
06.10.2020. 
Отворен Стручни скуп Сарадња јавних библиотека са библиотекама 
традиционалних цркава и верских заједница у Републици Србији  

 
Краљевачка Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, трећу годину 

заредом, од 5. до 7. октобра, организује Жички сабор библиотекара.  
У име града Краљева, на Стручном скупу Сарадња јавних библиотека са 

библиотекама традиционалних цркава и верских заједница у Републици Србији, 
учеснике и госте поздравио је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 

Како је подсетио, Краљево је град у ком постоји велики број установа 
културе. Некима од њих оснивач је град Краљево, а друге имају надлежност над 
великим бројем градова и општина у Србији. Краљевачки Народни музеј и 
Историјски архив, поред града Краљева, имају и надлежности на територији 
Врњачке Бање и Рашке, док Завод за заштиту споменика културе Краљево има 
надлежност на територији чак четири округа: Рашког, Моравичког, Златиборског и 
Расинског.  

„Велики број установа културе у граду Краљеву изискује и обезбеђивање 
кадровских потенцијала, али и значајна финасијска средства у буџету града. Тако 
да наш град издваја више од шест процената свог буџета за развој културе на 
његовој територији. Уз квалитетан кадар који ради у нашим установама културе, 
ентузијасти који се боре да сваког дана што је могуће више ураде за развој српске 
културе, они постижу и значајне резултате“, изјавио је Терзић. 
 Према речима градоначелника, у претходних неколико година град 
Краљево је био домаћин великог броја стручних, али и научних скупова, а ово је 
један од скупова за који верује да ће постати традиционалан.  

„Краљевачка библиотека организује стручни скуп који, као још један од 
скупова и манифестација у граду Краљеву, носи назив по Жичи. Лепо је што смо 
спојили традицију и савременост у оквиру једне манифестације и радостан сам 
што ће велики број библиотекара, али и професора универзитета, учествовати на 
овом скупу. Сарадња између јавних библиотека, а краљевачка библитека „Стефан 
Првовенчани“ је једна од њих, и библиотека цркава и традиционалних верских 
заједница у Србији је јако добра, али треба разговарати и о могућностима за њено 
побољшање“, истакао је Терзић, па додао: „Верујем да ће и град Краљево, 
финансирањем краљевачке библиотеке успети да подигне ниво и ове врсте 
сарадње.“ 
 Како је нагласила посебна саветница министра културе и информисања 
Гордана Гаврић, Министарство културе пружило је финансијску подршку овом 
научном скупу јер је препознало његов значај. 

„Жички сабор библиотекара је једна изузетна манифестација која у себи 
сажима оне суштинске хришћанске вредности. Пре свега, ту видимо Жичу као 
духовну вертикалу. Духовност и саборност као важно хришћанско начело, 
окупљање у слободи и библиотекарство као значајну и стручну дисциплину која 
негује књигу“, изјавила је посебна саветница министра, па додала: 

„Где би се овакав скуп одржавао него у граду Краљеву, надомак свете 
лавре Жиче која је, уз Хиландар и Студеницу, заправо чинила стожер српске 
писмености.“  



Архијерејски заменик епископа жичког Јустина протојереј - ставрофор 
Љубинко Костић говорио је о значају сарадње градских и црквених библиотека. 

„Овај скуп је веома значајан зато што ће нам открити колико је благотворна 
сарадња градске библиотеке са библиотекама црквених општина и манастира. 
Библиотеке су чувари и трезори нашег народног, културног и духовног блага, које 
мора бити доступно свима. Књига, као покретно културно добро, треба да стигне 
до великог броја читалаца и корисника јер књига је прозор у свет, наше духовно 
благо и најбољи пријатељ човеку“, истакао је отац Љубинко.  

Представница Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ и уредница 
скупа Катарина Јаблановић појаснила је да је тема овогодишњег научног скупа 
значајна јер са једне стране, није довољно осветљена у стручној и научној 
јавности и публикацијама, а са друге, библиотеке и цркве су на заједничком путу у 
просветитељско културној мисији.  

У оквиру тродневног стручног скупа библиотекара, који због епидемије 
вируса корона ове године нема међународни карактер, биће одржано пет сесија, 
26 излагања и два пратећа програма. 
 

 
 


