


Среда 17. децембар 2014. 19.00 

Промоција документарног филма
Стеф (1924-2014)
продукција Градске библиотеке Панчево

Овог лета преминуо је Драгослав Стефановић – Стеф, 
стари сарадник и пријатељ Библиотеке, првоборац, 
дипломата и дугогодишњи уредник Панчевца. Има-
ли смо среће да другујемо с њим последњих месе-
ци његовог живота. Био је љубазан и ментално и 
физички спреман да исприча своју животну причу. 
Новинар Душан Н. Павловић припремио је питања, 
а Владимир Валешински снимио разговор у Стефо-
вом стану, на одабраним локацијама у граду и на Та-
мишу. Тако смо, у последњем тренутку, од заборава 
отргли сећања једног нашег истакнутог суграђанина, 
који је рођен када и наша библиотека, 1924. године.

Понедељак 22. децембар 2014. 19.00

Предавање Николе Влајића
„Неки моменти из прошлости и садашњости 
две панчевачке библиотеке“

Познавалац прошлости града, Никола Влајић, етно-
лог и конзерватор саветник, говори о најстаријим 
библиотекама у нашем граду и њиховој судбини – 
о библиотеци манастира Војловица и библиотеци 
Српске православне црквене општине Панчево. У 
свом надахнутом излагању покушаће да понуди од-
говоре на питања где се данас налази манастирска 
библиотека и зашто је црквена библиотека, већ дуже 
време, недоступна грађанима и истраживачима.

Отварање изложбе „100 година Библиотеке 
Пучке банке“ Несибе Палибрк Сукић

Изложба је посвећена обележавању стогодишњи-
це од оснивања Библиотеке Пучке банке у Панчеву. 
Пучку банку, којој је припадала ова вредна библио-
тека, основали су Немци 1868. године, првобитно као 
Финансијску задругу под председништвом Вилхел-
ма Хермана Графа. Јануара 1869. Задруга прераста у 
Банку. Након конфискације имовине Банке 1944, ова 
вредна збирка доспела је у Градску библиотеку Пан-
чево. У односу на садржај, илустрације и уметничко-
графичку обраду, књиге Библиотеке Пучке банке и 
данас поседују изузетну библиофилску вредност.

Петак 26. децембар 2014. 19.00 

Свечано обележавање 90 година од оснивања 
Градске Библиотеке Панчево

Централни програм обележавања јубилеја у којем 
ће учешће узети истакнути стручњаци у области 
библиотекарства, пријатељи и сарадници из других 
„установа сећања“ и јавног и уметничког живота 
Града. 

Биће промовисана публикација посвећена јубилеју, 
Место сусрета: Градска библиотека Панчево данас и 
некада, Горана Траиловића, библиотекара-саветника 
и нови број Читалишта : научног часописа за тео-
рију и праксу библиотекарства.

Новембарски, 25. број Читалишта, оплемењен је 
радовима академске уметнице Јованке Рашовић, 
чија ће изложба слика, те вечери, бити отворена у 
Галерији Библиотеке. Изложбу је поставила, Мимица 
Алексић, историчарка уметности и ликовна уредни-
ца Читалишта.
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