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Представљена књига посвећена манастиру Жичи
Поводом обележавања 7. октобра, Дана града Краљева, Краљевдана, а у
оквиру манифестације „Саборни дани Стефана Првовенчаног – Светог Симона
монаха“, у Свечаној сали Градске управе, представљена је књига др Драгољуба
Даниловића под називом „Манастир Жича – центар Архиепископије, Епархије и
сабора у средњем веку“, у издању Историјског архива Краљево.
Поздрављајући госте, директорка Историјског архива Краљево Весна
Милојевић је истакла да је сарадња професора Даниловића, председника
Друштва историчара Рашког округа, и Историјског архива била веома плодоносна
и, на заједничку радост, изнедрила једну изузетно значајну књигу у тренутку када
обележавамо велики јубилеј - осам векова од успостављања српске државности.
У име града Краљева, обратила се заменица градоначелника Краљева
Марица Мијајловић, која је напоменула да је ово једна у низу бројних
манифестација организованих у оквиру обележавања Дана нашег града. Будући
да је већ имала прилику да чује предавање на ову тему, истакла да ће нас ово
дело обогатити и оплеменити и да треба да будемо поносни на једно овакво
издање које ће остати генерацијама иза нас.
Протојереј-ставрофор Љубинко Костић, који је говорио о књизи, сматра да
је ово веома значајно дело, које се појавило у значајној годишњици српске
државности. Према његовом мишљењу, историја из периода Немањића није
довољно изучавана ни у основношколским ни у средњошколским уџбеницима, чак
цела историја средњег века, и сваки нови податак који данас имамо и све ново
што се напише, ма колико било познато, добро дође да освежимо историјско
сећање и памћење.
„Ова књига даје много података који су до сада били познати, али и оних
које нисмо знали, а резултат су озбиљног истраживачког рада нашег уваженог
професора и аутора из области историје Српске цркве, а посебно Жиче као
седишта српске Архиепископије и Жичке епархије“, рекао је отац Љубинко
истакавши да се из књиге на самом почетку може видети, а важно је, историја
претхришћанског периода код Срба, пре него што су Срби били крштени, пре него
што су примили православље.
Аутор књиге др Драгољуб Даниловић је изразио захвалност свима који су
учествовали у овом пројекту, посебно Историјском архиву Краљево, као и свим
људима добре воље који су, како је рекао, у овом садржају препознали вредно,
драгоцено књижевно благо. Према његовим речима, он само сведочи о о том
богатству које нам је пренето из XIII века.
„Улога Жиче као Архиепископије, Епархије и сабора је била непроцењива и
ми још нисмо свесни колико је Жича један велики манастир, велика светиња и
сведок једног времена у којем је Србија била моћна, респектабилна држава“,
сматра Даниловић.
Он је истакао свог ментора др проф. Андрију Веселиновића, по чијим
упутствима је истраживао и радио, „великог и професора и педагога и човека“, који
му је помогао да дође до драгоценог истраживачког рада.

