15.08.2019.
Најављен Жички духовни сабор „Преображење 2019“
Најстарију преображењску манифестацију, по којој се за град Краљево
надалеко зна, најавили су на конференцији за новинаре представници домаћина града Краљева и организатора. Двадесет осми Жички духовни сабор „Преображење 2019“, захваљујући ангажовању Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани“, Народног музеја Краљево, Књижевног клуба Краљево, града
Краљева, и ове године понудиће богат и разноврстан програм од 16. до 19.
августа.
Овогодишњи Сабор ће, традиционално, бити посвећен добитнику Жичке
хрисовуље, једној од најугледнијих књижевних награда, која је ове године припала
песнику Владимиру Јагличићу из Крагујевца. Жири Жичког духовног сабора,
састављен од краљевачких писаца и прошлогодишњег добитника Стевана
Тонтића, на Спасовдан ове године донео је одлуку да се ово признање Јагличићу
додели „за поезију укорењену у своме језику и духовном позиву“.
Како је навео председник Књижевног клуба Краљево Милош Милишић,
Јагличића можемо сматрати и завичајним аутором, зато што је пре десетак година
написао песнички текст о стрељању у Краљеву 1941. године и тај ораторијум је
изведен на гробљу стрељаних у Краљеву.
Председник Организационог одбора Жичког духовног сабора „Преображење
2019“, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, захвалио је свима који су
учествовали у припремању ове културне манифестације истакавши њен значај.
Он је изразио наду да ће велики број посетилаца доћи и на отварање, заказано за
петак, 16. август, у 20.00 часова, у Народном музеју Краљево.
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Милосављевић је најавио предстојеће програме. Први је у суботу у 20.00 часова
са Владимиром Јагличићем, а о делу овогодишњег добитника Жичке хрисовуље
говориће и књижевни критичар Александар Лаковић и Владимир Димитријевић.
Након тога, већ традиционално, у недељу у 10.00 сати, у Музеју, биће организован
Округли сто „О поезији Владимира Јагличића“. Скупом ће председавати Радивоје
Микић, професор доктор са Филолошког факултета у Београду. У недељу увече,
од 20.00 часова, у дворишту Аџића куће биће приређен програм „Преображење,
песници“, у ком учествују песници Драган Бошковић, Драган Јовановић Данилов,
Драган Ђоковић, Дејан Илић, Слободан Јовић, Драган Марковић, Емсура Хамзић.
Већ две године „Преображење“ је придружни члан у платформи
„Версополис“. Реч је о удружењу 15 фестивала, европских, и ове године ће гошћа
бити Дорта Јагић из Загреба и песника из Новог Сада Ален Бешић.
Финале је у понедељак, 19. августа, у трпезарији Манастира Жиче, у 12.00
часова, када ће бити уручена Жичка хрисовуља. Поред добитника, учествују и
Ђорђе Сладоје и Драган Хамовић, који ће о добитнику више говорити.
Према речима директора Народног музеја Краљево Дарка Гучанина,
изложба која долази из Народног музеја у Зрењанину „Дакле, Ви сте тај Урош
Предић“, аутора вишег кустоса Оливере Скоко, биће отворена након свечаног
званичног отварања Сабора у петак, 16. августа. У суботу, од 18.00 часова, биће
представљен велики подухват, за сада шест томова – „Обреновићи у музејским и

другим збиркама у Србији и Европи“, о којој ће говорити коуредник Александар
Марушић, историчар и директор Музеја рудничко-таковског краја.

