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Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука

"Горгије" прославиле први рођендан  3:0  

Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 22. октобар 2013. године

Дочекасмо поносни још један октобар! Наш ДК “Горгије” слави свој први рођендан, а као што је добро

познато, дебатанти најбоље славе дебатом.

Дочекасмо поносни још један октобар! Наш ДК “Горгије” слави свој први рођендан, а као што је добро

познато, дебатанти најбоље славе дебатом.

У петак 18.10.2013. године, када је већина ученика кренула кући, послије дуге радне седмице, наша

читаоница отворила је своја врата многобројним гостима, професорима, ученицима, и наравно,

дебатантима. Вида Давидовић и Ања Живковић у приземљу, Срђан Барашин, Милица Малешевић и Ђорђе

Рајић на првом спрату, са осмијехом и поносом дочекивали су наше многобројне госте: господу Зорана

Пејашиновића,директора наше школе, Предрага Дамјановића, директора РПЗ РС, Бранислава Бореновића,

предсједника Одбора за Европске интеграције и регионалну сарадњу у НСРС, Здравка Марјановића, РПЗ

РС и госпођу Данијелу Станишић, представника Министарства просвјете и културе РС. Поред њих дебати су

присуствовали и представница Министарства за економске односе и регионалну сарадњу РС, Милица

Бодрожа, директор агенције „Prime Communications“, Драган Мочевић, као и велики број професора и

пријатеља клуба.

Одмах по уласку у читаоницу гости су могли да виде презентацију о једногодишњем раду клуба, коју је

припремио дебатант Чедомир Шобић. Када је звоно означило крај шестог часа, наш модератор, дебатант

Хелена Јавор Ибрахимбеговић нас је увела у једну нову јавну дебату. На позицији афирмације били су:

Николина Делетић, Стефан Личина и Тања Добровољски, а негацију су заступале: Весна Радуловић, Андреа

Барош и Лана Малић. Дебатанти су дебатовали на тезу: "Образовање треба да буде приоритет и основни

мотив БиХ у европским интеграцијама". Да све протекне како треба побринуо се тајмер Александар

Милошевић.

Након жучне и занимљиве расправе, која никог у публици није оставила равнодушним, свој коментар дале

су судије, наш искусни трио, почасни чланови Горгија : Јелена Плаић, Горан Кукобат и Милош Петковић,

њихов млађи колега Марко Ромић и судија из публике Милица Малешевић. Они су дали свој стручни

коментар на дебате и одлучили о побједничкој екипи. На јавним дебатама побједника обично нема, али се

могло примијетити да су суци били више наклоњени афирмацијској екипи.

Након дебате услиједила је дискусија, коју су водиле Теодора Павловић и Виолета Вулетић. Ова дебата

подстакла је и публику на размишљање. Остали су одушевљени ораторским способностима дебатаната,

али се и критички осврнули на поједине пропусте у аргументацијским линијама обје екипе.

У прилог томе иде и изјава коју нам је дао господин Бранислав Бореновић: „Пријатно сам изненађен

храброшћу и самопоуздањем које су показали млади гимназијалци и увјерен сам да Република Српска, а

самим тиме и БиХ, има будућност на путу ка ЕУ са овако квалитетним младим људима " . Било нам је драго

чути такво мишљење, јер то и јесте сврха сваке јавне дебате, али и дебате уопште.

Организација и уопштено рад ДК Горгије одвија се под будним оком и уз несебичну помоћ Центра за

културу дијалога из Сарајева који је кровна организација дебатног програма у Босни и Херцеговини, а чији

су члан и наше Горгије.

Срећан рођендан, Горгије!
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