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У суботу, 4. фебруара 2012. године, у Техничкој школи Милева Марић-Ајнштајн у Новом
Саду
, одржана је завршна
свечаност XX конкурса
Свет
осавље и наше доба
.

Конкурс су и ове године заједнички организовали Коло српских сестара Епархије бачке,
Одбор за верску наставу Епархије бачке и Центар за ликовно васпитање деце и
омладине Војводине.

На ликовни конкурс приспело је 3860 радова, на литерарни 885, а на калиграфски, који
је ове године установљен, 871 рад. Радови су пристигли из свих крајева Србије и
Републике Српске.
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Свечаност је отворио изасланик Његовог Преосвештенства Епископа бачког Господина
др Иринеја, протојереј Милован Миодраговић. После његових речи поздрава,
присутнима се обратио и господин Станко Матић, директор школе-домаћина, а затим су
додељене награде ученицима и наставницима чије радове је жири прогласио
најбољима.

Прочитани су првонаграђени радови у свим категоријама, а чланови жирија Марина
Жинић, Вера Стојшић-Гашпаровски и мр Ева Феди су изложиле своје утиске и оцене о
приспелим радовима.

Присутни ученици, наставници и гости аплаузима су наградили све добитнике, а
нарочито оне који су, и поред временских неприлика, успели да дођу на завршну
свечаност чак и из Бијељине и Косовске Митровице.

Др Милена Гавриловић је на крају свечаности подсетила присутне на протеклих
двадесет година постојања конкурса, а потом је презвитер Жељко Латиновић уручио
захвалнице појединцима, предузећима и установама које су за две деценије одржавања
конкурса несебично помагали његово организовање.

Цео програм завршне свечаности улепшао је Светосавском химном и другим песмама хор
Гиманзије Јован Јовановић Змај, којим је дириговао Јован Травица. На крају свечаности
сви присутни су уживали у ликовним радовима изложеним у холу школе, а радови се
могу видети целе наредне седмице.

Надамо се да ће конкурс Светосавље и наше доба и у наредним годинама и деценијама
имати културно-просветну улогу какву је и до сада имао и да ће се свака, па и најмања
школа, убудуће одазвати на позив организатора конкурса.
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