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Додељене књиге најбољим ђацима
Најбоље ученике основних и средњих школа са територије града Краљева и
ове године град је наградио књигама. За разлику од претходних година,
овогодишња награда за најбољи успех и добре резултате током школовања била
је књига нашег аутора који пише о нашем манастиру - др Драгољуба Даниловића
„Жича – средиште Архиепископије, Епархије и сабора у средњем веку“, у издању
Историјског архива Краљево.
Истакавши како је светосавска награда увек била престижно признање,
градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да град Краљево сада
може да се подичи да има неколико веома значајних издања у претходне две
године.
„Гордана Гаврић је издала „Монографију о Краљеву“ – репрезентативно
издање које приказује историју, географију и археологију подручја Краљева од
праисторије до данашњих дана. Прошле године је Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“ издала „Сабрана дела“ Стефана Првовенчаног. Др Драгољуб
Даниловић се бави средњовековном историјом Србије и ово његово дело је на
понос свих грађана Краљева“, истакао је градоначелник.
„Сада коначно можемо, у сврху репрезентације и поклона, и када одлазимо
код значајних државних функционера, да однесемо нешто што представља наш
град, а не да купујемо дела о светској историји и књижевности. Мислим да је
култура у овом граду на јако високом нивоу, а на нама је да и остале гране
побољшамо“,поручио је градоначелник.
Обраћајући се ученицима, њиховим родитељима, професорима,
директорима, др Предраг Терзић их је подсетио на значај тога да препознамо и
ценимо праве вредности.
„У времену када се многе вредности губе, нестају и заборављају се,
вредност светосавске награде је остала и опстала. Многи угледни људи се сећају
како су некада добили награду која носи име по првом српском архиепископу и
просветитељу, који је желео да се писменост у Србији укорени и да Срби као
народ пређу у ред народа који пишу и преносе своју историју и културу“, рекао је
градоначелник Краљева др Предраг Терзић поручивши најбољим ученицима да
наставе путем којим су кренули, а на личну и добробит свога града.
Књиге најбољим ученицима уручили су градоначелник града Краљева др
Предраг Терзић и помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Радевић.
У музичком делу програма наступио је хор ОШ „Четврти краљевачки
батаљон“, под диригентском палицом Лидије Спаски.

