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Краљевско име за краљевски град – Краљево прославило Имендан
Честитке суграђанима поводом Имендана града упутио је градоначелник
Краљева др Предраг Терзић обраћајући се на пригодном програму у Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“, посвећеном овом значајном датуму у историји
нашег града и знаменитим Краљевчанима.
„Краљево је један од ретких градова који има привилегију да слави два
рођендана – Имендан, 19. априла, и Краљевдан, 7. октобра. Надам се да ћемо и у
будућности славити празник који обележавамо у знак сећања на 19. април 1882.
године, када је први српски краљ у нововековној историји, први краљ после
Косова, како се тада говорило, краљ Милан Обреновић, дао име граду Краљеву.
Надам се да ћемо се подсећати значаја овог дана, да ћемо сви заједно живети у
једном лепшем и бољем граду“, поручио је градоначелник др Предраг Терзић.
У својој дугој историји наш град је више пута мењао име – Рудо Поље,
Карановац, Ранковићево, Краљево...
Приликом посете краља Милана тада варошици Карановац, 1882. године,
током путовања по Србији, делегација општине Карановац му је 19. априла
поднела писану молбу да Карановац, „зато што му је турско име, другачије
назове“. Краљ је удовољио молби и председнику краљевске Владе Србије Милану
Пироћанцу наложио да пошаље телеграм из карановачке поште министру
унутрашњих дела Милутину Гарашанину, у коме је писало:
„На молбу Карановчана, Његово величанство краљ наредио је да се
Карановац, у спомен доласка краља у ову варош, назове данас Краљево.
Изволите одмах написати указ под 19. и штампати у завничним новинама“.
Указом краља Милана Обреновића од 19. априла 1882. године Карановац је
променио име у Краљево, као успомену на проглашење Краљевине Србије и
долазак првог крунисаног владара после косовске трагедије у ову варош.
Карановачка општина је названа Краљевском општином, а Карановачки срез
Краљевским срезом.
Краљ Милан је том приликом посетио и разрушени манистир Жичу, када је
наредио и да разрушени манастир буде обновљен. По повратку у Краљево је
дочекан бакљадом. У име свих Краљевчана, поздравио га је члан Општинског
суда Михаило Чебинац. Краљ је одговорио кратком беседом. Према писању
тадашње штампе, „куће, дућани, прошће и дрвеће“ су били окићени заставама,
цвећем и лампионима. Приређен је ватромет, „можда први у Краљеву, али толико
диван, да га је ретко и у Београду видети“. Свечаност, уз песму и игру, трајала је
дубоко у ноћ.
Краљ је сутрадан напустио Краљево и са својом свитом наставио пут ка
Трстенику, Крушевцу и ка новоослобођеним крајевима.
Обележавајући, уз бројне друге институције, дан када је град добио име које
с поносом носи, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, међу бројним
програмима, организује и серијал „Краљевчани“. Овогодишњи Имендан је био
прилика да се присетимо још једног знаменитог Краљевчанина односно некога
кога смо присвојили као Краљевчанина, а који је пронео славу нашег града.

Краљевчанима је овог пута представљен Миломир Краговић, српски
књижевник, новинар, издавач, који се школовао у Рашки, где је и рођен и живео
осам година, али и у Краљеву и Београду, по професији економиста. Био је
дугогодишњи уредник „Борбе“, „Осмице“, „Верзал преса“, „Новости“, бави се
издаваштвом, објавио је 35 књига - песама за децу и одрасле, романа. Његова
дела су превођена на италијански, шпански, енглески, кинески, руски, чешки,
немачки, македонски и словеначки језик.
Како сам каже, Краљево је град његове младости, један од најлепших
градова. Пре пола века, Краговић је, као младић, са пријатељима Краљевчанима
покренуо часопис „Октобар“, којег се, као и реке Ибар, Улице хероја Маричића и
многих других обележја Краљева, радо сећа.
„Драго ми је што је Краљево увек било град културе, а данашњи наставак те
литерарне традиције су краљевачка Библиотека, Повеља, Дејан Алексић, Горан
Петровић, Недељковић, бројни сликари... Краљево је увек било лепо место за
афирмацију културе уопште“, истакао је Краговић, који је недавно добио и награду
„Златни беочуг“ за трајни допринос култури Београда.
„Урадио сам више него што сам очекивао, а све је почело у Краљеву. Зато
се увек са радошћу враћам у овај град“, поручио је Краговић.
Програму у градској Библиотеци, која је била носилац централног програма
обележавања Имендана града, присуствовали су и заменица градоначелника
Краљева Марица Мијајловић, помоћници градоначелника, чланови Градског већа,
заменик председника Скупштине, представници Епархије жичке, Војске,
Завичајног друштва, удружења, организација...
У уметничком делу програма су учествовали ученици Музичке школе
„Стеван Мокрањац“.

