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S A O P Š T E NJ E   

  

  

  

Povodom jubileja 120 godina naše škole održana je promocija knjige „Srbija“ pjesnika i istorika
Petra Aškrabe Zagorskog. O knjizi na, vrlo posjećenoj tribini, govorio je prof.dr Radoslav
Milošević i sam autor. Na samoj tribini vođena je živa i vrlo zanimljiva rasprava o temi knjige.

  

Ovom prilikom u ime kolektiva i odbora za obilježavanje godišnjice, zahvaljujem se autoru i
gostima u nadi da će promocija knjiga biti praksa u ovoj školi. 

  

  

                                                                                        Novaković Slavko,prof.

  

  

                                           С А О П Ш Т Е Њ Е  

  

                              Одбора за израду Зборника радова
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                за обиљежавање 120 година ОШ „Његош“ Берковићи

  

  

  

Дана 20.09.2009. године премину је Архимандрит Симеон Биберџић, члан Одбора за
обиљежавање  годишњице и члан издавачког одбора Зборника.

  

Захвални смо му на савјетима, сугестијама и помоћи коју нам је пружао, за Одбор је ово
ненадокнадив губитак. Његов лик и пут као и жртва за народ и цркву, биће нам путоказ
на раду који смо започели. Уз дужно поштовање,слава и хвала господину Архимандриту 

Симеону Биберџићу.

  

  

                                                                                          за Издавачки одбор,

  

                                                                                       Новаковић Славко,проф.
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                                                    С А О П Ш Т Е Њ Е  

  

  

Поводом обиљежавања јубилеја наше школе, обратио нам се господин др Миленко
Кундачина са вриједним сугестијама и помоћи које ће он и његове колеге допримјети за
обиљежавање наведеног јубилеја.

  

Осим што ће припремити прилог за Зборник радова, господин Кундачина

  

и професор Др Вељко Банђур реализоваће семинар за наставнике и госте које одабере
школа. Семинар ће бити реализован у току зимског распуста а послужиће за едукацију
нашег наставног особља.

  

Господин Миленко Кундачина  нуди нам сваку помоћ за израду Зборника, као и низ
других приједлога које би ваљало реализовати све у сврху
 
унапређивања рада школе.

  

Покренуо је иницијативу да школа за наредни јубилеј припреми монографију у чијој би
изради сам учествовао.

  

Овом приликом молим све бивше ђаке и наставнике, да нам уступе занимљиве
фотографије, свједочанства, записе и публикације о школи како би идеја  господина
Кундачине у потпуности саживјела.
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                                                                                               ДИРЕКТОР

  

                                                                                        Новаковић Славко,проф.
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