
24

СЛОВО У СВЕТУ КЊИГЕ

Кичинер, 28. мај 2022.
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ГОРДАНА ПЕТКОВИЋ ЛАКОВИЋ ПРЕДСТАВИЛА СВОЈЕ КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО У САД

Пише: 
Нина РАДОЊИЋ

Гордана Петковић Лако-
вић, књижевница из Торон-
та, у оквиру свог боравка у 

САД почетком маја одржала је низ 
значајних промоција и презента-
ција својих радова и стваралаштва 
како за најмлађу публику тако и 
за одрасле од Мајамија, преко Чи-
кага па све до Лос Анђелеса и Сан 
Дијега.

Гордана Петковић Лаковић је 1. 
маја одржала изузетно успешну 
промоцију књига у Мајамију (Фло-
рида) у сали цркве Светог Симео-
на Мироточивог. Добра посета и 
квалитетан програма били су га-
ранција  позива да дође поново у 
октобру ове године.

Након Флориде уследиле су две 
промоције у Чикагу. Чикаго као 
незванична престоница српске 
дијаспоре увек је  био град култу-
ре и  гостопримљив домаћин мно-
гим познатим књижевницима, 
сликарима, глумцима и јавним 
личностима уопште. Тако је било 

и овога пута, јединствено 5. маја у 
простору Српске народне одбране 
за Америку, одржано је књижев-
но вече Гордане Петковић Ла-
ковић и мини изложба слика и 
икона сликарке, иконописца и пе-
дагога Гордане Ненадовић која 
у последњих десетак година живи 
и ствара у Чикагу. 

Међусобна инспирација, пошто-
вање и уважавање две уметнице 

сјајне књижевнице из Канаде, 
Гордане Петковић Лаковић, и 
чувене сликарке Гордане Ненадо-
вић, резултирало је у изузетном 
уметничком изразу и речи која је 
представљена чикашкој публици 
и драгим пријатељима. Уважена 
књижевница Гордана Петковић 
Лаковић из Торонта, иначе ро-
дом из Београда, имала је 5. маја 
промоцију три књиге: “Зашто смо 

Међусобна инспирација, поштовање и уважавање две уметнице сјајне књижевнице из Канаде, 
Гордане Петковић Лаковић, и чувене сликарке Гордане Ненадовић, резултирало је у изузетном 
уметничком изразу и речи која је представљена чикашкој публици и драгим пријатељима

СНАГА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
И ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА

Гордана Лаковић са ђацима Академије „Свети Сава“ из Чикагу

Снага расејања у Лос Анђелесу - Ана Србу, Гордана Лаковић и Ана Тртањ
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отишли”, “На раскрсници” и “Ср-
цем у отаџбини.” Стил писања и 
приповедања Гордане Петковић 
Лаковић плени једноставношћу и 
доноси са собом дах традиције и 
наше културе, топлину, срдачност, 
префињеност које је посебно красе.

Свој допринос овој уметничкој ве-
чери дала је и Гордана Ненадовић, 
врхунска и светски призната сли-
карка и иконописац, (у последње 
време живи и ствара на релацији 
Чикаго – Флорида) са мини излож-
бом икона и слика. Њене иконе и 
слике су испуњене и руководе се 
љубављу и никога не остављају 
равнодушним, јер исијавају свет-
лошћу божанском, анђеоским 
чистим изразом доброте и љубави, 
воде ка бистрини мисли посматра-
ча.  Њене слике имају снагу и ве-
рификују истинске вредности.

Посебно место и изузетну инте-
ракцију Гордана Петковић Лако-
вић је имала са најмлађима пре-
васходно у Чикагу а касније и у 
Сан Дијегу.

Гордана Петковић Лековић  је за-
почела с “Караваном среће” у Чи-
кагу, 4. маја, у Академији “Светог 
Саве“ на којој је било присутно пре-
ко 120 деце. Према њеним речима 
ово је била изузетна и јединствена 
прилика да се упозна са младим 
нараштајем који ће преносити 
нашу лепу српску културу и тради-
цију у долазећим годинама. Видно 
је уживала у интеракцији са децом, 
која су с одушевљењем прихватила 
њену поезију и игру, и била импре-
сионирана њиховим знањем и раз-
умевањем матерњег језика. 

Промоција збирки поезије за 
децу “Радозналица”, “Нека расте 
наше дрво”, прича за децу “Дечје 
царство“ и драмског дела “Шумска 
заврзлама“, одржана је и 7. маја у 
Сан Диjегу. 

Горданин разлог за посете је био 
да деци која похађају српску шко-
лу одржи књижевне играонице и 
упозна се са српским заједницама у 
Америци. Кроз играонице, деци је 
представљала своју поезију, а кроз 
интеракцију са децом спознавала 
колико говоре српски језик. Како 
сама каже, према томе је одређи-
вала како и шта ће се играти са 
децом, које песме ће им пуштати, 
које кореографије изводити. Кроз 
све то Гордана их учи и моралним 
и људским вредностима, прича им 
о љубави и како се она показује, 
колико је важна слога и како сло-
га гради кућу. Говори о важности 

пријатељства и породице, и не про-
пушта да им скрене пажњу на то 
одакле су и зашто тиме треба да се 
понесе.

Своју америчку турнеју Гордана 
Петковић Лаковић завршила је у 
Лос Анђелесу, Аркадија, у недељу, 
8. маја, у Српском културном цен-
тру у просторијама цркве “Христо-
вог Спасења“ у Калифорнији.

Разговарали смо за СЛОВО са 
Горданом Петковић Лаковић да 
нам пренесе своје емоције са про-

моција својих књига из сваког аме-
ричког града појединачно.

-У сали цркве “Светог Симеона 
Мироточивог“ у Мајамију предста-
вила сам зборнике: “Срцем у отаџ-
бини“,  “На раскрсници“ и “Зашто 
смо отишли“, чији сам приређи-
вач, каже Гордана Петковић Ла-
ковић.  За мене је то било “ватрено 
крштење” јер пре тога нисам ради-
ла овакву врсту промоција књига 

за одрасле у САД. Наше заједнице 
се разликују између две цркве, а 
да не помињем између две држа-
ве. Никога нисам познавала нити 
била сигурна како ће прихватити 
то што ћу презентовати.  Међутим, 
на моју велику радост, све је про-
шло савршено. 

Након промоције, у непосредним 
контактима са људима, постало је 
јасно колико су били одушевљени, 
а у исто време исказали потребу за 
таквим и сличним дешавањима. 

Уследио је позив за поновни су-
срет. Овога пута у Мајами ће стићи 
и “Караван среће“ где ће кроз књи-
жевну играоницу бити предста-
вљене књиге за децу. Стекла сам 
утисак да је заједница у Мајамију 
кохерентна, а њихови програми за 
најмлађе разнолики. 
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Књижевница Гордана Лаковић. 
конзул Милан Варадиновић и 
сликарка Гордана Ненадовић

Драган Вујошевић, председник 
СНО за Америку и Гордана 
Лаковић

БОГАТСТВО КОЈЕ НЕМА ЦЕНУ
- Када бих на крају подвукла црту и сумирала ову моју малу књижевну турнеју, рекла 
бих да сам поносна на Србе у расејању и да ми је драго да сам део те заједнице, 
каже за СЛОВО Гордана Петковић Лаковић. Ми смо један те исти народ, у Србији или 
расут по свету, свако са својом јединственом причом ма каква она била. Упознала 
сам дивне људе и то је богатство које нема цену. Надам се да сам бар мало додир-
нула њихова срца јер са сигурношћу могу рећи да су они додирнули и испунили моје. 
Све то ми даје додатну мотивацију да наставим рад на зближавању Срба ма где 
они били и преношењу српске културе и традиције нашој дечици кроз поезију, игру и 
причу. Турнеју сам завршила 21. маја у Serbian Cultural Association Nikola Tesla Detroit.
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На књижевној играоници у Ака-
демији “Свети Сава” 4. маја у Чи-
кагу, било је присутно преко 120 
деце. Фасцинантан број, морам 
рећи и јединствена прилика да се 
упознам са младим нараштајем 
Чикага. Већ на први поглед и на-
кон првих размењених реченица 
било је јасно да се са овом дечи-
цом озбиљно ради. Уживала сам 
у игри са њима и стекла утисак 
да је осећање обострано. Колико 
су они научили од мене подједна-
ко сам и ја од њих. И то је та ле-
пота у раду са децом. Искреност 
која плени, машта која мотивише. 
Њихово знање матерњег језика 
је импресивно, почевши од оних 
најмлађих па до најстаријих. Учи-
тељицама велика захвалност на 
успостављању дисциплини која 
влада у школи и на програму који 
очигледно даје одличне резулта-
те. 

У просторији Српске народне 
одбране 5. маја у Чикагу сам 
представила свој књижевни рад. 
Међу присутнима је био и кон-
зул Милан Варадиновић Ге-
нералног конзулата Републике 

Србије у Чикагу, чланови СНО, 
новинари... Допринос овој вечери 
је својом мини изложбом икона и 
слика дала и моја пријатељица, 
сликарка Гордана Ненадовић. 
У представљању зборника су ми 
се придружили Анита Костић и 
Драган Вујошевић, председник 
СНО. У пријатној атмосфери и раз-
говору након промоције упознала 
сам нове људе са којима је било 
задовољство дружити се и разме-
нити мишљења. У оваквој врсти 
окупљања се неретко изроде нове 
идеје и пријатељства што резулти-
ра у стварању нових пројеката који 
својим садржајем повезују Србе у 
расејању са матицом.

Бити у Сан Дијегу је привилегија 
и једно од оних гостовања које се 
памте по доброј вибрацији. Дивни 
домаћини и родитељи, а дечица 
предивна и васпитана. Видљиво 
је да се заједно са учитељицама 
српске школе улаже велики труд 
и рад у њих. Најдраже од свега 
је било видети да су сложни у на-
порима да им пренесу нашу лепу 
српску културу и традицију, језик 
и ћирилично писмо, веру и обичаје 

учећи их тиме да не забораве своје 
корене. Надам се да сам и ја кроз 
књижевну играоницу “Караван 
среће“ додала томе свој скромни 
допринос.

У просторијама Српског култур-
ног центра у Лос Анђелесу сам 
одржала промоцију зборника “Ср-
цем у отаџбини“,  “На раскрсници“ 
и “Зашто смо отишли“. Идеја је 
била да се људима кроз ове збор-
нике, који су документи своје врсте, 
представи значај Срба и њихових 
достигнућа у Северној Америци. 
Неки од показаних успеха су ујед-
но и достигнућа на светском нивоу. 
Њихове приче показују падове и 
успоне али и упорност да истрају 
у ономе у чему су били најбољи. 
Ови зборници граде мостове из-
међу дијаспоре и матице и не пра-
ве разлику међу српским народом 
ма где се налазио на земљином 
шару. Они одговарају и на питања 
како отићи из земље и снаћи се у 
новој средини али и како и зашто 
се вратити ако за то постоји потре-
ба и преносити стечена знања и 
искуства у матицу - каже  Гордана 
Петковић Лаковић.  СЛОВО

Гордана Лаковић са ђацима Српске школе из Сан Дијега
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