
Oдржана  „ Светосавска академија“

Napisao Zoran Šukić
četvrtak, 01 februar 2018 09:43

Јуче,31. 01. 2018.године,  у просторијама ЈУ „Народне библиотеке Берковићи“ , у
организацији СПКД „Просвјета“ ОО Берковићи и ЈУ „Нардоне библиотеке Берковићи“ а у
покровитељству Општине Берковићи, одржана је „ Светосавска академија“.

      

  

Присутне је, испред ЈУ „Народне библиотеке Берковићи „ и СПКД „Просвјета“ ОО
Берковићи, поздравио директор, господин Раденко Којовић. Којовић се, након
добродошлице присутнима, осврнуо и на значај Светог Саве за српски народ, рекавши
да српском народу, не само 27. јануар, већ сваки дан треба да буде слава Светоме Сави.
Свети Сава својим дјелом избрусио је „српско огледало“ – НЕБЕСКУ СРБИЈУ! – истакао
је између осталог Којовић.

  

  

Присутнима се обратио и начелник Општине Берковићи, господин Ненад Абрамовић,
поздравивши све присутне ,  осврнувши се на значај Светог Саве за цијели српски род. 
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Начелник је нагласио да ће општина и у будуће подржавати културну дјелатност на
подручју општине Берковићи. 

  

  

Овом приликом додјељене су и награде за најбоље литерарне и ликовне радове, са
конкурса расписаног поводом светосавских свечаности. Награђени ученици су:

    
    -    

Литерарни рад са темом„ Свети Сава – мир међу људима“ :

    
    -    

Прво мјесто  освојила је Дијана Пиљевић, ученица деветог разреда Основне школе
„Његош“ Берковићи

    
    -  

  
    -    
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Друго мјесто  освојила је Анастасија Павић, ученица седмог разреда Основне школе
„Његош“ Берковићи и

    
    -    

Треће мјесто  освојила је Марија КУндачина, ученица седмог разреда Основне школе
„Његош“ Берковићи

    
    -    

Ликовни рад са темом „ Задужбине Немањића“ :

    
    -    

Прво мјесто освојила је Дејана Бркић, ученица деветог разреда Основне школе „Његош“
Берковићи,

    
    -  

  
    -    

Друго мјесто освојио је Василије Шукић, ученик петог разреда Основне школе „Његош“
Берковићи и

    
    -    

Треће мјесто освојила је Анастасија Новаковић, ученица деветог разреда Основне школе
„Његош“ Берковићи.
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У програму су учествовала ученици основне и средње школе у Берковићима, који су
програм употпунили рецитацијама, бесједама, позоришном представом  и соло пјевањем.
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