
ВИДОВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ
НА РУДНИКУ

Шапат тишине
на платну

У галеријском простору Дома културе на
Руднику и ове године уприличен
Видовдански ликовни салон

Видовдан је на Руднику обе-
лежен радно и свечано. Велики
срлски празник је дан када се све-
чано завршава школска година.
На Руднику се тог дана, већ тра-

диционално, ученицима уручују

сведочанства и књиге за одличан
успех, као и постигнуте резулта-
те на такмичењима. Тога дана су

матуранти са својим родитељима

и одељенским старешинама

полунили и предали листу жеља
за даљи наставак школовања.

Овогодишњу свечаност обеле-

жио је и Видовдански ликовни са-

лон-изложба ученичних радова.

- Овог Видовдана, по први

пут, уприличена је изложба лико-
вних радова ученика од V до VIII

разреда Основне школе ,Арсе-
није Лома“, под називом „Видо-

вдански ликовни салон“. Учени-

чки радови су селектовани током
целе школске године, најчешће

кроз иницијативу „Сликар неде-
ље\ уз надзор и руковођење на-
ставника ликовне културе

Силвије Митровић, Знатан број
ликовних радова и несумњиви
квалитет дали су простора за
организовање „Видовданског ли-

ковног салона“ у галеријском про-

стору Дома културе на Руднику.

Захваљујући предузећу „Рудник"

и господину Момчилу Пауновићу,
координатору Дома културе, по ко
зна који пут подржана је иници-
јатива рудничке школе. Жири је

имао тежак задатак при одабиру

најбољих радова - каже директо-

рка рудничке школе Драгана

Милетић

У препуној галерији рудни-

чког Дома културе Драгана Миле-

тић, директор школе, уручила је
пригодне награде које су имале
за циљ да мотивишу ученике за

даљи стваралачки рад. Првона-

грађена је Магдалена Илић, уче-
ница V разреда. Друга награда

припала је Петру Луковићу, уче-

нку VI разреда, а трећа Николи

Никићу, ученику VIII разреда.

Видовданске свечаности при-

ведене су крају парастосом испр-

ед споменика војводи Арсенију
Ломи и страдалим ратницима ру-
дничкогкрајауратовимаод 1912-

1918. године, а парастос је, као и
до сада, организовало удружење

грађана „Рудничанин". Н.С.
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