
Члану Савета привременог органа Месне заједнице Црна Бара,

П Р Е Д Л О Г
за одржавање манифестације 

„Дани Милоша С. Милојевића“ у Црној Бари 

Поштовани  чланови  Савета  Месне  заједнице  Црна  Бара,  обраћамо  вам  се  са
предлогом  за  одржавање  манифестације  „Дани  Милоша  С.  Милојевића“  у
Црној Бари. Овај програм би се одржао у родном месту срБског великана у нашој
Црној  Бари  у  периоду  од  22.06-24.06.2018.  године.  Потребно  нам  је  Ваше
мишљење и могућности подршке како би наставили са припремним активностима
за ово културно дешавање. 

Планирани програм:

– 22.06.2018.  Отварање  манифестације  промоцијом  књига  Милоша
Милојевића  „Допринос  Милоша  С.  Милојевића  у  српској
књижевности“
(Имамо  уклопљену  финансијску  конструкцију  да  самостално  штампамо
књигу  „Песме и  обичаји  укупног  народа  српског“  -  ПРВИ ТОМ из  1869,
Милоша Милојевића чији прву фазу започињемо са реализацијом почетком
наредне  године,  а  активно  радимо  на  пројектима  којима  би  покрили
финансирање издавања још две књиге Милојевића, такође и даље радимо на
снимању документарно-играног филма о Милошу Милојевићу).

– 23.06.2018. Културно уметнички програм „Милошево СрБско коло“
(културни  програм,  расписивање  конкурса  на  одређену  тему,  фолклор,
додела  плакета,  признања  и  захвалница,  промоција  домаће  радиности,
органске хране, сеоског туризма и слично).
Имамо подршку доста културних друштава на локалном нивоу, укључујући и
наше друштво „Јелица“, хор „Вук Карџић“ из Лознице. 
Такође,  имамо контакате са Министарством одбране Републике Србије  и
Војском  Србије,  јер  је  Милојевић  учествовао  у  ослобођењу  Београда,  а
такође је био и командант у српско-турском рату, где је напредовао до чина
поптуковника у резерви. Наступајућа 2018-та година је година ослобођења
Ниша у којем је и Милојевић учествовао те радимо на обезбеђењу почасне
јединице за помен на Новом гробљу, као и на учешћу војног оркестра на
помену  и  у  културном  програму,  уз  поздравни  говор  високог  војног
званичника. За поздравни говор замолили би смо  генерал-потпуковника
Милосава Симовића, сада команданта Копнене војске у Нишу.  
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Културни део програма могуће је обогатити учешћем 
Уметничког ансамбла "Станислав Бинички" из Ниша. Познато је да се
рад Биничког у Лесковцу преплетао и са радом Милојевића у том нашем
граду, те постоји могућност да обезбедимо и гостовање певачког друштва
"Бранко" из Лесковца, чији је оснивач био Милош Милојевић. 

– 24.06.2018.  Годишњи  помен  дан  смрти  Милоша  С.  Милојевића  -
Затварање манифестације.
(Наша  дугогодишња  сарадња  са  црквеном  општином  Црна  Бара  и
свештеником Иваном Полићем ни ове године неће изостати у делу Помена.
Гледајући на немерљив допринос Милоша, како у штампању црквених дела
тако и у образовању богослова на београдској Богословији „Свети Сава“, као
и чињеници да је Милош Милојевић био и управитељ Богословије, верујемо
да је могуће уприличити и овај верски део на вишем нивоу, јер црнобарски
великан то  заслужује.  Немерљив биће  и  допринос најстаријег  друштва у
Србији који је основао Милош Милојевић, а то је друштво „Свети Сава“ из
Београда, које нам својим гостовањима већ помаже у раду).

*ово  су  оквирни  програмски  планови  манифестације  “Дани  Милоша  С.
Милојевића“  у Црној  Бари.  Могуће су  промене о  чему би се  на састанцима организационог
одбора о свему договорили.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА:

Захваљујући  успешном  овогодишњем  програму  рада  нашег  друштва  на
обележавању 120. година од смрти Милоша С. Милојевића успели смо спознати
национални потенцијал који се налази у великану српском,  а  који  је  родом из
нашег места. Обишли смо Србију са промоцијама које су прерасле у својеврсни
вид предавања о животу и делу Милоша С. Милојевића.  Радо смо угошћени у:
Шапцу, Богатићу, Нишу, Београду, Лозници и Сомбору, а до краја године и Новом
Саду. О овоме казују препуне сале наших са предавања.

Поред  поменутих  предавања  успешно  смо  организовали  „Дане  Милоша  С.
Милојевића  у  Београду“  од  22.06-24.06.2017.  године  чиме  смо  потпуно
неоправдано изоставили родну Црну Бару. Овде смо увидели да је потребно ове
дане организовати баш у месту рођења, дакле у нашем селу. Чиме симболично
Милоша враћамо тамо одакле је  и потекао.  Можада и не чуди све ово што се
десило,  јер је  Бог желео да се у  години када смо обележавали 120.  година од
смрти Милоша С.  Милојевића покаже његова величина која  није  локална него
национална. С тим у вези гледано на организацију саме манифестације „Хајдучко
вече“ где смо ми црнобарци били организатори и оснивачи, а сада смо изопштени,
и постали посматрачи овог дешавања.

Зато сматрамо да је ово још један од разлога да након давне 1966. године поново
узмемо ствар у своје руке и започенмо са реализацијом овог културног пројекта
који у будућности има велики потенцијал у развоју не само Црне Баре него и
Мачве. Одржавањем овакве манифестације поред промоције села, Мачве, културе
и традиције, а све у духу великог Милоша остварићемо у будућности резултат који
има  потенцијал  да  буде  национални,  јер  је  и  сам  Милош  био  истакнути
национални радник.
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Предлажемо  оснивање  организационог  одбора  који  би  имао  бар  једног  члана
Вашег Савета Месне заједнице, потом представника кутлуре и образовања нашег
села,  нарвно  и  представнике  нашег  друштва,  а  о  чему  би  на  конструктивном
састанку договорило појединостима.

Суштина је да ово буде црнобарска манифестација и да таква остане у будућности.
Да одузето  не  тражимо,  него  да  покажемо да  можемо и  боље организовати и
радити на општем интересу свих у Мачви.

Верујемо да је могуће створити основне услове за успешан почетак дугогодишњег
пројекта који ће убрзо показати резултат и дати подстрек да Милошеви дани буду
и даље искључиво и само у Црној Бари.

ЗАКЉУЧАК:

Молимо да нам у разумном року (до 30. дана) одговорите на овај предлог о Вашем
мишљењу  и  могућностима  којима  располажете  како  би  овај  пројекат  успешно
реализовали на општи интерес свих мештана и како  би на  време обавили све
припремне активности, чиме би резултат оваквог догађаја био што бољи. 

Напомињемо да ће се ова манифестација одржати, јер је дух Милошев пробуђен у
већем делу Србије, само је питање где ће се настанити! А одлука о одржавању
оваквог догађаја у нашем селу зависи искључиво од Вас!

 

Достављено:
- Члановима Савета привременог орагна - Месне заједнице Црна Бара,
- Јавности путем:

• интернет сајт нашег информативног портала www.macva.info,  
• званични сајт удружења: www.milosmilojevic.macva.info,
• фејсбук стране друштва https://www.facebook.com/udruzenjemilosmilojevic/ и

- Архиви.

Црна Бара, 15. децембар 2017. године.

М.П
Председник

_______________
Новица Крезић
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