
Predstavljena monografija "Brotnjo"

ČITLUK. U nedjelju je u Velikoj dvorani Kulturno-informativnog

centra Čitluk predstavljena monografija "Brotnjo". Monografija je

kapitalno djelo u koje je integirana bogata povijest, kulturne

znamenitosti, gospodarsko-turistički potencijali, duhovnost,

prosvjeta i sport Brotnja, od najranijih vremena do danas.

Monografiju su predstavili načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić, dr.sc.

Žarko  Primorac,  prvi  predsjednik  općine  Čitluk,  dr.sc.  Mladen

Bevanda, mr. sc. fra  Miljenko Mića Stojić  i  Ivan Sivrić, prof., i

glavni urednik Monografije.

U ime domaćina i  nakladnika nazočnima se obratio načelnik  Ivo Jerkić koji  je podsjetio kako je izrada ovoga projekta

započela usvajanjem Odluke Općinskog vijeća 2006. godine o izradi monografije.

- Razloga za izradu  monografije  bilo  je  više, među  njima 700-ta obljetnica od prvog  pisanog  imena Brotnjo, 50-ta

obljetnica od osnutka općine  Čitluk  i  25-ta obljetnica od Gospinih  ukazanja u  Međugorju.  U  monografiji  "Brotnjo"

predstavili smo naše jučer, danas i sutra i njome smo na reprezentativan način predstavili Brotnjo, jedan od najljepših

krajeva naše zemlje. U ovoj knjizi želi se pokazati ono Brotnjo koje je postalo mjesto poželjnog življenja, a ne samo

izvorište marljivih i usješnih ljudi, slavnih sportaša, dobročinitelja. Ona je i dio strategije razvoja naše općine i svakako

je na ponos svih nas - kazao je načelnik Ivo Jerkić koji je zahvalio svim suradnicima na čelu s glavnim urednikom Ivanom

Sivrićem i grafičkim urednikom Ivicom Selakom.

Nekadašnji  predsjednik  općine  Čitluk  i  ugledni  znanstvenik  dr.sc.  Žarko  Primorac  u  svome  obraćanju  se  prisjetio 

najvažnijih događaja iz vremena osnivanja općine. Uz formiranje sredinom 50-ih godina, značajan trenutak bilo je rješenje

opskrbe električnom energijom i  vodom, a  početkom 80-ih  godina  i  razvoj vjerskog  turizma. Čestitajući  svima  koji  su

sudjelovali  u izradi  monografije, dr  Primorac je istaknuo kako naš kraj zahvaljujući  ogromnim potencijalima ima svjetlu

budućnost.

Dr. sc. Mladen Bevanda predstavljajući monografiju „Brotnjo" kazao je kako ona kapitalno djelo na kojemu je radilo 60-ak

Brotnjaka koji su svoje znanje, stručnost i ljubav prema rodnom kraju utkali u ovaj rad.

- Brotnjo ima duboke korijene još iz antičkog vremena, a danas se nalazi na europskoj  i svjetskoj karti, mjesto koje

posjete milijuni ljudi godišnje. U monografiji se na znanstven i stručan način osvjetljava dimenzija našega hoda kroz

stoljeća. Ovdje je jedna čudesna simbioza čovjeka i prirode, materijalnog i duhovnog.

Monografija je pravi pothvat, povijesno djelo 60-ak ljudi  koji su radili profesionalno, stručno i s ljubavlju prema rodnom

kraju - kazao je dr.sc. Mladen Bevanda.

Glavni urednik  prof. Ivan Sivrić zahvalio je svima koji su sudjelovali o ovome projektu te se u svome obraćanju osvrnuo na

tijek izrade monografije.

Enciklopedijskog formata, monografija "Brotnjo" ima  437 stranica, devet tematskih poglavlja i više od 700 fotografija koje

imaju simboličko značenje.
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