
Поздравна реч управника Библиотеке 

 

Даме и господо, драги гости, 

Поздрављам вас у име својих колега и у своје име и изражавам задовољство што сте 

својим присуством увеличали овај догађај. Звуци Хиландарских звона које сте управо 

чули, представљају увод у данашња дешавања. 

На дан словенских апостола Ћирила и Методија, 24. маја, Библиотека традиционално 

приређује изложбу под називом Упознај једну књигу и на тај начин обележава Дан 

словенске писмености на нашем факултету. 

У свету нанотехнологије, истраживачи проничу дубоко у структуру молекула, како би 

начинили корак напред. С друге стране, филолози се враћају дубоко у прошлост, где 

откривају, вреднују и актуализују културне споменике који представљају светско благо. 

Данас ћемо представити Проглас Константина - Ћирила, документ који је настао 

средином 9. века и који означава сам почетак словенске писмености (Проглас : 

Братислава: Перфект, 2004.). 

Велика дела и достигнућа, на својеврстан начин, промовишу идеје својих твораца, јер она, 

и вековима касније, сведоче да су њихови творци дубоко веровали у мисију ширења 

цивилизације. 

О значају Прогласа и мисији словенских апостола говориће доц. др Наташа Драгин, 

наставник Старословенског језика на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског 

факултета. 

О Прогласу у старијој словачкој књижевности и о изложеном издању говориће проф. др 

Зузана Хуртајова, наставник Старије словачке књижевности на Факултету хуманистичких 

наука Универзитета „Маћеј Бел” у Бањској Бистрици. 

Зузана Тирова, асистент-приправник на Одсеку за словакистику, изабрала је делове 

студија и са словачког језика их превела за ову изложбу. 

Одломке из Прогласа читаће Мирјана Ивановић и Јован Јовановић, студенти на Одсеку за 

српски језик и лингвистику и Јана Тордај, студенткиња на Одсеку за словакистику. 

Изложбу су приредиле Ана Остојин, библиотекарка у Семинарској библиотеци Одсека за 

словакистику и Славица Несторовић-Петровски, библиотекар саветник у Семинарској 

библиотеци Одсека за славистику. 

Захваљујем се библиотекаркама које су приредиле изложбу, учесницима у програму и 

осталим сарадницима који су допринели да се обележи овај дан и на нашем факултету. 



Желела бих да изразим задовољство што су се око овог, по обиму скромног, али значајног 

подухвата, окупили и библиотекари и наставници и студенти нашег Факултета. 

Приређивањем изложбе Упознај једну књигу преноси се и шири порука из давних времена 

и чува свест о вредности и трајности старих дела. 

 

Изложба је отворена. Захваљујем се на пажњи. 

Гордана Вилотић 

 


