ПРОМОЦША КЊИГЕ мр
МИТРА БОРОЈЕ
"НИКОЛА ТЕСЛА - ЈУБИЛЕЈИ"

Миладин Кнежевић - Реч о књизи
Поштовани посетиоци, поштоваоци великог,
највећег научника нашег доба и нашег народа, све вас
топло поздравльам и сваког појединачно, најсрдачније
речју: добродошли.
Упознат сам са свим идејама о ствараььу књиге
драгог нам домаћина мр. Митра Бороје, са књигом док се
спремала, и позван да о њој говорим кад је ево пред нама,
то је част, нема сумње. И случај за понос, ако човек
пожели да се похвали - гордост га занесе.
Задивљује упорност, елан, енергија која избија
ниоткуда и носи аутора из дана у дан, из подухвата у
подухват. Нема ни три месеца да смо били на промоцији
књиге "Тесла и аутомобилизам", а пред нама је ново
издање посвећено Николи Тесли који је трајна
инспиращца и вечити покретач неуморног ствараоца,
Митра Бороје.
Међутим, ово није крај. Аутор већ припрема нов
рукопис. Нама остаје да му дајемо подршку, да му се
искрено, пријатељски дивимо, и да читамо. Сваки ред
носи нови податак, занимљив, освежавајући, драгоцен.
Ови голубови носе вишеструку симболику. Они
јесу симболи мира, добре воле, сарадње, комуникације,
али мало људи зна колико је сам Тесла волео голубове,
колико је био искрено везан за своју белу голубицу.
Испричаћу вам детаљ из Теслиног не увек једноставног и
удобног живота.
У данима кад је оскудица куцала на његова врата
морао је брижљиво да планира сваки трошак, сваки цент
да чува и пажљиво троши. Тада је постојала још увек
његова бела голубица коју је брижльиво чувао и хранио
и говорио је да ће до последньег дана и последњег цента
поделити трошак тако да остане за храну његовој
голубици.
Ето, због тога Митар Бороја са толико
ентузијазма и љубави организује ову свечаност и на
Теслин рођендан пушта голубове, голубове мира, али
беле голубове који треба да полете у пренесу свету наше
поздраве.

Књига "Никола Тесла - јубилеји" издата је
поводом 146 година од рођења Николе Тесле. Аутор је
уложио огроман труд да направи прави избор и
хронолошки прикаже све најбитније догађаје у Теслином
животу. Изузетно је мало патената приказано у овој
књизи, јер аутор је желео да говори о животу великог
научника, о обележеним данима, о наградама, о
значајним датумима, а о патентима којих по неким
показателима има близу 2000, аутор ће писати у тематски
обрађеним књигама које су већ у припреми.
Дело огромно обимом и садржајем, значајно
наменом и великом моралном висином, то је ова књига о
моћном и славном научнику нашег народа, из корена
историјским поријеклом везаним за Лику.
Прошлост код Тесле и у овој кньизи другује са
будућим добом. Оно што се давно збило у Теслиној
идеји и лабораторији светли и одзвања као да се јуче
догодило, а још је много тога остало неиспитано. И на
почетку трећег миленијума Никола Тесла је и даље
велика загонетка за многе научнике. Још му нису
дорасли да прихвате и примене његове идеје. То је оно
што покреће Митра Бороју да сваког дана напише по део
текста о Тесли и неуморно припрема нове књиге о Тесли.
То и нас мора да фасцинира јер колико је само то
Теслино дело кад је о њему написано море квњга а још
увек је велика мистерија и вечита инспирација
књижевника и историчара и вечити изазов многим
научницима. То је Никола Тесла, а ово је књига о
најзначајнијим датумима његовог изузетног живота.
Што би рекао велики Његош:
"Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и
родити."
За ове лепе тренутке и ове књиге Митру Бороји
дугујемо захвалност, а ово је прилика да му упутимо и
искрене честитке.
Мислим да свако може слободно рећи: Тесла је
велики проналазач, велики научник, велики човек, а ова
Боројина књига је заиста и достојна читанка о њему.
Београд , 10. 07. 2002. године

