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Учесници и славодобитници 12. сабора Српске духовне академије у Параћину, 

20. маја 2016. године у Народној библиотеци у Параћину 
 
      У петак, 20. маја 2016. године, на дан Спомена појаве Часнога Крста у 
Јерусалиму, а пред празник Светог Јована Богослова, апостола и јеванђелисте, у 
препуној Библиотеци „Др Вићентије Ракић“ у Параћину одржана је традиционална 
годишња свечаност Српске духовне академије, која је уједно обележила и 12 
година од свог оснивања. Најпре је књижевник Миле Лазаревић из Ћуприје 
поздравио присутне лауреате и госте, а потом је то учинила и Лепосава Иванковић, 
у својству  директора библиотеке, односно домаћина. Беседом добродошлице 
сабору се обратио књижевник Мирослав Димитријевић, председник Српске 
духовне академије, и њен иницијатор и утемељивач, који је између осталог рекао:        
        „Добротољубљена браћо моја и сестре у Христу, доброчинитељи, доброделци, 
доброделатници, добровољци на њиви Господњој, добро дошли у Параћин, у 
Народну библиотеку, на Српску духовну академију, која ове године обележава 12 
година од свог оснивања. Нека Господ Бог наш Трисаставни и Троједни Бог  



благослови ово наше дејаније, овај наш сабор најумнијих и најталентованијих људи 
из рода српскога, и нека Бог наш Свети Дух и надаље вуче вашу десницу која ће 
исписивати златне редове и стихове, и вашу левицу која ће са десницом чинити 
свака добра дела, добродољубљени моји. 
 

 
Мирослав Димитријевић, председник Српске духовне академије држи 
поздравну беседу на 12. духовном сабору најбољих српских стваралаца 

  
      Шта је Српска духовна академија? Она је неформални институт, неформална 
институција за вредновање и превредновање, која има задатак да подстиче, 
унапређује и награђује најбоље ствараоце из области књижевности, уметности, 
културе, духовности и националне баштине, како оне већ доказане ствараоце и 
делатнике, који су често били чак неправедно скрајнути из жиже јавности, тако и 
оне на самом узлетишту, код којих смо препознали истински таленат и стваралачки  
дух.  
      Зашто се баш Српска духовна академија одржава у Параћину, граду у срцу 
Србије. Зато што је овај град био и у срцу винчанске цивилизације и културе, зато 
што је Параћин баштини традицију писмености дугу најмање 7.500 година. Овде је 
између реке Црнице и карађорђевог брда постојао праисторијски-винчански 
велеград, и на том терену крајем 20. века архолог Саво Ветнић, родом из Параћина, 
бивши кустот Завичајног музеја у јагодини, пронашао глинене плочице са 
исписаним словним и линеарним писмом. То је Параћински праисторијски глинени 
буквар. Словни знаци су били најразвијенији варијетет винчанице, односно древног 
српског писма – Србице. Имао сам част да видим Ветнићев оригинални научни рад, 
да фотокопирам неке најважније странице из њега и да то користим у бројним 
написима у часописима, у монографијама, у својим књигама које обрађују 
праисторију на тлу Поморавља, али, нажалост, ова истина о Параћинском глиненом  
буквару још увек није довољно позната широкој јавности, док се научна јавност 
оглушује о овим чињеницама. 



      Дакле, постојање овакве писмене традиције дуге 7.500 година у Параћину нас 
обавезује итекако. Наши давни преци, древни Моравци, писмено су комуницирали, 
а писменост није била само привилегија владајућих слојева, већ су и деца знала да 
писмено комуницирају.  
      Зашто награда Раваничанин? Зато што је манастир Раваница у народној 
традицији познат као светиња поред Параћина.  У песми Милош у Латинима  вели: 
„Да видите славну Раваницу/ Раваницу ниже Параћина“. Овај центар српске 
писмености и културе, српски средњовековни универзитет, заједно са Манасијом, 
представља жижу писмености, а ту лучу српске просвете носили су и у најтежим 
данима ропства скромни монаси  - Раваничани. Њима у част и захвалност 
додељујемо ову награду. 
      Од ове године установили смо и награду за књижевно-просветитељски рад – 
Стефан Даскал, у почаст јеромонаха Стефана Даскала из манастира Раванице, који 
је Раваничку школу уздигао на врло висок ниво, крајем 17. и почетком 18. века.  
(О њему се можете детаљније обавестити у овом Летопису, на наредним 
страницама.). 
 

 
 
Књижевница Биљана Бабанић, добитник награде „Песничка хрисовуља“  

чита свој есеј и песме. 
 
      Награда Песничка хрисовуља везана је за духовну и историјску традицију овога 
краја. Наиме српски владари династије немањиће и куће Лазаревића додељивали су 
властелинима Петрушке области хрисовуље- даровнице, које имају изванредно 
надахнуте аренге, које показују изиузетан степен духовности и поетичности наших 
владара и представља духовну вертикалу тога доба. Зато смо установили и ову 
награду.И ове године доделићемо признања Велике повеље, које су опет у духовној 
и културној традицији Поморавља и Параћина.  


