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I 

 

 Вуковa задужбина је, у извештајном периоду, своју активност усмерила ка неговању 
културе српског језика и писма, књижевности, историји, усменом народном стваралаштву, 

етнологији, етномузикологији и етнографији. Посебну пажњу посвећивала је ширем окупљању и 
укључивању младих у активности којима се негују српски језик и ћирилица, штити наш 

културни и духовни идентитет и развијају трајне вредности Вуковог дела.  

 Током 2014. године редакција Данице за младе, коју уређује Миодраг Матицки, са 
чланом редакције Горданом Малетић и Љиљаном Симић, уз учешће најзначајнијих писаца за 

децу, представила је Даницу за младе у више основних и средњих школа у Србији. 
 Припремљен је за штампу Зборник Бачка кроз векове. Слојеви култура Бачке, обима око 

900 страница. Прилоге је дало 40 научних радника и сарадника Вукове задужбине. Реч је о 
ауторима који улазе у ред најзначајнијих стручњака и научних радника за области на које се 

односе њихови радови. Зборник обухвата широки спектар историјских и културолошких тема 

(археологија, историја, етнологија, религија, историја уметности, архитектура, књижевност, 
позориште, итд.). У њему су садржани реферати и саопштења учесника на научном скупу, који 

је на ову тему одржан 3. јануара 2012. године у Бачкој Паланци. Поред тога, Зборник садржи и 
регистар имена и фотографије (великим делом у боји), илустрације и скице о појединим 

личностима, објектима, догађајима, као и значајан број докумената везаних за тему Слојеви 
култура Бачке.  
 На посебно уприличеној свечаности у Дому Вукове задужбине, 17. априла 2014. године, 

уручене су награде Вукове задужбине за 2013. годину. Награда за уметност уручена је Ђорђу Д. 
Сибиновићу за књигу песама Речник поезије, а за науку академику Драгољубу Р. Живојиновићу 

за књигу La Dalmazia o morte. Италијанска окупација југословенских земаља(1918–1923).  
 У извештајном периоду објављено је двадесетпрво годиште Даница 2014, шесто годиште 

Даница за младе и два броја листа Задужбина (бројеви 96. и 97).  

 Задужбина је унапредила и обогатила своју активност организовањем Вукове трибине, 
из циклуса Културно наслеђе, на којој се представљају нове књиге из области језика, фолклора 

и етнографије српског и других словенских и балканских народа. Уређивање и вођење Трибине 
поверено је проф. др Љубинку Раденковићу, а у њеном раду су учествовали истакнути научни, 

културни и јавни радници из земље и света, пријатељи и сарадници Вукове задужбине.  

 Представници Задужбине учествовали су у раду огранака (Чачак, Баваниште, Лозница, 
Градишка, Велики Поповац ...), на 43. Ђачком Вуковом сабору и 81. Вуковом сабору у Тршићу, 

на 57 Змајевим дечијим играма, Зимским сусретима наставника и професора српског језика и 
књижевности, на књижевној олимпијади у Сремским Карловцима, песничкој манифестацији 

Ћирилица – огледало српске душе у Великом Поповцу и др.  

 У Сомбору је, 2. октобра 2014. године, при Библиотеци Карло Бјелицки основан нови 
огранак Вукове задужбине. Оснивачкој седници огранка присуствовали су Миодраг Матицки и 

Љубомир Милутиновић.  
 Вукова задужбина је у извештајном периоду за свој рад добила више признања од 

стране својих огранака (Чачак, Велики Поповац, Градишка ......). Матица српска доделила је 
Вуковој задужбини Повељу за допринос неговању културе српскога језика и ћириличког писма у 
њеној укупној делатности, посебно у издаваштву, а пре свега у листу „Задужбина“ и 
публикацијама „Даница“ и „Даница за младе“. Радио Београд, поводом обележавања 90 
годишњице свог рада (1924-2014), доделио је Вуковој задужбини Захвалницу за изузетан, 
трајан и креативни допринос квалитету емисија, посвећеност радијском стваралаштву и 
вишегодишњу успешну сарадњу, као и за предан рад и професионалне способности уложене у 
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припрему, реализацију и бољитак програма најстаријег електронског медија на Балкану. Школа 

српског и балканског традиционалног певања доделила  је, такође Захвалницу Вуковој 

задужбини за изузетан допринос у очувању културног наслеђа.  
 Вукова задужбина је, од 18. до 30. септембра, учествовала и у манифестацији Дани 
европске баштине, која је ове године за тему имала Језик и писменост. Садржај ових 
активности непосредно је био везан за обележавање 150 годишњице од смрти Вука Стеф. 

Караџића и 200-годишњице од објављивања Писменице и Пјеснарице. Такође, у току трајања 

манифестације, посетиоцима Вукове задужбине представљена су њена издања и одржано је 
више сусрета са пренумерантима и задужбинарима. У Дому Вукове задужбине отворена је и 

изложба литерарних и ликовних радова ученика који су учествовала на Међународном конкурсу 
на тему Светиња, у оквиру манифестације Дани ћирилице, Баваниште 2014.  

 Органи Вукове задужбине редовно су одржавали седнице и разматрали питања из своје 
надлежности.  

 Вукова задужбина ажурирала је и свој Веб Сајт, тако да сада редовније и садржајније 

информише своје задужбинаре, пријатеље и сараднике о остваривању програма Вукове 
задужбине и активностима њених огранака.     

 
 

 

II 
 

 
Вукова задужбина је 2014. посебну пажњу посветила обележавању 150 годишњице од смрти 

Вука Стеф. Караџића. Министарство културе и информисања Републике Србије основало је при 
Вуковој задужбини посебан Одбор за обележавање ове годишњице. Конститутивну седницу 

Одбор је одржао у Свечланој сали Дома Вукове задужбине, 11. фебруара 2014. године.1 Том 

приликом Одбор је усвојио свој Оперативни програм рада, који се успешно реализује, а неки 
важни задаци су већ и реализовани.  

1. Вукова задужбина и Друштво за српски језик и књижевност Србије расписали су 
литерарни конкурс за ученике гимназије и средњих школа, на теме: Вукови 
европски сусрети, Шта би Вук данас рекао и Вук и дигитална азбука. Конкурс је 
био отворен до 15. априла 2014. године, а пристигло је 97 ученичких радова. Жири  у 

саставу: проф. др Зона Мркаљ, проф. др Зорица Несторовић и проф. др Бошко 
Сувајџић, издвојио је укупно 16 радова и доделио 6 првих, 5 других и 5 трећих награда. 

Свечано проглашење победника и уручење диплома и награда уприличено је у 

Карловачкој гимназији, 11. маја 2014. години, у време одржавања Књижевне 
олимпијаде за ученике средњих школа. Вукова задужбина је победнике даривала 

књигама и сребрењацима са Вуковим ликом.  

2. У Тршићу је, 31. маја и 1. јуна 2014. године, одржано 24. Републичко такмичење из 
српског језика и језичке културе ученика основних и средњих школа. Првог 
дана такмичио се 151 ученик (полазници VII и VIII разреда), а другог дана такмичио се 

301 ученик, од I до IV разреда. Организатор такмичења је Друштво за српски језик и 

                                                 
1  Састав одбора: академик Нада Милошевић Ђорђевић (САНУ), проф. др Драган Станић 

(председник Матице српске), мр Младен Весковић (Министарство културе и информисања, саветник), др 
Миодраг Матицки (Вукова задужбина, председник Скупштине), проф. др Александра Вранеш (декан 

Филолошког факултета у Београду), проф. др Мато Пижурица (Филозофски факултет, Нови Сад), проф. др 
Бошко Сувајџић (Вукова задужбина, Међународни славистички центар), проф. др Младенко Саџак (декан 
Филолошког факултета у Бања Луци), др Срето Танасић (Институт за српски језик САНУ), др Весна 
Матовић (Институт за књижевност и уметност), др Оливера Стефановић (Народна библиотека Србије), 
Љиљана Чубрић (Музеј Вука и Диситеја), Мр Дајана Ђедовић (Центар за културу Вук Караџић – Лозница), 
представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На Првој сеници Одбора договорено је 
да се у његов састав укључе и представнци страних слависта (Габријела Шуберт, Роберт Ходел, Андреј 
Базилевски). За председника Одбора изабран је др Миодраг Матицки, а за заменика проф. др Бошко 
Сувајџић.  
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књижевност Србије, уз непосредну сарадњу с Вуковом спомен школом у Тршићу. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ово такмичење је уврстило у свој 

Програм такмичења које се финансира из буџета. Вукова задужбина, као дугогодишњи 
покровитељ такмичења, наградила је победника вредним књигама, као и њихове 

професоре, а ученике који су освојила прва места даривала је сребрењак са вуковим 
ликом.  

3. У Тршићу је, од 4. до 8. јуна, одржан 43. Ђачки Вуков сабор. Део програмских 
садржаја био је у знаку креативних радионица везаних за нашу традиционалну народну 

културу. Учесници и посетиоци радионица могли су да се упознају са вештинама 
воскарско-лицидерског заната, да увежбавају калиграфску вештину и испробају ткање 

на дрвеном ткачком разбоју. У етномузиколошкој радионици имали су ретку прилику да 

се упознају са особинама гајди као музичког инструмента, начином њихове израде, 
техником употребе и да чују њихов звук. У књижевној радионици гимнизијалци, 

чланови огранка Вукове задужбине, писали су писма ортографијом Вукове Писменице и 
језиком Пјеснарице. На 12. литерарном конкурсу Вуково звоно додељено је седам 

награда. Вукова задужбина наградила је учеснике Ђачког Вуковог сабора са 300 књига, 
400 примерака листа Задужбина (Бр. 97), а  победнике је даривала са 19 сребрењака са 

Вуковим ликом.  

4. Вуков сабору - најстарија и најмасовнија манифестација у култури српског народа, 

који је ове године био 81. по реду - отворен је 5. септембра, а завршна свечаност је 
била у недељу, 14. септрембра. Током десет дана публици у Лозници, Бањи Ковиљачи 

и Тршићу приказани су музички, сценски и други садржаји посвећени обележавању 

јубилеја - 150 година од Вукове смрти, 200 година од његове "Писменице" и 
"Пјеснарице", 150 година од рођења Бранислава Нушића и 100 година од Великог рата. 

Изведени су делови представе "Српска трилогија" Народног позоришта у Београду, а 
саборску беседу одржао је председник Матице српске Драган Станић, који је подсетио 

да је ова установа "место где се негује свест о богатству и ширини традицијских токова 

српске књижевности и културе, и да је Вук и данас наш савременик јер је поставио 
тврде језичке и књижевне темеље".  

5. Вукова задужбина је била покровитељ (односно, један од покровитеља) овогодишњег 

такмичења ученика на изабране теме посвећене Вуку Стеф. Караџићу и 

обележавању годишњице његове смрти. Поред Републичког такмичења ученика 
основних и средњих школа из српског језика и језичке културе у Тршићу, Задужбина је 

наградила учеснике Републичког такмичења ученика средњих школа у беседништву, 
као и такмичења ученика која су организовали огранци Вукове задужбине (Дани 
ћирилице - Баваниште; Ученички конкурси - Чачак; Вукова звоно - Лозница; 

Петровдански пјеснички вијенац -  Жабљак-Шавник-Плужине).  

6. У Београду је, од 1. до 20. септембра 2014. одржан традиционални скуп слависта  
(семинар српског језика, књижевности и културе) у организацији Међународног 

славистичког центра на Филолошком факултету у Београду. На овом, 44. по реду, 

семинару српског језика и књижевности учествовало је педесетак студента српског 
језика са страних универзитета из 16 земаља Европе. За време тронедељног боравка у 

Србији за студенте славистике организована је настава на Филолошком факултету у 
Београду, која је обухватала предавања из српског језика, књижевности, културе и 

факултaтивне (специјалистичке) курсеве из савременог српског језика и савремене 
српске књижевности, као и курс народних песама и игара. Веома важан део наставе 

биле су и лекторске вежбе и додатни часови конверзације, на којима су страни 

студенти, распоређени по лекторским групама, проширивали и усавршавали своја 
знање из српског језика. У току боравка у Београду учесници скупа су посетитли више 

научних и културних институција и обишли неке културно-историјске споменике.  

7. У Вуковој задужбини, 5. септембра 2014. године, свечано је отворен Други 

међународни научни симпозијум с темом: Савремена српска фолклористика II. 
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Скуп је отворио Бошко Сувајџић, председник Удружења фолклориста Србије и 

Организационог одбора скупа. Академик Нада Милошевић Ђорђевић, почасни 

председник Удружења фолклориста Србије, поздравила је учесника симпозијума, 
истакавши да је српска фолклористика увек ишла у корак са светском, европском 
науком пратећи све њене критичке правце, да би, с друге стране, српски фолклор 
свагда био у средишту пажње страних научника и инспирација књижевницима. 
Учесницима симпозијума су се обратили и Весна Матовић, директор Института за 

књижевност и уметност, Александар Јерков, директор Универзитетска библиотеке 
Светозар Марковић и Миодраг Матицки, председник Вукове задужбине, који је изразио 

задовољство што је овај симпозијум укључен у програм обележавања 150 година од 
смрти Вука Караџића, фолклористе првога реда, и што се он  одржава у Вуковој 
задужбини и Вуковом Тршићу. Рад симпозијума у Београду завршен је пленарним 
излагањима Габријеле Шуберт (Јена), Снежане Самарџије и Димитрија Големовића. 

Програм је, потом, био настављен у Вуковој Спомен школи у Тршићу. У Вуковом крају, у 

току три дана (5-7. септембра), више од тридесет научних радника (36) из десет 
земаља говорили су о најзначајнијим питањима и проблемима савременог српског 

фолклора и фолклористике. Организатори научног скупа су били: Институт за 
књижевност и уметност у Београду, Удружење фолклориста Србије, Центар за културу 

Вук Караџић у Лозници, Вукова задужбина и Универзитетска библиотека Светозар 
Марковић  у Београду.  

8. Вукова задужбина и Задужбина Доситеј Обрадовић, у оквиру обележавања 275 година 
од рођења Доситеја Обрадовића и 150 година од смрти Вука Стеф. Караџића, 

организовали су једнодневно саветовање на тему: Живе традиције српског 
књижевног језика (Доситеј Обрадовић – Вук Караџић). У раду скупа учествовало 
је 16 научних радника, са одабраним прилозима.2  

9. Успешно је приведен крају рад на објављивању преостале две књиге из опуса Сабраних 

дела Вука Стеф. Караџића. Од предвиђених 45 књига из Опуса, преостале су биле само 

две књиге: Преписка, књига XIII и 3. том II књига “О језику и књижевности”. 
Вукова задужбина је предузела иницијативу да се ове године, када обележавамо 150-у 

годишњицу од Вукове смрти, рад на овом капиталном пројекту приведе крају. 
Уређивачки део посла поверен је Миодрагу Матицком и Бошку Сувајџићу. Пуну подршку 

иницијативи Вукове задужбине пружили су Министарство културе и информисања и 

Организациони одбор за обележавање 150 година од смрти Вука Стеф. Караџића. 
Организациони одбор је заузео став да је окончање пројекта Сабраних дела Вука 
Караџића један од најбољих начина да се на прави начин обележи 150 година од 
Вукове смрти. Захваљујући овим иницијативама, као и подршци ИП „Просвете“, Вукова 

задужбина је успела да дође до рукописа последње (XIII) књиге Вукове преписке и да 

                                                 

2  Мато Пижурица, Накнадна супротстављања Доситеја и Вука и нас са нама; Мирјана Д. 

Стефановић, Језик као образац националне културе; Милош Ковачевић, (Не)актуелсност Доситејевих 
и Вукових критеријума; идентитета српског језика; Виктор Савић, Вуков књижевни језик у контексту 
старијег српског писаног наслеђа; Исидора Бјелаковић, Улога писаца доситејевске струје у формирању 
терминологије српског језика (астрономија и математичка географија); Ненад Николић, Шта ми данас 
не знамо, а о чему нису двојили ни Доситеј ни Вук; Бошко Сувајџић, Направи птицу (или: Како 
направити песму); Зорица Несторовић, Лаза Костић и Вук; Драган Хамовић, Вуковски модернисти 
Рајко Петров Ного и  Милосав Тешић. У дискусији је учествовао и професор Александар Милановић, а 
двоје научних сарадника, који су позваних на скуп, приложили су своје радове: Марија Пргомеља, 
Рефлекси књижевних дела монахиње Јефимије у савременом српском песништву и Селимир 
Радуловић, Блиставо лице српског песништва (М. Тешић, И. Негришорац, Б. Сувајџић). Водитељи 
Округлог стола су били Марко Недић и Миодраг Матицки, који су и поднели уводна саопштења:  
Марко Недић, Књижевне опозиције у контексту српског књижевног језика, Миодраг Матицки, Српска 
духовна поезија данас. У плану је да, када се прикупе сва саопштења и научни радови, објави и 
посебан Зборник.    
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ангажује проф. др Александра Милановића да приреди за штампу 3. том II књигу О језику 
и књижевности. Са ове две књиге, нажалост, тек после пола века, биће  заокружен рад на 

Сабраним делима Вука Караџића. После овога, свакако, предстоји рад и на приручнику – 
кључу за коришћење свих XIII књига Преписке, најзначајнијег архива за културу српског  

народа XIX века, који ће садржати именски и предметни регистар.  
 Преписка, XIII књига: Уредници: Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић; Редактура 

 Љубица Наранчић; Графички уредник Давор Палчић; Издавачи: Вукова задужбина и 

 Издавачко предузеће „Просвета а.д. 
 О језику и књижевности - I том III књиге: Уредници: др Миодраг Матицки и проф. 

 др Бошко Сувајџић. Проф. др Александар Милановић, приређивач. 

10. Припремљена је и дата у штампу и књиге на немачком језику, са избором текстова из 

дела Вука Стеф. Караџића: Вук Стеф. Караџић 1787-1864-2014, Mündliches 
Volksgut der Serben (Српска усмена народна баштина). Књигу је приредио, 

предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Рецезенти су: академик Нада 
Милошевић Ђорђевић и проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ. Превод на 

немачки језик: проф. др Annetta Ђуровић, дизајн књиге мр Милијана Симоновић, 
уредник ма Мина Ђурић, одговорни уредник др Миодраг Матицки.  

11. У току је рад на припреми за штампу фототипског издања Ковчежића за историју, 
језик и обичаје Срба сва три закона Вука Стеф. Караџића. Књигу припрема академик 

Нада Милошевић Ђорђевић.  

12. Вукова задужбина припремила je 22 годишта Данице 2015. и  Даницу за младе VII, 

у којој су, поред редовних тема и рублика, представљене и најзначајније активности и 
публиковани одабрани текстови посвећени обележавању 150 годишњице од смрти Вука 

Караџића. Уредници: др Миодраг Матицки и академик Нада Милошевић Ђорђевић.  
Такође, припрема се и 98. број листа Задужбина.   

13. Огранци Вукове задужбине, такође, релизовали су своје посебне програме везане 
за обележавању 150 годишњице Вукове смрти. Истакнимо да је Огранак Вукове 

задужбине у Чачку – сада Удружење Чувари дела Вука Караџића, у сарадњи са 
Народним музејом, организовао крајем августа Округли сто на тему Победа Вукових 
идеја. Огранак Вукове задужбине у Нишу, који сада ради под називом Друштво за 
неговање духовних вредности „Вук Караџић“ – Ниш, у 2014. години је реализовао 
традиционални литерарни конкурс за средњошколце, са две актуелне теме из наше 

прошлости: Слике ратног вихора и визија слободе кроз уметничка дела и Српско 
духовно наслеђе 150 година после Вука. Радове су послали ученици из Димитровграда, 

Пирота, Прокупља, Дољевца, Ниша и Градишке (Република Српска).   
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П р е г л е д    а к т и в н о с т и 

 
 

Петак, 22. новембар 2013.  
У Основној школи „Марко Орешковић“ одржана је промоција Данице за младе V. Промоцији су 

присуствовали: Гордана Малетић, уредник и аутори: Рајко Лукач, Божидар Пешев, Бранко 

Стевановић и Љиљана Симић, сарадник Вукове задужбине.  
 

Четвртак, 5. децембар 
У Основној школи „Бранко Радичевић“ у Београду, ученицима и њиховим наставницима 

(четвртом и петом разреду) представљено је Пето годиште Данице за младе. Учествовали су:  
Гордана Малетић, уредник и аутори: Рајко Лукач, Божидар Пешев, Бранко Стевановић и 

Љиљана Симић.  

 
Понедељак, 30. децембар  

Одржана XII (122) седница Управног одбора на којој је за председника именован проф. др 
Бошко Сувајџић, за потпредседника мр Жарко Димић, а за управника Вукове задужбине мр 

Љубомир Милутиновић. 

 
Четвртак, 16. јануар  

На Филолошком факултету у Београду почео је 55. Републички семинар за наставнике и 
професоре српског језика и књижевности. Вукова задужбина је даровала књиге за награде 

најбољим лингвистичким секцијама.  
 

Субота 25. јануар  

Славска свечаност Друштва „Свети Сава“ одржана је у Народној библиотеци Србије. Додељене 
су награде ученицима победницима годишњег конкурса Друштва, а Вукова задужбина је и ове 

године била покровитељ награде, тако што је даровала своја издања. Свечаности је 
присуствовао Љубомир Милутиновић. 

 

Недеља, 26. јануар  
Основна школа „Лазар Саватић“ у Земуну прославила је школску славу. Свечаности су 

присуствовали Миодраг Матицки, Љубомир Милутиновић и Љиљана Симић.  
 

Понедељак, 27. јануар  

У Основној школи „Никола Тесла“ у Раковици одржана Светосавска прослава. Вукова задужбина 
је била гост на овој свечаности.  

 
Уторак, 28. јануар  

У средњој Фармацеутско-физијатријској школи у Београду представљено је 21. годиште Данице 
Вукове задужбине. У програму су учествовали Миодраг Матицки, Злата Коцић, Љиљана Симић и 

Љубомир Милутиновић.  

 
Четвртак, 30. јануар  

Одржан је састанак редакције листа Задужбина. Дата је оцена 96. броја листа и утврђен 
садржај 97. броја Задужбине.  

 

Уторак, 11. фебруар  
У Свечаној сали Дома Вукове задужбине одржана је Прва свечана конститутивна седница 

Републичког организационог одбора за обележавање сто педесете годишњице смрти Вука Стеф. 
Караџића, на којој је утврђен програм обележавања годишњице.   

 
 

Четвртак, 20. фебруар  

У Малој сали Коларчеве задужбине одржано је традиционално представљање календара 
Даница за 2014. годину и Данице за младе VI. Програм је водио Бошко Сувајџић, а у програму 



7 

су учествовали аутори, Миодраг Матицки, Хор слависта Филолошког факултета и драмски 

уметник Милан-Цаци Михаиловић.  

 
Уторак, 25. фебруар  

Поводом 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића и националног дана књиге, у 
Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву одржано је вече „Дарови Вукове 

задужбине“, које је било посвећено издавачкој делатности Вукове задужбине. Представљена је 

Даница за 2014. годину и Даница за младе VI. У програму су учествовали Миодраг Матицки,  
Бошко Сувајџић и Љубомир Милутиновић.  

 
Среда, 26. фебруар  

Одржана конститутивна седница Надзорног одбора Вукове задужбине. За председника 
Надзорног одбора изабрана је проф. др Александра Вранеш, а за потпредседника Миломир 

Петровић. На седници је разматран и усвојен финансијски извештај за 2013. годину.  

 
Среда, 26. фебруар  
У техничкој школи у Обреновцу представљена je Даница Вукове задужбине за 2014. годину и 

Даница за младе VI. Учествовали су аутори: Весна Видојевић Гајовић, Весна Алексић, Јово 
Кнежевић, Миодраг Матицки и Љиљана Симић.   

 

Четвртак, 27. фебруар  
Одржана XIII (123) седница Управног одбора Вукове задужбине на којој је размотрен и усвојен 

финансијски извештај за 2013. годину.  
 

Петак, 28. фебруар  
У Огранку Вукове задужбине у Градишки (Република Српска) одржана је свечаност поводом 

промоције календара Даница за 2014. годину. Том приликом сви присутни пренумеранти добили 

су свој примерак овогодишњег алманаха. Представљена је и књига Ученички бисери аутора 
Весне Крунић, председника Огранка и уприличен пригодан уметнички програм. Присуствовали 

су Миодраг Матицки и Љубомир Милутиновић.  

 
Петак, 28. фебруар  

У Музеју Вука и Доситеја , поводом 65. годишњице оснивања Музеја и 150. годишњице смрти 

Вука Стефановића Караџића, свечано је отворена изложба „Вук Караџић – живот и дело“ аутора 
Љиљане Чубрић. Изложбу је отворио Дејан Ристић, државни секретар Министарства културе и 

информисања.   

 
Петак, 28. фебруар  

На Сајму туризма у Београду представљена је Даница 2014. Представљању су присуствовали 
Гордана Малетић и Љиљана Симић. 

 

Четвртак, 13. март  
Поводом 150 година од смрти Вука Стеф. Караџића, у Удружењу Крагујевчана у Београду 

представљена је Даница 2014. Учествовали су аутори: Гордана Малетић, Злата Коцић, Слађана 
Ристић и Божидар Пешев. Промоцији су присуствовали Љубомир Милутиновић и Љиљана 

Симић.  

 
Четвртак, 13. март  
У Економској школи „Нада Димић“ у Земуну представљена је Даница за младе VI. Учествовали 

су: Љубомир Милутиновић, аутори (Злата Коцић, Благоје Рогач, Гордана Малетић, Божидар 
Пешев), Љиљана Симић и ученици школе.  

 

 
 

Уторак, 18. март  
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У Основној школи „Руђер Бошковић“ у Београду ученицима VIII разреда и њиховим 

наставницима представљена је Даница за младе VI. Учествовали су: Гордана Малетић, Божидар 

Пешев и Љиљана Симић.   
 

Уторак, 25. март  
У VI београдској гимназији у Београду представљена је Даница за младе VI. Скупу су 

присуствовали: Злата Коцић, Гордана Малетић, Божидар Пешев и Љиљана Симић. 

 
Петак, 28. март  

Одржана IV (124) седница Управног одбора Вукове задужбине. Размотрена је активност на 
остваривању програма Вукове задужбине и подржан Програм Републичког одбора за 

обележавање 150. годишњице смрти Вука Стеф. Караџића. 
 

Субота, 29. март  

Туристичка организација Излетник са групом туриста из Београда посетила је Вукову 
задужбину. Миодраг Матицки упознао их је са историјом Дома Вукове задужбине и представио 

је рад Задужбине, посебно њену издавачку делатност.  
 

Среда, 2. април  

У Културном центру у Сопоту представљена је Данице за младе VI. Учествовали су: Гордана 
Малетић, Рајко Лукач, Љубица Сикимић и Љиљана Симић. 

 
Четвртак, 3. април  

Група туриста из Београда посетила je Вукову задужбину. О ускршњим празницима говорио је 
Љубинко Раденковић, a Бошко Сувајџић о 200 година од објављивања књиге Мала 
простонародна песмарица Вука Стеф. Караџића.  

 
Среда, 9. април  

Књига С обе стране реке , аутора Драшка Ређепа, у издању ИК „Прометеј“, представљена је у 
Дому Вукове задужбине. О књизи су говорили: Миодраг Илић, Зоран Колунџија, Миодраг 

Матицки, Петар-Пеца Поповић, Мирко Демић, Ђорђе Ђ. Сибиновић и аутор.  

 
Четвртак, 10. април  

Издања Вукове задужбине представљена су у Свечаној сали Жупанијског двора у Сомбору. 
Програму су присуствовали Миодраг Матицки, Гордана Малетић, Љубомир Милутиновић и 

Љиљана Симић. Др Тихомир Петровић, професор Учитељског факултета у Сомбору, говорио је 

о Даници за младе. 
 

Петак, 11. април  
Редакција за припрему зборника Бачка кроз векове. Слојеви култура Бачке одржала је седницу 

у просторијама Вукове задужбине, на којој су утврђени наредни задаци, како би Зборник до 
краја године изашао из штампе.    

 

Четвртак, 17. април  
Додељене награде Вукове задужбине за 2013. годину. Награду у области науке добио је 

академик Драгољуб Живојиновић за књигу „La Dalmazia o morte“. Италијанска окупација 
југословенских земаља (1918–1923). Награду у области уметности добио је Ђорђе Сибиновић за 

књигу песама Речник поезије. Награде су уручили др Миодраг Матицки, председник Задужбине, 

и Љубинко Ђокић, помоћник градоначелника града Лознице. О награђеним делима говорили су 
др Драшко Ређеп, председник Одбора за доделу награде Вукове задужбине у области 

уметности, проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ, председник Одбора за доделу 
награде за науку, и академик Љубомир Максимовић. У уметничком делу програма учествовала 

је Школа традиционалног певања Бојане Николић.  
 

 

 
Четвртак, 24. април  
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У просторијама Вукове задужбине одржана 20. Вукова трибина из циклуса Културно наслеђе. На 

тему „Фолклорна приповест уживо и њен запис“ говорила је др Барбара Иванчич Кутин, научни 

сарадник Етнографског института Словеначке академије наука и уметности у Љубљани. 
Руководилац Трибине, др Љубинко Раденковић.  

 
Среда, 30. април 

Чланови Клуба новинара ветерана УНС-а посетили су Вукову задужбину и упознали се са 

делатношћу и издањима Задужбине. Са гостима је разговарала Љиљана Симић, сарадник.  
 

Понедељак, 5. мај 
Жири за доделу Повеље Матице српске за неговање српске језичке културе у саставу: др 

Миодраг Матицки, председник, проф. др Драган Станић, председник Матице српске, академик 
Предраг Пипер, проф. др Мато Пижурица и академик Слободан Реметић, на седници одржаној 

5. маја 2014. године, једногласно је донео одлуку да се Повеља додели Вуковој задужбини за 

допринос неговању културе српског језика и ћириличког писма у њеној укупној делатности, а 
посебно у публикацијама, пре свега у листу Задужбина и часописима Даница и Даница за 
младе.  
 

Среда, 28. мај 

У Библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту представљена је издавачка делатност Вукове 
задужбине. О програмима и издавачкој делатности Задужбине говорили су: Бошко Сувајџић, 

Љубомир Милутиновић, Славко Вејиновић и Љиљана Симић. 
 

Субота, 31. мај 
У Тршићу је (31. маја и 1. јуна)  oдржано 24. Републичко такмичење из српског језика и језичке 

културе за ученике основних и средњих школа Србије у организацији Друштва за српски језик и 

књижевност Србије, а под покровитељством Министарства просвете и технолошког развоја и 
Вукове задужбине. Вукова задужбина је за освојена прва три места даровала своја издања, а за 

освојено прво место и сребрњак с Вуковим ликом.  

 
Субота, 31. мај  

У Баваништу је одржана манифестација „Дани ћирилице“, која је попримила међународни 

карактер. Такмичили су се ученици из готово целог света. Свечаности су присуствовали  
Миодраг Матицки и Љиљана Симић. Награде су додељене за више категорија на тему Светиња: 

за литерарни рад, илустрација, калиграфски текст, вез и као посебна категорија било је 
потребно обући лутку у ношњу из бакиног краја. И ове године Задужбина је награђене ученике 

даровала својим издањима.  

 
Среда, 4. јун 

Змајеве дечје игре, 57. по реду, отворене су у дворишту Змајеве куће у Сремској Каменици, које 
су трајале пет дана.  Вукова задужбина је, првог дана, представила Шесто годиште Данице за 
младе. Промоцију је водила Гордана Малетић, уредник. Учествовали су: Гордана Малетић, 
Весна Видојевић Гајевић, Рајко Лукач и Љиљана Симић.  

 

Четвртак, 5. јун 
У Лозници почео 43. Ђачки Вуков сабор. Вукова задужбина представила је Даницу за младе и 

доделила награде ученицима који су учествовали на наградном конкурсу „Вуково звоно“, којег 
је организовао Огранак Вукове задужбине у гимназији „Вук Караџић“ у Лозници. 

 

Четвртак, 12. јун 
Одржана XV (125) седница Управног одбора Вукове задужбине. 

 
Уторак, 17. јун 

Антологија Девет боја Баната (Градска библиотека Зрењанин и „Агора“) - приредио  Драшко 
Ређеп - представљена је у Вуковој задужбини. Учествовали су: Милан Бјелогрлић, уредник, 

Ненад Шапоња, уредник, Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић, Ђорђе Д. Сибиновић и Драшко 
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Ређеп, приређивач. Читани су стихови Манојловића, Васиљевића, Црњанског, Васиљева, 

Чиплића, Попе, Антића, Решен Туцића и Деспотова. 

 
Уторак, 17. јун 
У Хотелу „Јелак“ у Луковској Бањи представљена је издавачка делатност Вукове задужбине. 

Промоцију је организовала и водила Љиљана Симић.   
 

Уторак, 24. јун 

Представници „Лиге уметности у успону“ („Лига восходящего искусства“), заједнице московских 
књижевника и уметника, која ове године слави десетогодишњицу,  посетили су Вукову 

задужбину. Госте су примили и са њима разговарали Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић, и 
Љубомир Милутиновић.  

  
Четвртак, 26. јун 

У Павиљону „Цвијета Зузорић“, Школа певања „Балканско културно наслеђе“ Бојане Николић из 

Београда одржала је јавни час. Вуковој задужбини је додељена Захвалница за изузетан 
допринос у очувању културног наслеђа.  

 
Субота, 28. јун 

У Галерији Народног музеја у Чачку, у оквиру Летњих дана културе у Чачку 2014, Огранак 

Вукове задужбине Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ – Чачак, организовао је 
представљање књиге Јунаци Великог рата, споменица стогодишњици почетка Првог светског 
рата, аутора Гроздане Комадинић. Књига је представљена 9. октобра и у Удружењу 
књижевника Србије. Говорио је Миодраг Матицки.  

 
Субота, 28. јун 
У Великом Поповцу (Петровац на Млави),  на свечаности под називом Ћирилица огледало 
српске душе, одржаној поводом 150 годишњице Великог рата, Вуковој задужбини је уручено  

Специјално признање за сарадњу и заслуге у неговању ћирилице. Признање и дар слику - уље 
на платну Рањеници, сликара Владе Макиша  - примио је председник Задужбине, Миодраг 

Матицки. 
 

Четвртак, 3. јул 

Вукову задужбину посетили су  Епископ Максим западноамерички и Богољуб Шијаковић, 
професор Богословије у Београду и разговарали са Љубомиром Милутиновићем. Епископ 

Максим обавестио је управника да је књига Задужбине Косова – The Christian Heritage of Kosovo 
and Metohija: Тhе Spiritual, Historical, and Aesthetic Heart of the Serbian people  припремљена за 

штампу на енглеском језику.  

 
Четвртак, 3. јул 

У Свечаној сали Вукове задужбине ученицима београдских школа и њиховим родитељима 

представљена је Даница за младе VI и програм 57. Змајевих дечјих игара. Учествовали су: 
Гордана Малетић, уредник и аутори Божидар Пешев, Бранко Стевановић и Љиљана Симић. 

Посебни гости били су ученици Основне школе „Никола Тесла“ из Раковице, Београд.  
 

Субота, 5. јул 

У просторијама Вукове задужбине конституисан је Програмски одбор и Организациони комитет, 
који ће у оквиру петогодишњег рада Савеза славистичких друштава Србије обављати неопходне 

техничке и административне послове на организовању 16. Међународног конгреса слависта 
(Београд, 2018. година).  

 

Понедељак, 7. јул 
У Дому Вукове задужбине, у организацији Вукове задужбине и ИК „Прометеј“ из Новог Сада,  

одржан скуп поводом обележавања годишњице смрти и рођења академика Дејана Медаковића 
(Загреб, 7.7. 1922-Београд, 1.7.2008). ИК „Прометеј“ представила је друго издање књиге 

Фрушкогорски манастири и приказан је филм редитеља Милана Шарца „Сећања  Дејана 
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Медаковића“. Говорили су др Миодраг Матицки, председник Вукове задужбине и Зоран 

Колунџија, директор „Прометеја“.  

 
Петак, 11. јул 

Лидија Мишић, академски вајар из Београда даровала је Вуковој задужбини скулптуру „Гусле“, 
коју је примио Миодраг Матицки. Скулптура се налази у Холу Дома Вукове задужбине. 

 

Субота, 12. јул 
Фондација Вукове задужбине Жабљак, Шавник, Плужине и ове године је на Петровдан, у 

оквиру манифестације „Дани дурмиторског цвијећа“, доделила награде за ликовне, литерарне и 
ручне радове ученика VII, VIII и IX разреда основних школа у Црној Гори. Свечаном уручењу 

признања, у споменичком комплексу у Петњици, присуствовао је Љубомир Милутиновић.  
 

Среда, 16. јул 

Представници Библиотеке „Карло Бјелицки“ из Сомбора и директор Владимир Јерковић, 
посетили су Вукову задужбину. Са Бошком Сувајџићем и Љубомиром Милутиновићем 

разговарала ли су о оснивању Огранка Вукове задужбине. Такође, том приликом договорено је 
и покровитељство Огранка за  штампање репринт издања Ковчежића Вука Стеф. Караџића.  

 

Субота, 30. август 
У Вуковој задужбини је одржано заседање проширеног Председништва Међународног комитета 

слависта, у вези с организовањем 16. Међународног конгреса слависта, који ће бити одржан у 
Београду 2018. године. На 15. Међународном конгресу у Минску (Белорусија), одржаном у 

августу 2013. године, Србија је једногаслно добила организацију 16 конгреса, а за председника 
је именовам проф. др Бошко Сувајџић, председник Управног одбора Вукове задужбине.    

 

Четвртак, 4. септембар 
Одржана XVI (126) седница Управног одбора Вукове задужбине.  

 
Петак, 5 септембар 

У оквиру 81. Вуковог сабора у Тршићу,  у организацији Центра за културу „Вук Караџић“ из 

Лознице, Института за књижевност и уметност, Удружења фолклориста Србије, Универзитетске 
библиотека „Светозар Марковић“ и Вукове задужбине, отпочеле су саборске свечаности. Од 5. 

до 7. септембра, у Београду и Тршићу одржан је други међународни научни симпозијум 
Савремена српска фолклористика II.  
 

Понедељак, 8. септембар 
У простријама Вукове задужбине, у оквиру саборских дана и обележавања 150 година од смрти 

Вука Стеф. Караџића, у организацији Вукове задужбине и Задужбине „Доситеј Обрадовић“,  
одржан је  једнодневни научни скуп на тему „Живе традиције српског књижевног језика Доситеј 

Обрадовић – Вук Стеф. Караџић“. У раду скупа учествовало је 16 научних радника, са 
одабраним прилозима.  

 

Уторак, 9. септембар 
У оквиру програма 81. Вуковог сабора, Бошко Сувајџић је у Музеју језика и писма у Тршићу 

отворио изложбу „Вукова путовања“. 
 

Недеља, 14. септембар 

У Тршићу је одржана завршна свечаност 81. Вуковог сабора. Свечану беседу одржао је проф. др 
Драган Станић, председник Матице српске. Сабору су присуствовали Миодраг Матицки и 

Љубомир Милутиновић.  
 

Уторак, 16. септембар 
У Свечаној сали Дома Вукове задужбине представљена је књига Саве Дамјанова ИТИКА 
ЈЕРОПОЛИТИКА@ВУК у издању ИК Агора из Зрењанина. О књизи су говорили Миодраг Матицки, 

Ненад Шапоња, уредник издања и Сава Дамјанов, аутор.  
 

Среда, 17. септембар 
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Поводом припреме 98. броја Задужбине, одржана је седница Уређивачког одбора листа.    

 

Четвртак, 18. септембар 
Вукова задужбина се укључила у манифестацију Града Београда -  „Дани европске баштине“. Од 

18. до 30. септембра одржано је више трибина на тему обележавања 150 годишњице од смрти 
Вука Стеф. Караџића, 200-годишњице од објављивања Писменице и Пјеснарице Вука Стеф. 

Караџића, а отворена је и изложба литерарних и ликовних радова ученика који су учествовали 

на Међународном конкурсу, на тему Светиња. Конкурс је био расписан у оквиру манифестације 
„Дани ћирилице“ - Баваниште 2014. У току трајања манифестације представљена су и издања 

Вукове задужбине и одржано је више сусрета са пренумерантима и задужбинарима.  
  

Петак, 25. септембар 
У Дому културе у Аранђеловцу представљен је календар Даница за 2014. годину. О књизи су 

говорили Миодраг Матицки и Бошко Сувајџић. 

 
Четвртак, 2. oктобар 

У Сомбору, у Библиотеци „Карло Бјелицки“ основан је Огранак Вукове задужбине. Свечаности су  
присуствовали Миодраг Матицки и Љубомир Милутиновић.  

 

Среда, 7. октобар 
Вукова задужбина и Руски дом премијерно су приказали документарни филм Милана Шарца 

Сећање академика Дејана Медаковића. У програму су учествовали: Миодраг Матицки, Павле 
Медаковић и драмска уметница Биљана Ђуровић.  

 
Уторак, 21. октобар 

У Огранку Вукове задужбине у Чачку, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“, проф. 

др Бошко Сувајџић је одржао предавање „Вук Стефановић Караџић - језик и писменост“.  
 

Понедељак, 27. октобар 
На Сајму књига, у Хали 1, представљена је књига Вук Стеф. Караџић 1787-1864-2014, 
Mündliches Volksgut der Serben (Српска усмена народна баштинајџић, ), коју су објавили Вукова 

задужбина и Чигоја штампа. Учествовали су: Миодраг Матицки, Жарко Чигоја, Драган 
Миленковић, Бошко Сувајџић, Анета Ђуровић, Мина Ђурић и Милијана Симоновић.  

 
Четвртак, 30. октобар 

У Сали „Борислав Пекић“ на Сајму књига представљена је Даница за младе и зборник Дани 
ћирилице. Учествовали су Миодраг Матицки, Љубомир Милутиновић, Љиљана Симић, Вера 
Секулић и песници, сарадници Вуковог читалишта: Благоје Рогач, Слободан Станишић, Весна 

Видојевић Гајовић, Божидар Пешек, Гордана Малетић и Рајко Лукач. У програму су учествовали 
и ученици из основних школа: Никола Милин (ОШ Лазар Саватић), Оливера Огњеновић (ОШ 

Браћа Барух) и Лав Лукић (ОШ Никола Тесла). Учеснике ове изузетно посећене књижевне 
трибине обишао је и др Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја.  

 

 
Приредио: Славко Вејиновић 

 

 

 

 

 


