
Предмет: допис Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ из Ниша директорима 
основних и средњих школа у Нишу

Поштовани/на,

Позивамо вас да,  са  својим колегама  и  ђацима,  посетите  овогодишњу велику
изложбу Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ из Ниша, „Ко је нама Свети Сава“,
приређену поводом великог националног јубилеја – осам векова аутокефалности Српске
цркве.  Но,  аутокефалност  и  прича  о  првом  српском  архиепископу  само  је  један  од
мотива изложбене поставке, која се бави животом и радом највећег из српскога рода,
дајући најпре, у уводним текстовима, глобални одговор на питање ко је Србима, али,
касније, до краја поставке, и целокупном православном свету Свети Сава. 

Поставка  је  богато  илустрована  сликовним  прилозима  и,  за  ову  прилику
насталим,  иконама и цртежима,  а садржи и нове литерарне радове (међу њима су и
текстови  ученика  основне  школе  „Свети  Сава“  из  Ниша).  Чини  је  још  неколико
комплексних тема: 

– друштвено-историјске  прилике,  кроз  животе  Светога  Саве  и  његовог  оца,
Стефана  Немање,  потоњег  Светог  Симеона  Мироточивог  (првог  ктитора  и
задужбинара  српског,  творца  независне  српске  државе  и  родоначелника
светородне лозе Немањића); 

– топлички и нишки крај као прва места деловања  Стефана Немање; 
– владарски и породични живот Немањића, као и монашки пут Светога Саве; 
– Света  Гора,  средњовековни  универзитет,  и  српски  Хиландар:  национални

духовни и образовно-културни центар кроз векове; 
– крунисање,  живот  и  деловање првог  српског  православног  монарха,  Стефана

Првовенчаног;
– Студеница, Жича и Милешева – духовна средишта Срба у доба Светога Саве; 
– одјеци прегалаштва и светитељски утицај Светога Саве у другим православним

срединама (Трново, Русија);
– историјат светосавске химне, крсне славе и први часовници-сунчаници.

Изложба је постављена у холу Универзитетске библиотеке (зграда Универзитета,
односно старе Бановине, улаз  са Нишаве)  и може се погледати сваког  радног
дана, од 8 до 19 сати (до краја календарске године).
 
Веома се радујемо сусрету са вама. Добродошли!

У Нишу, 30. 09. 2019. године 

     Управник Библиотеке, библиотекар-саветник, Снежана Бојовић 
     Аутор изложбе, виши библиотекар, Јелена Глишић  

18000 Ниш                                                                                                          +381 18 523 119
Кеј Мике Палигорића 2                                                                                   
Србија                                                                                                                                                                        

                                                                                                               www.ubnt.ni.ac.rs


