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Потписан Протокол о сарадњи између Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ Краљево и Општинске библиотеке Дериња са Кипра 
 

У оквиру стручног скупа „Међународна сарадња библиотека“, који уз 
подршку града Краљева и Министарства културе и информисања организује 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, потписан је Протокол о 
сарадњи између краљевачке библиотеке и Општинске библиотеке Дериња са 
Кипра. 

Тим поводом, уприличен је пријем у Градској управи града Краљева за 
амбасадора Републике Кипар Константиноса Елиадеса, градоначелника кипарског 
града Дериње Андроса Карајаниса и директорку Општинске библиотеке из 
Дериња Елефтхерију Такоусхи. Заменик градоначелника града Краљева Вукман 
Ракочевић пожелео је добородошлицу делегацији са Кипра изразивши 
задовољство што су овако лепим поводом поново у нашем граду. 

„Захваљујем амбасадору Кипра, градоначелнику Дериња и директорки 
Библиотеке која је данас потписала Протокол о сарадњи са нашом Народном 
библиотеком „Стефан Првовенчани“. Од данас крећемо у интензивну сарадњу на 
културном нивоу, а надам се да ћемо ту сарадњу проширити и на остале области. 
Захваљујем на дугогодишњој подршци и сарадњи и желим да се у Краљеву 
осећате као код своје куће“, изјавио је Ракочевић. 
 Како је истакао амбасадор Кипра, са великим задовољством је поново 
дошао у наш град, јер је Кипар развио јако добре односе како између градова, 
тако и између Амбасаде и града Краљева. 

„Сигуран сам да ће овај Протокол бити први корак у проширењу сарадње и 
између градова и између библиотека ових градова. Србија и Кипар су две братске 
земље, то су два братска народа. Сарадња наших општина и градова, не само на 
културном нивоу, већ на свим другим нивоима, нешто је сасвим природно“, 
нагласио је амбасадор Кипра захваливши представницима Града и директору 
Библиотеке на гостопримству и пожелео пуно успеха у будућем раду. 

„Потписивање Протокола о сарадњи између Библиотеке Дериње и Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево потврђује само добру сарадњу 
између наше две земље. Култура спаја и уједињује народе. И нико не може да нам 
ускрати то наше право да промовишемо културу. Можда је општина Дериње једна 
веома мала, погранична општина, али смо ми веома заинтересовани за промоцију 
културе. Данас смо начинили први корак у сарадњи и сигурно ће између наше 
општине и Вашег града уследити и остале иницијативе на другим пољима“, 
истакао је градоначелник Дериња уз захвалност на гостопримству. 

Директор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево Миша 
Милосављеић је истакао да је, након протокола са Бугарском, Француском, 
Северном Македонијом, Црном Гором, Протокол о сарадњи са Кипром седми у 
низу који је наша Библиотека остварила. 

„Захваљујући, пре свега, Његовој екселенцији Константиносу Елиадесу, 
амбасадору Републике Кипар у Србији, добили смо могућност за сарадњу са 
једном по обиму малом али храбром и срчаном библиотеком. Овај Протокол 



треба да буде само први чин у сарадњи наша два народа и наша два града, ово је 
почетак једне велике плодотворне сарадње између свих нас“, изјавио је 
Милосављевић, па појаснио да су потписнице протоколом у обавези да размењују 
искуства, знања, стручњаке, да заједнички објављују публикације, сарађују на 
заједничким програмима, изложбама, радионицама, програмима за децу, 
семинарима, презентацијама, књижевним програмима, радовима на 
дигитализацији и да сарађују на редовним пројектима који се обострано користе. 


