
Дани Светог Саве 
 
У сали 2 Градске управе града Краљева, одржана je конференција за 

новинаре поводом одржавања манифестације „Дани Светог Саве“ у Краљеву.  
„Прошле године смо кренули са идејом да се Дан Светог Саве не 

обележава само један дан, већ да се та недеља која претходи Светом Сави 
организује са мноштво догађаја. Ове године у „Данима Светог Саве“ ће у нашем 
граду бити 22 програма распоређених на више локација и један од домаћина ове 
године први пут је једна средња школа „Гимназија“, која ове године обележава 
један значајан јубилеј, као и школе „Свети Сава“ из Рибнице и школа „Чибуковачки 
партизани“. Надам се да ће ово бити лепа пракса да тих неколико дана заиста 
посветимо ономе што нам је допринело да опстанемо и да спојимо, нашу просвету 
и духовност“, рекао је у својој изјави Сретен Јовановић, помоћник градоначелника 
и председник Одбора за обележавање „Дана Светог Саве“. 

„Можемо рећи да су „Дани Светог Саве“ истинска манифестација културе и 
просвете и они показују колико су јавне установе у култури спремне и кадре да 
одговоре на прави начин оваквим изазовима, јер нема установе у Краљеву која 
није дала какав занимљив програм“, истакао је Милош Милишић, заменик 
председника Одбора.  

Поред Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“, која има највише 
програма, десетак укупно што на Дечјем одељењу, што на програмима за наше 
старије суграђане, програме су припремили и Народни музеј, Историјски Архив и 
Културни центар „Рибница“.  

„Свети Сава нас је учио и човекољубљу, с тим у вези издвајам један 
програм у организацији школе „Свети Сава“ и вртића „Бамби“, који је хуманитарног 
карактера и новац који буде прикупљен намењен је једној оболелој ученици 
основне школе „Свети Сава“, та радионица се зове „Софији на дар“. Основна 
школа „Чибуковачки партизани“ ће посетити Дечје одељење Опште болнице 
„Студеница“ у Краљеву и однети симболичне поклоне нашим најмлађим 
суграђанима који су тамо на лечењу“, рекао је заменик председника Одбора. 

Милишић је посебно издвојио доделу светосавске награде најбољим 
ученицима основних и средњих школа у Краљеву, која ће бити одржана 28. 
јануара, у Свечаној сали Градске управе града Краљева, а коју традиционално 
додељује градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. У овом програму ће 
учествовати ученици музичке школе „Стеван Мокрањац“. 

Конференцији су поред Сретена Јовановића, председника Одбора за 
обележавање „Дана Светог Саве“ и  Милоша Милишића, заменика председника 
Одбора, присуствовали и домаћини манифестације директори школа Мирослав 
Видић „Гимназија“, Снежана Маџаревић ОШ „Свети Сава“ и педагог ОШ 
„Чибуковачки партизани“ Ана Милановић. 

 
 


