
22.01.2019. 
Oтворена манифестација „Дани Светог Саве“ 
 
У Свечаној сали Градске управе града Краљева, градоначелник града 

Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио манифестацију „Дани Светог 
Саве“ у Краљеву. Тим поводом одржан је краћи културно-уметнички програм и 
отворена је изложба дечјих радова ПУ „Олга Јовичић Рита“. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић приликом отварања 
изложбе поздравио је представнике града и јавних установа.  

„Мислим да је јако добра прилика коју смо почели од претходне године да 
користимо, да више не сводимо овакве догађаје само на скупове који ће трајати 
једног дана или можда само једне вечери, већ смо коначно почели да неколико 
дана организујемо програме који трају у свим нашим установама културе, у 
основним и средњим школама где деца треба да науче нешто о Немањићима, 
нешто о Стефану Немањи, његовом сину Растку касније Светом Сави. Деца треба 
да разговарају, на првом месту о књизи, јер Свети Сава је био син владара, био је 
светитељ, али је био и српски просветитељ и управо из тих разлога деца ове дане 
користе да разговарају о учењу, да разговарају о књижевности и да се припремају 
да постану добри ђаци, касније добри грађани и људи који ће допринети напретку 
нашег друштва“, изјавио је Терзић. 

Градоначелник је нагласио да ће последњи дан ове манифестације бити 
обележен доделом награда најбољим ђацима свих основних и средњих школа са 
територије града Краљева и изразио наду да ће и деца која су данас присутна, 
деца из Предшколске установе, за неколико година добијати те награде. Захвалио 
се свима и поручио грађанима да искористе ових неколико дана да присуствују 
што већем броју наших манифестација. 

„Предшколска установа и ове године, као и прошле године, има ту част и 
задовољство да отвори манифестацију „Дани Светог Саве“, на нивоу града 
Краљева, са својом изложбом дечјих радова, у којој учествују радови из 11 
градских вртића“, изјавила је Maрија Јовановић Ђусић, помоћник директора 
Предшколске установе. 

Марија је у својој изјави нагласила да су васпитачи и деца заједно радили, 
то су продукти заједничког рада, различитим материјалима и различитим 
техникама. Такође је изјавила „да се ове године обележава осам векова од 
аутокефалности Српске православне цркве, а и сами знамо да је Свети Сава први 
српски архиепископ и да је Свети Сава у ствари дух нашег православља које лежи 
у свима нама и ми се трудимо да, још од раног предшколског узраста, упознајемо 
децу са ликом и делом Светог Саве.“ 

Сретен Јовановић, помоћник градоначелника града Краљева и председник 
Одбора за обележавање „Дана Светог Саве“ је изјавио „да ћемо у следећих осам 
дана имати преко 20 програма које ћемо реализовати уз велику помоћ и сарадњу 
свих школа и институција у култури.“ На крају свог излагања позвао је све који 
желе да буду део ове манифестације да пропрате програм и нагласио „да деци 
баш на овакав начин треба дати простор да искажу своје умеће, склоности и 
таленат, а ми старији смо ту да им помогнемо у томе.“  

 


