
 ЦРКВЕНА
 ОПШТИНА 
 ЦРНА БАРА                  

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
ЦРНА БАРА

Црквена општина Црна Бара
Културно-уметничко друштво „Јелица“,

Удружење жена „Црнобарке“,  
Риболовачка секција „Ушће“ 

Фудбалски клуб „Хајдук Станко“ и
Удружење „Милош Милојевић“

Позивају Вас на културну
манифестацију:

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:

Петак, 22. јун 2018. 

20:00 ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: 
Промоција књиге “Песме и обичаји укупног 
народа српског” I том, Милоша С. Милојевћа у 
удружењу жена “Црнобарке” Црна Бара.

Субота,23. jун 2018. 

10:00  НАУЧНИ СКУП са међународним 
учешћем “Допринос Милоша С. Милојевића 
књижевности” - Дом културе Црна Бара
У поподневним часовима Турнир у малом 
фудбалу - Ф.К. “Хајдук Станко” Црна Бара
17:00 Турситички обилазак Црне Баре
19:00 КОНЦЕРТ КУД ЈЕЛИЦА – Црквена порта у 
Црној Бари. 

Недеља 24. јун 2018.

09:00 Помен Милошу С. Милојевићу и 
предавање о историјату црнобарске цркве уз 
посни доручак - Црквена порта у Црној Бари.

11:00 ЗАТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
*организациони одбор задржава право промене 

програма услед временских прилика и сл.Удружење жена “Црнобарке” организује мини 
сајам етно хране и пића у току менифестаије, 
захваљујући запаженој активности на сајмовима 
и сличним скуповима. 

Несебична помоћ и допринос наше Црквене 
општине неће изостати ни овога пута што ће 
уприличити ову манифестацију. 

Месна заједница Црна Бара као носилац и 
организатор културне манифестације узима 
активну улогу домаћина и координатора рада 
свих нших друштава на реализацији овога 
догађаја.



Удружење 
МИЛОШ МИЛОЈЕВИЋ

 Црна Бара, Мачва

Научни скуп
са међународним учешћем

ДОПРИНОС
 МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА

КЊИЖЕВНОСТИ
23. јун 2018. 

ЦРНА БАРА, БОГАТИЋ

у оквиру манифестације 
“Дани Милоша С. Милојевића” - Црна Бара

22-24. јуна 2018. у Црној Бари

ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА:

СУБОТА, 23. јун 2018. 

10:00 Пријава учесника научног скупа

11:00 Отварање скупа и поздравне речи

11:30 Излагање радова учесника - 1. сесија

12:30 Кафе пауза, коктел, слано послужење

13:00 Излагање радова учесника - 2. сесија

14:00 Пленарна седница

15:00 Затварње научног скупа

15:30 Ручак

17:00 Туристички обилазак Црне Баре

www.milosmilojevic.macva.info
www.naucniskup.macva.info

Kонцертом КУД ”Јелица” уз свесрдну помоћ 
пријатељских културних друштава из Србије 
Црквена порта, место рођења Милоша биће у 
знаку песме, игре и обичаја - суботње вечери.

Научни скуп је проистекао из потребе 
друштва Милоша Милојевића да активније и 
свеобухватније расвтели научно деловање 
истакнутог Милоша Милојевића, како у 
књижевности, историји, ослободилачким 
ратовима тако и у несебичном залагању за 
очување православне вере и српства у суштини, 
што ће свакако у будућности бити неке од 
надолазећих тема на којима ћемо активно 
радити.

Научни скуп представља свеобухватан 
приступ у расветљавању разних непознаница 
које и даље владају када је у питању лик и дело 
неумрлог Милоша С. Милојевића.

Захваљујући раду друштва и 
несебичним залагањем наших истрајних 
сарадника мисија спознаје и враћања 
заслужног великана наставља се 
организовањем првог оваквог скупа и то баш у 
месту рођења, рекли би на изворишту истине, у 
Милошевој родној Црној Бари (некадашњем 
Јордан-у) где Дрина љуби Саву.

Позивамо Вас да будете наши гости у 
питомој Милошевој Мачви.

Организациони одбор скупа.

У циљу обједињавања култруних дешавања у 
нашем месту Месна заједница Црна Бара 
почетком 2018. године доноси одлуку о 
покретању културне манифестације „Дани Ми-
лоша С. Милојевића“ Црна Бара.
Активним радом наших друштава манифестац-
ија већ у првој години одржавања претендује да 
превазиђе локални карактер. У томе допринеће 
и Научни скуп са међународним учешћем где 
очекујемо учешће истакнутих научних радника 
из Русије, Републике Српске, Црне Горе и 
Србије. 

Риболовачка секција “Ушће” потрудиће се да у 
току одржавања манифестације  припреми 
богато послужење учесника манифестације. DESIGN: NOVICA.INFO


