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Симо Б. Голубовић, аутор
СИМО Б. ГОЛУБОВИЋ рођен je 16. марта 1947. године у Равнима, општина Мостар, Босна и
Херцеговина. Учитељску школу и Педагошку академију завршио је у Мостару. Радио је у
неколико школа у столачкој општини, а затим у Месној заједници "4. јули" Мостар и
Ваздухопловној индустрији "СОКО" Мостар.
Од 1992. године живи у Делиблату општина Ковин. Радио је и у Основној школи "Паја
Маргановић" Делиблато, потом у ОШ у Марморку, општина Ковин, а након тога у ОШ "10.
октобар" и "Соња Маринковић" у Суботици и у Школи у природи "Иво Лола Рибар" Палић.
Тренутно живи и ствара на Палићу.
Члан је и један од оснивача Клуба песника "Орфеј" Суботица као и Књижевног клуба СКЦ "
Свети Сава". Члан је и Књижевне заједнице Југославије. Оснивач је и утемељитељ песничке
манифестације ДЕЧЈИ ПЕСНИЧКИ МАРАТОН СУБОТИЦА. Бави се књижевном критиком.
Написао је већи број књижевних приказа и књижевно - критичких рецензија.
Објавио је пет поетских књига и један роман, који је за рукопис награђен другом наградом
на 29. књижевно - публицистичком конкурсу Фондације "Драгојло Дудић", 2000. године.

"Књига "Причао сам ти о њој" сведочанство је једне љубави која је песника пратила кроз
живот толико стварно и предано, да јој је он посветио књигу и тако је учинио бесмртном.
Сама суптилност дате теме, поручује да се овој збирци мора прићи пажљиво, како се не би
повредила успомена, а ни сам аутор." Лара Дорин
"Симо Б. Голубовић је својим стиховима сачувао успомену на своју вољену супругу, али је
учинио много више за сваког од нас. Подсетио нас је на праве, оне непролазне вредности
које сви знамо, а којих често нисмо свесни док их не изгубимо." Снежана Алексић
Станојловић

"Дневна доза задовољства" - "Симо Б. Голубовић је апсолутни лирик који све чега се
дотакне претвара у фини вез поезије. Овај надасве квалитетом остварени песник прича
поезију тако вешто и мајсторски да оно обично постаје необично, а необично бива
преточено у једноставно, умилно приповедање. Та река слика, симбола и језика, прераста у
снагу прочишћене осећајности која вешто задиви читаоца пружајући му сазнање о људској
драми.
При том, његова поезија је савремена, у слободном стиху, очишћена од романтизма и
патетике, иако није искидана она лирска потка због које у суштини пишемо и читамо поезију.
Повремено мисаоно оштар, прецизан као сабља и ангажован до кости, његова уметничка
свест и подсвест не удаљавају се предалеко од афективности хиперпоезије. Заиста, готово
склесан стих вођен ритмом кондензоване вишезначности, добује опипљиво страсним
дамаром. И као што дрво Баобаб садржи скривене резерве воде у себи, тако и његови

стихови одају богате резерве снаге којом сажима свет и људе онакве какви јесу, иако је оно
најбитније заправо невидљиво и "очима скривено"." - Едиција МИЛЕНИЈУМ

"Раскошна песничка гозба у виду поетске збирке инспиративног имена "Дневна доза
задовољства" или срећнија страна света искусног виртуоза речи, Симе Б. Голубовића,
надахнуће је за сваког искреног поштоваоца поезије.
Такво обиље божанствених стихова непроцењиво је у оскудним временима каква су данас
за поезију. Сам наслов књиге наговештава читаоцу сву силину рафинираних речи једног
сензибилног поетског духа ослобођеног стега суморне књижевне свакодневнице. Не само
због јаког искуственог предзнака које је песник уградио у стихове ове моћне песничке књиге,
већ због особеног, скоро метафизичког осећања радости пред бујицом силовитих речи које
својом једноставношћу оплемењују и хране наше унутрашње биће снажним порукама.
„Поезију нигде нећете наћи ако је не нађете у Вашим срцима“ (Joubert Huber) - цитат је који
осликава поезију мудрог Голубовића, као путоказ ка вашем срцу.
При том, његова поезија је савремена, у слободном стиху, очишћена од романтизма и
патетике, иако није искидана она лирска потка због које у суштини пишемо и читамо поезију.
'' - из рецензије Карла Астрахана

