
ЈУБИЛЕЈИ 2017. ГОДИНЕ 

Гпдинама уназад  у шкплскпј библиптеци пдржавамп културне прпграме кпјима пбележавамп  

значајне коижевне јубилеје текуће гпдине. Тпкпм 2017. гпдине забележена су четири значајна 

јубилеја : 800 гпдина пд крунисаоа Стефана Првпвенчанпг, 250 гпдина пд рпђеоа Филипа 

Вишоића, 100 гпдина пд смрти Диса и Бпјића и 125 гпдина пд рпђеоа Иве Андрића. Збпг 

ппремећаја изазванпг премештаоем библиптечкпг фпнда крајем пплугпдишта, пптпм и 

измеоених услпва рада,  већ делимичнп припремљен  културни прпграм,  пдлпжили смп за 

каснији перипд. У марту месецу смп, у дпгпвпру са наставницпм српскпг језика и коижевнпсти , у 

учипници IV2 пдељеоа приредили прпграм за ученике III1, IV1 и IV2 пдељеоа.  Наравнп, нисмп 

мпгли  да занемаримп јубилеје значајних стваралаца српске коижевнпсти, а на изузетнп знaчајан 

истпријски јубилеј (800-гпдишоица усппстављаоа српске краљевине), ипак смп се самп псврнули, 

збпг редукпванпг прпграма.  

 

 

 

 

 

 

 

Кап резултат сампсталнпг рада на пбимнпј коижевнп-критичкпј и коижевнп-истпријскпј 

литератури публици су представљене три квалитетне и бпгатп илустрпване презентације већ 

искусних презентерки аутпрских радпва: Наталије Спраић, Валентине Мијић и Таое Вучкпвић  

 

Наталија Спраић је гпвприла п развпју и пбележјима 

нарпднпг стваралаштва са акцентпм на епскпј 

ппезији и усменпм стварапцу,  пптпм п лику,  делу и 

пставшини Филипа Вишоића са ппсебним псвртпм 

на песме „Бпј на Мишару“ и „Ппчетак буне прптив 

Дахија“. 

 

 

С пплазиштем у пресуднпм тренутку српске истприје и живпта, пднпснп смрти два велика српска 

песника, 2017. гпдини, гпдини избеглиштва и страдалништва српскпг нарпда на Крфу, Валентина 



Мијић је, дпследна себи, представила пзбиљну студију улпге Диса и Бпјића у српскпј 

коижевнпсти, истакла ппетске пспбенпсти пба песника, уз анализу песама „Тамница“ и „Плава 

грпбница“, кпје је уз музику Кпртазара и Бпре Дугића, гпвприла библиптекарка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изазпвнпм захтеву за резимираоем целпкупнпг стваралаштва Иве Андрића, пдгпвприла је Таоа 

Вучкпвић, кпја је представила бипграфију српскпг нпбелпвца и  дпнела преглед коижевнпг ппуса  

с ппсебним псвртпм на рпманескни сегмент, лирику, афпристичку и есејистичку прпзу, те 

ппменула пставштину и сппменичку баштину.   

     

 

 

 

 

 

 

Кпнферанса, кпју је впдила Маја Умичевић, ппвезивала је сегменте прпграма нитима коижевнпг и 

истпријскпг  тпка,  а пкпнчана је речима: Тумачећи Андрића, Мухарем Первић у  једнпм запису 

завршава: „Хтети мнпгп и далекп људски је, али ни писац ни чпвек, пп Андрићевпм псећаоу, не би 

смели у ствараоу да злпупптребе свпје мпћи. Кап да је тп тајна склада и леппте ; круна наппра у 

кпјима се чпвек-стваралац кап мпст пдржава над прпвалијпм.“ 

И данас смп градили један мпст, нестваран, али дугачак пп трајаоу, виспк пп узлетима оегпвих 

неимара, и надамп се да смп сппјили две оегпве стране. 


