
ПРОГРАМ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ПРИШТИНА – ЛАПЉЕ СЕЛО 

 

У жељи да достојно обележе стогодишњицу Приштинске гимназије, 

са измештеним седиштем у Лапљем Селу, једне од најстаријих и 

најзначајнијих образовно-васпитних установа на Косову и Метохији, 

управа школе, Наставничко веће и Одбор за обележавање овог јубилеја 

усвојили су програм активности садашњих и бивших ученика наше школе, 

као и других субјеката.  

Програм ће трајати од 14. до 17. октобра 2013. године и његова 

суштина је  да се искаже изузетан образовно-васпитни, културолошки и 

уопште национални значај  ове школе за свеукупан развој на Косову и 

Метохији и шире, да се макар делом ода признање свима онима који су 

Приштинску гимназију издигли на пиједeстал који заслужује, али и да се 

младим нараштајима остави заоставштина за будућност.  

Основе програма су следеће: 

 

14. октобар 

-Почетак свечаности, у дворишту школе 

-Отварање спортских такмичења ученика Гимназије, која ће трајати 

до 16. октобра. 

- Позоришна представа ученика Гимназије 

 

15. октобар,  

-Промоција школског часописа Гимназијалац, (Изложбени хол 

Дома културе Грачаница) 

-Изложба слика академских сликара бивших ученика 

Гимназије (Изложбени хол Дома културе Грачаница) 

  

16. октобар 

-Промоција монографије о Гимназији 

-Наступ песника бивших ученика и професора Гимназије 

(Дом културе Грачаница)  

  

17. октобар 

-Свечана академија посвећена 100-годишњици Гимназије 

(Велика сала Дома културе Грачаница), са учешћем званичника, гостију и 

пригодним програмом ученика школе 

 

 

 

 

 



 

 

СИНОПСИС ПРОГРАМА 

 

14. октобар 

-Програм ће почети у дворишту Гимназије Приштина у Лапљем 

Селу у  10 часова.  

Програм ће свечано отворити председник Одбора за прославу јубилеја, а 

учеснике и госте ће поздравити директор Дејан Денић. 

Такмичења ће се одвијати у више спортских дисциплина, њих ће водити 

професори физичког васпитања и други спортски активисти пријатељи 

школе.  

За све дисциплине предвиђени су пригодни пехари и дипломе. 

  

 -Позоришна представа –Госпођа министарка-  ученика Гимназије у 

редитељској поставци професора.         

Представа ће се извести у  Дому културе у Грачаници. 

 

15. октобар 

ИЗЛОЖБА РАДОВА АКАДЕМСКИХ СЛИКАРА БИВШИХ 

ГИМНАЗИЈАЛАЦА 

Организатори изложбе биће Гимназија и Дом културе Грачаница. Радови 

ће се изложити у Изложбеном холу Дома културе у Грачаници. 

Испред Гимназије за изложбу је задужен  Бобан Радовановић, професор 

ликовне културе.  

Испред Дома културе Грачанице изложбу реализују Небојша Јевтић, 

уредник Ликовног програма Дома културе Грачаница, историчар 

уметности и бивши ученик Гимназије. 

Планирано је издавање каталога о изложби.  

За изложбу ће се припремити посебан сценарио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.октобар 

 

ПРОМОЦИЈА МОНОГАФИЈЕ О ГИМНАЗИЈИ 

 

Издавање монографије о веку Приштинске гимназије је изузетан подвиг 

којим се бележи историјат и хроника школе, а будућим генерацијама и 

истраживачима оставља драгоцено сведочанаство. Зато је промоција 

монографије један од централних догађаја у обележавању јубилеја 

Гимназије. Промоција ће се обавити у холу Дома културе Грачаница у 19 

часова. 

На промоцији говоре: 

Проф. др Драгомир Костић, бивши професор гимназије, књижевник Ђорђе 

Јевтић-  публициста ( рецензент) , Ана Костић- аутор, један угледни 

бивши ученик Гимназије, директор. 

Промоција ће бити обогаћена наступом више косовско-метохијских 

песника који су били ученици школе 

 

17. октобар 

 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

 

Централни део манифестације је Свечана академија, која се предвиђа за 

17. октобар у 12 сати у – Дому културе Грачаница.  Њен садржај ће бити  

следећи: 

Свечано отварање са државном химном и благословом владике Теодосија. 

Беседа директора школе. 

Поздравна реч представника Владе Србије. 

Поздравна реч једног бившег професора, ученика или представника 

просветних власти са КиМ. 

Пригодан поетско-сценски час ученика Гимназије. 

Додела признања појединцима и колективима заслужним за обележавање 

јубилеја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дејане, ево ти оно што смо се јуче договорили. Погледај и са колегама 

евентуално нешто допуни, поготову тамо где се ради о ученичким 

програмима. Финансијски део сам дао оквирно. Немој да га много мењаш, 

сем ако код школских прогама нисам тачно проценио. Нека иде  реална 

цена а колико ће они дати, то је друго. Нека они дају оно што си им ти 

доставио а остало ћемо се сналазити. 

Кад ово средиш и пошаљеш, позови ме да се договоримо да идемо до 

штампарије и код неких за паре. 

Поздрав Ђоле.   

 
 


