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ДРУШТВО ГУСЛАРА
"ТОПЛИЦА МИЛАН"
01.02.2011.год.
Београд

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Гусларско Друштво "Топлица Милан" формирано је 1991.године у Београду од стране
љубитеља гусала и епске поезије од којих је већина из Топличког краја насељеног
већином становништвом планинских предела Србије, Црне Горе и Херцеговине после
ослободилачког рата за ослобођење Јужне Србије 1877-1878 године.

Носталгија за родним крајем и духовна везаност за праве вредности и традицију српског
народа дала је снагу ентузијастима да у време велике економске, безбедносне па и
моралне кризе формирају гусларско Друштво "Топлица Милан" чиме су на један
специфичан начин дали допринос у борби за очување духа и гордости народа српскога.
Само име Друштва је обавезивало све чланове да се (без обзира на тешко бреме које је
донело разбијање државе и санкције) озбиљно упусте у мисију презентирања наше
епске песме, културе а кроз песму и наше светле историје. Ту пре свега треба поменути
једног од оснивача и првог Председника Друштва Нешић Вукадина – Вулета, затим
Ђорђевић Миљојка, Филиповић Мирослава, Мојсиловић Николу и друге гусларе и
љубитеље гусала који су се несебично трудили да Друштво " Топлица Милан" уђе у ред
високопоштованих друштава што се касније и остварило.
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У Децембру месецу 2003.године на челу Друштва долази Мићо Кртолица који са групом
млађих гуслара и пријатеља гусала и епске поезије улази у озбиљан пројекат стварања
Друштва које ће ући на велика врата у такмичарском систему гуслара на региону
Београда, Републике Србије и на фестивалима Свесрпских земаља. У периоду од 2005
до 2009 године остварени су изванредни резултати које су гусларско Друштво "Топлица
Милан" довели на друго место по резултатима на гусларским фестивалима, одмах иза
гусларског Друштва "Никола Тесла" из Обреновца а испред друштава "Вук Караџић" ,
"Радован Бећировић – Требјешки" и других реномираних друштава не само из Београда
већ из свих Српских земаља.

Резултати који су остварени у том периоду:

-На регионалним фестивалима у Београду, 2005, 2006, 2007, и 2008.године гусларско
Друштво "Топлица Милан" осваја друга места.

- На републичким фестивалима 2006.године у Новој Вароши и 2008.године у Бачком
Добром Пољу гусларско Друштво "Топлица Милан" осваја друга места, а 2009.године у
Крагујевцу осваја прво место.

- На савезним односно на фестивалима Свесрпских земаља гусларско Друштвао
"Топлица Милан" осваја 2006 године у Обреновцу и 2009.године у Српском Сарајеву
друга места.

Од појединачних резултата осим регионалних треба свакако истаћи прво место Ђорђа
Тановића на републичком фестивалу у Новој Вароши 2006.године и друго место Вељка
Ђурановића на републичком фестивалу у Пријепољу 2007.године. Такође треба
напоменути и пласмане десеторице гуслара у финалима на свим нивоима такмичења.

Осим учешћа на такмичењима гуслари гусларског Друштва "Топлица Милан" су
учествовали на много концерата које су организовали како реномирани гуслари тако
гусларска друштва и хуманитарне организације. Само гусларско друштво је
организовало неколико успешних концерата широм Србије а било је и успешан
организатор регионалног Фестивала гусала 2005.године у Београду.
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Представници Друштва су били и активни чланови регионалних, републичких и савезних
органа.

Руководство Друштва је у наведеном периоду успешно обезбеђивало просторије где су
се окупљали гуслари и вежбали за наступе а обезбеђена је и опрема (народна ношња)
за један број гуслара.

Крајем 2009.године један број гуслара је одлучио да са новоизабраним председником
гусларског Друштва "Топлица Милан" формира ново гусларско Друштво "Стара
Херцеговина" тако да су се на ванредној Скупштини Друштва "Топлица Милан" у
Децембру месецу 2009.године изабрали привремени органи Друштва који су и
припремили изборну седницу Скупштине Друштва заказаној 01.02.2011.године.

Председник
Милета Копривица
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