


Жички сабор библиотекара
краљево, 5, 6 и 7. октобар 2020.

НародНа библиотека 
„стефаН ПрвовеНчаНи“ краљево

❦

Програм

Понедељак, 5. октобар, 19.00 часова 
свечана сала градске управе краљево

духовНа Поезија, клавир и глас

композиције домаћих и руских композитора изводе
јана крижак, вокални солиста

Петар илић, пијаниста

духовну поезију српских песника казује
милан михаиловић, драмски уметник

20.30 часова вечера (ресторан хотела турист)

стручНи скуП
сарадња 

јавНих библиотека 
са библиотекама 

традициоНалНих цркава 
и верских заједНица 
у реПублици србији

Народна библиотека 
„стефан Првовенчани“ краљево, 

II спрат

Уторак, 6. октобар
9.30 часова регистрација учесника

10.00 –10.30 часова Поздравне речи

гордана гаврић, 
посебни саветник министра културе и информисања републике србије

Представник града краљево 

Протојереј-ставрофор љубинко костић, 
архијерејски заменик епископа жичког

мр миша милосављевић, 
директор библиотеке

катарина јаблановић, 
уредница скупа



10.30 –11.00 часова уводно предавање

Проф. др гордана стокић симончић (катедра за библиотекарство 
и информатику филолошког факултета универзитета у београду)

маНастирске и црквеНе 
збирке књига – Најстарије библиотеке код срба

11.00 –12.00 часова Прва радНа сесија 

Протојереј радош младеновић (епархија жичка, краљево)
доПриНос црквеНог издаваштва издавачкој култури србије

динко главаш (београдска надбискупија)
Представљање рада НадбискуПијске библиотеке „Паулус“

мр марија Петковић 
(Народна библиотека „др душан радић“ врњачка бања) 

сарадња са библиотекама јеврејске заједНице 
При истраЖивању и аНализи грађе о јеврејима 

у другом светском рату

модератор
горан траиловић (градска библиотека Панчево)

12.00 –12.15 часова кафе пауза

12.15 –14.00 часова друга радНа сесија

Проф. др добрила бегенишић (Народна библиотека србије)
уНаПређење сарадње јавНих библиотека са библиотекама 

традициоНалНих цркава и верских заједНица 
у реПублици србији

др Ненад идризовић (Народна библиотека србије) 
сарадња библиотеке срПске Патријаршије 

и НародНе библиотеке србије у 20. веку

др Жарко војновић (Народна библиотека србије)
НародНа библиотека србије и 

хилаНдарске збирке штамПаНих књига

Жељко младићевић и славица јанаћковић (Народна библиотека србије)
сарадња коНзерваторске слуЖбе НародНе библиотеке србије 

и срПске ПравославНе цркве у области заштите 
ПисаНих сПомеНика културе

мр гордана ђилас и радивој додеровић 
(библиотека матице српске, Нови сад)

сарадња библиотеке матице срПске са иНституцијама 
и ПредставНицима срПске ПравославНе цркве

модератор
катарина јаблановић 

(Народна библиотека „стефан Првовенчани“ краљево)

14.00 –15.15 часова Пауза за ручак (ресторан хотела турист)

15.30 –17.30 часова трећа радНа сесија

Проф. др маја анђелковић 
(филолошко-уметнички факултет универзитета у крагујевцу)

Пројекат уређења библиотеке маНастира студеНице – 
од традиције до савремеНих стаНдарда

марија богдановић (Народна библиотека србије)
сеНтаНдрејски Пројекат у НародНој библиотеци србије

вера Новковић (српска читаоница ириг) 
и весна Петровић (сремска митровица)

маНастири и библиотеке – чувари културНе баштиНе: 
Пројекат „каталог библиотека фрушкогорских маНастира“

дубравка симовић (београд)
личНа библиотека Патријарха Павла: 

Пример иНституциоНализоваНе сарадње 
НародНе библиотеке србије и срПске ПравославНе цркве

ивана старчевић 
(библиотека матице српске, Нови сад)

Пројекти очувања драгоцеНости фрушкогорских маНастира 
услед усташких разарања срема у другом светском рату

Наташа булатовић (библиотека града београда)
васкрс и реНесаНса црквеНих библиотечких фоНдова 

у далмацији – обНова бриге за њихово очување, 
ревизију и адекватНу заштиту

модератор
Проф. др добрила бегенишић 
(Народна библиотека србије)



18.00 часова Предавање 

проф. др милисава савића
ПутоПиси о Жичи, студеНици и ибарској долиНи

20.30 часова вечера (ресторан хотела турист)

Среда, 7. октобар
9.00 –10.30 часова четврта радНа сесија 

јован стојановић 
(богословија „свети арсеније сремац“ сремски карловци)

уџбеНици и НотНи зборНици 
библиотеке карловачке богословије

љубица Петковић (градска библиотека Нови сад)
ПоклоН библиотека војводе момчила ђујића

мирјана савић (Народни музеј краљево)
видови библиотечко-музеолошке сарадње 
НародНог музеја краљево са ПравославНим 

маНастирима и црквама у окруЖењу

Протонамесник александар јевтић (епархија жичка, краљево)
мисиоНарска улога часоПиса еПархије Жичке 

у време еПискоПа Николаја (велимировића)

мр ана гвозденовић (Народна библиотека „стефан Првовенчани“ краљево) 
На заједНичком задатку: јавНе библиотеке и традициоНалНе 
верске заједНице у очувању НациоНалНе и културНе баштиНе

модератор
др богдан трифуновић 

(градска библиотека „владислав Петковић дис“ чачак)

10.30 –10.45 часова кафе пауза

10.45 –12.45 часова Пета радна сесија 

Проф. др зоран ранковић 
(Православни богословски факултет универзитета у београду) 

и др зоран Недељковић (библиотека српске Патријаршије)
културНо-НаучНа и истраЖивачка делатНост 

библиотеке срПске Патријаршије

Проф. др зоран ранковић и маја аћимовић 
(Православни богословски факултет универзитета у београду)

старе и ретке књиге легатâ библиотеке 
ПравославНог богословског факултета

љубица Петковић (епархија крушевачка, крушевац)
сарадња НародНе библиотеке крушевац са црквеНим 
и маНастирским библиотекама еПархије крушевачке

анђела иванић матић (библиотека града београда)
фоНд старе и ретке књиге и књиге о београду

виолета јовичинац Петровић, татјана јанковић и 
мирко демић (Народна библиотека „вук караџић“ крагујевац)

рукоПисНа књига „стоглав“ у фоНду 
НародНе библиотеке „вук караџић“ у крагујевцу

Нада димитријевић 
(Народна библиотека „радoслав Никчевић“ јагодина) 

културНо благо Поморавља

данка спасојевић 
(Народна библиотека „стефан Првовенчани“ краљево) 

сарадња краљевачке библиотеке 
са маНастирима и црквама у мисији 

очувања и сНаЖења НациоНалНог духовНог бића

модератор
др богдан трифуновић 

(градска библиотека „владислав Петковић дис“ чачак)

❦

време излагања ограничено је на 15 минута.

13.00 часова 
организовани полазак за манастир Жича (обилазак манастира)

14.30 часова 
ручак (ресторан хотела турист)



НародНа библиотека 
„стефаН ПрвовеНчаНи“ краљево


