Књижевна манифестација
Песничка реч у част професора и књижевника ССлободана
лободана Костића,
Костића организује се
од 12. маја 2018.
18. године, у Доњем Речану, родном селу песника. Манифестацију прати пригодан
културно-уметнички
уметнички програм. Планирано је да одржавање ове манифестације постане традиција, не
би ли се тиме одала почаст књижевнику и човеку који је
толико тога учинио за свој крај.
Програм сваке године почиње светом архијерејском
архијер
Литургијом у манастиру Тамница и парастосом који врше
црквени великодостојници на челу са владиком рашкорашко
призренским Теодосијем и саслужењем монахиња из
манастира Грачаница, игумана манастира Драганац и
локалних свештеника.

Потом се у дворишту породичне куће књижевника Слободана Костића одржава културно
културно--уметнички програм обогаћен промоцијом књига и доделом новоустановљене награде. Програму
присуствују рођаци, пријатељи, колеге професори са разних уневрзитета, глумци, књижевници,
студенти и други поштоваоци његовог рад
рада.

Старешина цркве Светог
Марка у Београду

Драган Станић
добитник награде

Гојко Балетић, глумац

О Слободану Костићу
Слободан Костић, песнички горостас чији живот и дело нису повезани са Косовом и
Метохијом, већ су део душе Косова и Метохије, рођен је 10.
децембра 1952. године у селу Речане, поред Косовске
Каменице. Основну школу завршио је у родном селу,
Гимназију у Косовској
овској Каменици и дипломирао је
југословенску

књижевност

на

Филозофском

факултету у Приштини. Био је новинар–репортер
новинар
у
приштинском листу Јединство.
Јединство Године 1979. бива
изабран

за

асистента

на

Катедри

за

књижевност

Филозофског факултета у Приштини. На истом факултету је
одбранио докторску дисертацију на тему Раде Драинац, будни сневач и био професор Теорије
књижевности до своје смрти. Био је и уредник и покретач издавачке куће Логос, као и покретач и
уредник часописа за православну књижевност Православно дело и Светилник.
Светилник Сачинио је
појмовнике, молитвенике и лексиконе за потребе православних верника. Својом поезијом је
заслужио и добио место у многим антологијама српске књижевности. Пошто култура и духовност
природно иду заједно, тако је Слободан Костић био п
пре
ре свега духовни вођа свога краја, а онда и
творац културе. Због свог духовног делања и просвећивања народа он је имао чин ипођакона.
Шест година је био директор Покрајинске и Универзитетске библиотеке. Како је радио на том
положају говори чињеница да је ддобио
обио највеће признање у области библиотекарства, Сурепову
награду, а библиотека Вукову награду
награду.
Слободан Костић је свој књижевни таленат и надахнуће најбоље овековечио у својим поетским
делима, која плене идејама, стилом, језиком. Али му то није сметало да створи и неколицину прозних
дела у којима увек иза истих речи налазимо нове поруке. Његов лајт мотив у стваралаштву је пре
свега завичај и косовско – метохијска земља.
Костићева последња објављена дела су: Путеви и Пут созерцања срца.
срца Основни мотив у ова
два дела јесте пут, смисао пута на Земљи, у човек
човековом
овом животу, и путева ка небу. Књижевни пут
Слободана Костића га води криворечким и призренским околишем, стазама православља, па до
времена арнаутских насиља и воде понижења... Иако аутор клечи док пише, тто је проза до које се
треба попети у вери.

Признања
•

Орден Светог Саве првог степена

•

Златни крст кнеза Лазара,, на манифестацији „Видовданско песничко причешће“ 2011.

•

Награда Димитрије Кантакузин
Кантакузин,, на Завичајним сусретима писаца Косовског поморавља

•

Награда Ђура Јакшић

•

Награда Ристо Ратковић

•

Награда Лазар Вучковић

•

Награда Милорад Панић Суреп

•

Грачаничка повеља

•

Печат вароши сремскокарловачке за Покајничке песме, 2000.

Слободан Костић са Десанком
Максимовић

