљевику и Београду. Добитник је признања „Сатирично перо“ за најбољи
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афоризам на фестивалу у Бијељини 2013. године.

  

Примивши награду, Томић се захвалио жирију и публици, а потом рекао:

  

- С правом се можемо питати зашто сам баш ја добио Вибову награду. Забога, нисам 
једини који пише афоризме. Жири је дао своје образложење, а ја тим поводом једино
што могу јесте да вам испричам следеће. Наиме, јутрос ме је пробудио Будилник.
Требало је рано да кренем за Београд. Претходно сам морао да замјеним марке у
динаре. То сам урадио у 
Мењачници идеала
. Онда је настало 
Велико спремање
за овај догађај. Дошао сам овдје и вратићу се, то ће бити 
Корак назад
. У том повратку размишљаћу о писцу чија су дјела (књиге) 
Будилник, Мењачница идеала, Велико спремање 
и
Корак назад
. Понио сам његов знак и размишљаћу до краја живота 
Шта је писац хтео да каже
?
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