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Градоначелник даривао књиге ученицима у Драгосињцима  
 

Поводом обележавања Светог Саве, школске славе, градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић и помоћник градоначелника задужен за културне 
манифестације Милош Милишић посетили су издвојено одељење Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ у Драгосињцима и поклонили књиге за школску библиотеку.  

 Са децом су разговарали о значају Светог Саве за српску историју, веру и 
културу и о томе како они успевају да савладају градиво и шта раде у слободно 
време.  

Градоначелник је истакао да Град треба да пронађе начин како да побољша 
услове за учење - и у основним школама које се налазе у центру града, и у онима на 
сеоском подручју.  

„Помоћник градоначелника за културу Милош Милишић је, заједно са 
краљевачком Народном библиотеком „Стефан Првовенчани“, књижаром „Прозор“ и 
Културним центром „Рибница“, успео да обезбеди одређени број књига које ће бити 

на располагању свим ученицима ове основне школе. Верујем да ће деца уживати у 
штиву које је прилагођено њиховом узрасту“, изјавио је Терзић, напомињући да 
сеоске школе функционишу кроз помоћ државе и града, али првенствено кроз 
ентузијазам људи који у њима раде, учитељица, помоћног особља, али и људи из 
месних заједница, који заједно са градом Краљевом проналазе начине да 
побољшају услове за учење у овим школама.  

Како је истакао, деца похађају наставу у комбинованим одељењима, где 
заједно уче ученици првог и трећег, и другог и четвртог разреда, тако да су од 

малена научена да раде у условима који су другачији у односу на средње школе и 
управо због тога Град је одлучио да, уочи Светог Саве, овим симболичним 
поклоном обрадује малишане баш ове школе.  

Градоначелник је најавио да ће, иако у измењеним епидемиолошким 

условима, на дан Светог Саве, бити уприличена додела књига најбољим ученицима 
основних и средњих школа са територије града Краљева.  

„Сматрам да ту традицију не треба да прекинемо, а очекујем да ћемо наредне 
године успети да се вратимо на стари начин обележавања Светог Саве и да ће, 
поред награђених ученика, овој манифестацији присуствовати и велики број 
учитеља, наставника и професора, ненаставног особља...“, истакао је Терзић. 
 Према речима помоћника градоначелника, у данима када обележавамо име и 
дело Растка Немањића – Светог Саве, непревазиђеног узора српског народа у 
дипломатском, државничком, просветитељском и светачком начину, нема лепшег 
поклона за ученике од књиге.  

„Ако имамо у виду да је Свети Сава једном рекао 'Све што је написано 
светлост је, а све што није написано тама је', онда можемо рећи да смо овде, у ову 
школу, унели мало светлости“, изјавио је Милишић, па нагласио: 

„У ери великих технолошких развоја, у ери када смо оробљени мобилним 
телефонима и сличним техничким справама, мислим да на овај начин враћамо децу 
правим вредностима односно књизи“.  

Помоћник градоначелника је дао обећање ученицима ове основне школе да 
ће сви бити бесплатно учлањени у Народну библиотеку „Стефан Првовенчани“, јер 



„библиотека јесте дом свих оних који воле књигу“, поручивши им: „Где год да сте, 
уз књигу се лепше расте“. 
 Учитељица Александра Маринковић, у име колектива Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“, захвалила је градоначелнику и помоћнику градоначелника на 
дивном гесту и што су, баш уочи ђачког празника - Светог Саве, књигама 
обрадовали ученике ове школе.  

„Ми негујемо љубав према књизи и заиста уживамо у читању. Учимо децу да 
књиге не боле и да је књига најбољи човеков пријатељ“, истакла је учитељица. 

У знак захвалности за дарове који ће од данас красити њихову библиотеку, 
ученице другог и четвртог разреда рецитовале су стихове о Светом Сави, а својим 
стиховима их је почастио Милош Милишић.  


