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ОДРЖАН 77. ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

У славу Вука
Први пут на Сабору беседила је странкиња,
проф. др Ангела Рихтер, редовни професор
јужне славистике на Универзитету
Мартин Лутер у Халеу. Уз богати културни
програм, обележен је и значајан јубилеј:
педесетогодишњица доделе Нобелове награде
Иви Андрићу. Матица српска се саборској
публици представила изложбом под
називом: „Два јубилеја: 185 година
Матице српске и 250 година од рођења
Саве Поповића Текелије”

П

рограмом Мој град, у
оквиру којег је свеобу
хватн о предс тав љен
Крагујевац, у Лозни
ци су 12. септ емб ра
2011. године почели саборски дани
77. Вуковог сабора. Лозничанима су
представљени туристички потенци
јали Крагујевца, Центар за неговање
традицион
 алне културе Абрашевић,
као и документарна изложба фото
графија Завичај модерне Србије За
вода за заштиту споменика културе
и крагујевачког Фото-клуба Аполо.
Такође, у Галерији Мина Караџић
представљене су књиге Издавачке
кућа Кораци.
На сцен и Вуков ог дом а култ ур е,
после Химне Вуку, коју је извео Град
ски мешовити хор Центра за културу,
пригодну реч присутнима на свеча
ном отварању 77. Вуковог сабора упу
тио је градоначелник Лознице, Видоје
Петровић. Посетиоцима се обратио и
нар одни посланик Саша Миленић,

предс едн ик Скупш тин е град а Кра
гујевца. Почетак 77. Вуковог саб ора
озваничио је Предраг Марковић, ми
нистар културе, информисања и ин
формационог друштва.
У уметничком делу програма на
ступио је Књажевско-српски театар
са представом Ђаво и мала госпођа,
према тексту Ђорђа Милосављевића,
a у режији Жанка Томића.
Другог дана саборовања одржан је
програм под називом Баштина. У Бе
ограду је одржан Округли сто Вукове
задужбине на тему Задужбинарство
код Срба данас, a Матица српска се
саб орској публици представила из
ложбом под називом: Два јубилеја:
185 година Матице српске и 250 годи
на од рођења Саве Поповића Текелије.
Отварајући изложбу, присутнима су
се обратили академик Чедомир По
пов, предс едн ик Мат иц е српс ке, и
проф. др Душан Николић, њен гене
рални секретар.
Уз присуство великог броја Лозни
чана, други саборски дан завршен је

испред Вуковог дома културе програ
мом Културно-уметничког друштва
Караџић, под називом Стазама Ву
ка и његових савременика, у којем су
учествовали чланови позоришта овог
аматерског удружења, као и Група пе
вача под руководством Милутина То
шића.
У среду, 14. 9. 2011. године, своју изда
вачку делатност представила је Вуко
ва задужбина стављајући у први план
18. годиште Данице за 2011. и Даницу
за млад е. Као одл ичн и дом аћ ин и,
спремни на вишеструку креативну
сарадњу, показали су се млади чла
нови Огранка Вукове задужбине Гим
назије Вук Караџић из Лознице. Они
су казивали стихове, записе, читали
садржај Данице и Данице за младе, а
дали су и свој допринос предлогом да
се у следећем броју Данице за младе
нађу њихови школски прилози, као и
победнички текстови конкурса Вуково
звоно који се сваке године расписује у
оквиру Ђачког Вуковог сабора.
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БЕСЕДА АНГЕЛЕ РИХТЕР НА 77. ВУКОВОМ САБОРУ

Андрићева дела – европско културно добро
Поштовани Саборе,
Вел ика ми је част и зад ов ољс тво
што сам од стране организатора 77.
Вуковог сабора позвана да вам се да
нас обратим са неколико речи. При
знајем да сам прилично узбуђена, јер
сам овде у Тршићу први пут боравила
1972. године, после прве године пре
водилачких студија на Хумболтовом
универзитету у Берлину. Тада нисам
ни сањала о томе да ћу и у струци и у
личном животу остати тако везана за
југоисток Европе и посебно за Србију.
Поводом ове свечаности обраћам вам
се и као представница Универзитета
Мартина Лутера у Халеу. Преносим
вам најсрдачније поздраве наставни
ка и студената тог универзитета који
је био и јесте по много чему важан и
за српске студенте и научнике; у граду
Халеу су, између осталог, боравили из
весно време и подстицаје прихватили
Доситеј Обрадовић и Вук Стефановић
Караџић, као и многи други.
Хале је родно место свима вама по
знате и за културно посредовање вео
ма заслужне Терезе Албертине Лујзе
фон Јакоб Робинсон, преводитељке
Вукових народних песама на немач
ки, а чији преводи су до данашњег да
на остали ненадмашени… Тиме сам
назначила само неке изузетне лично
сти које су свака на свој начин биле
изванредни посредници између Ју
жних Словена, посебно Срба, и Не
маца и чије заслуге никада не смемо
и нећемо заборавити.
Данас смо се окупили на једном ме
сту које је по терминологији Француза
Пјера Нораа место сећања, симболич
но место, то је родно место Вука Сте
фановића Караџића, који представља
један од најзначајнијих симбола срп
ског друштва и његове културе. Иво
Андрић је Вука Караџића изуз етно
ценио; у својим списима га спомиње
више пута; посвећује му неколико сту
дија. У свом поновном ишчитавању за
мене веома упечатљивих минијатура
у Андрићевим Знаковима поред пута
наишла сам на следећи одломак:
„Велики људи су драгоцени пробни
камен у нашим опитима и недоуми
цама. Ја се, на пример, често питам:
шта би о томе рекао Вук, и још че
шће: шта бисмо рекли ми данашњи
људи да међу нама одједном искрсне
нови Вук, […] да стане да руши и пре
тура наше основе о „стилу и језику“
и да нам отвара неке далеке и опа
сне видике. Шта бисмо рекли и шта
бисмо – учинили?“ (Знакови поред пу
та, 275) Урађено је много; Андрићево

питање је за мене тако не благи поку
шај балансирања стања ствари. Нека
то остане за размишљање.

О

вог од иш ња ман иф е
стац иј а је пос већ ен а
50. годишњици доделе
Нобелове награде Иви
Андрићу и моје при
медбе ће се концентрисати на ову
изузетну личност, која по Нораовој
терминологији такође представља
важно место сећања. Одмах додајем
да га ја сматрам таквим и у односу
на више непостојећу Југославију, као
и на новонастале земље наследни
це у којима су и нама који пратимо
културне процесе из иностранства
уочљиве тенденције новог канони
зирања овог изузетног аутора.

случају се то тиче како изворног, да
кле југословенског контекста, тако и
атомизиране рецепције у појединим
новим контекстима. Андрић као да
је био свестан таквих различитих оп
ција када је већ 1942. забележио: „Оно
што смо једном испричали и казали
није више у нашој власти и ми не мо
жемо ни предвидети шта ће од то
га начинити туђа воља и памет, или
ћуд случ ај а, а под наш им имен ом.“
(Свеске Задужбине И. А, 1998, 4)
Као припадник другог културног
контекста желела бих додати да ре
цепц иј а пов ез ан а са прев ођ ењ ем
књижевних текстова на друге језике
и преношењем у друге друштвене и
културне контексте представља још
једну специфичност, при чему желим
одмах да кажем и ово – без обзира на

јавности. Тако су у контексту понов
ног издања романа На Дрини ћуприја
на немачком једне берлинске новине
недавно истакле да се ради о балкан
ском класику и роману века.
Дозволите да подсетим само на јед
ну реченицу пред крај Андрићевог го
вора поводом додељивања Нобелове
награде 1961. у Стокхолму:
[...] приповедач и његово дело не слу
же ничему, ако на један или други на
чин не служе човеку и човечности. То
је оно што је битно... [...] (Уметник и
његово дело, 69).
Андрићево укупно стваралаштво
је одр еђ ен о овом хум ан ис тичк ом
дим енз иј ом, овим етичк им захт е
вом. Можда и од страха да би људи
могли заборавити своју историју, па
такође приче и легенде, и да би за све

Ангела Рихтер говори Беседу
Књижевно уметничко дело стиче
легитимацију пре свега субјективно
шћу свог аутора; „истине“ на које при
лектири наилази читалац пре свега су
посебне, индивидуалне истине.
Нови статус стичу тек када читаоци
као колектив (национални, културни
итд.) у одређеном тренутку колектив
ног развоја прихвате те „истине“ као
своје, односно као „објективне“.
Другим речима – оно што поједина
заједница у одређеном тренутку свога
развоја традира, везано је за дотичан
контекст. Тако и питање о политичкој
релевантности уметничких (и не само
уметничких) текстова зависи од по
литичке конјунктуре; у Андрићевом

то што су неки Андрићеви текстови
или пак одломци из тих текстова –
посебно у последњој деценији 20. ве
ка – искоришћени у реторици дневне
политике, односно што су нека дела
читана само у идеолошком кључу, јед
но остаје ван сумње: дела Иве Андри
ћа, преведена на немачком говорном
подручју, реципирају се као европско
културно добро, као стваралаштво ко
је припада најбољем у комплексном
фундусу јужнословенских књижевно
сти. То се може пратити читајући неке
нове, у приступу различите стручне
студије наших немачких колегини
ца и колега, то се може закључити и
на основу реакција у широј немачкој

то створио један културни архив, Ан
дрић развија своје текстове, а посебно
своје велике романе с којима је по
сле 1961. свугде у свету постао познат.
У загради додајем да је прво немач
ко издање романа На Дрини ћуприја
изашло већ 1957. године.
То су романи о Босни. Мост преко
Дрине у Вишеграду, ова фасцинантна
грађевина, фунгира као и други мо
стови у Андрићевом стваралаштву –
као вишезначан симбол постојаности
људског живота кроз време. Саградио
га је османлијски везир пореклом Ср
бин, да као архитектонски знак на
претка траје и стоји чврсто (Андрић,
98), место је прелаза, и то у оба прав

ца, он је као ћуприја и као мост под
стицај за сећање – и тако се појављује
као средишња фигура романа. За Ан
дрићеву приповедну инстанцу је им
пулс и повод за сећање и причање о
култ урн ој истор иј и виш ес лојн е за
једнице кроз векове, за приказивање
вишегласја (такође језичног) једног
културног простора који је на дија
хронијској равни похрањивао разно
врсност искуства, једног искуства које
у себи обједињује примере за усагла
шеност и за несугласје, бурне догађаје
и тишину живљења, дакле, историјске
потресе и културне промене, култур
ни диверзитет целог једног региона.

Т

аква слика није могла
бити консеквентно хар
монична. За аутора Ан
дрића то је значило да се
противречне представе
о вредностима, дивергентна култу
рална искуства и индивидуални јад
уграђују у литерарну конструкцију.
Андрићева „филозофија идентитета“,
како је то назвао један наш колега,
састоји се од преплитања и губљења
идентитета, што је Андрић на књи
жевном плану толико пута изразио
и што је своје најубедљивије оличе
ње нашло можда у доктору Колоњи
из Травничке хронике: То је трећи
свет у који се слегло све проклетство
услед подељености земље на два све
та... (Травничка хроника, 351)
Време ми сада не дозвољава да бли
же улазим у ту проблематику, али бих
желела подвући још и то: његова де
ла су жива и због тога што се у њима
говори о универзалним проблеми
ма, што је људска димензија са сво
јом трагиком, тугом, али и ведрином
присутна, мале и велике приче о сре
ћи и несрећи, написане бриљантним
језиком који користи цели „штокав
ски универзум“.
Дозволите ми да се пред крај још
једном вратим на Знакове поред пу
та. Овде је наш аутор дошао до мо
рално-филозофских увида и спознаја,
чија нужност се у многим одломци
ма тиче и нас данас. И у том погле
ду је Андрић мислио и за будућност;
елементи конкретне политичке, соци
јалне и историјске стварности, али и
личне биографије изгубили су у Зна
ковима поред пута у великој мери
своју референцијалност, а све у корист
једног бревијара животних мудрости,
који треба личност да заштити од пре
тераног подруштвљења.
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Штампање овог броја омогућили су Министарство просвете и науке и Министарство
културе, информисања и информационог друштва Републике Србије

Заједничка седница Савета и представника огранака Задужбине

Милутин Станчић и Миод
 раг Матицки

Припрема
Годишње скупштине
Вукове задужбине

говорено је да делегација Вукове задужбине по
сети СПОНУ и ученицима, али и свим другим
заинтересованима представи Даницу Вукове за
дужбине и Даницу за младе. Договорено је да
се том приликом обиђе Кућевиште, Куманово
и Скопље.)

У Дому Вукове задужбине, 26. октобра 2011.
године, одржана је заједничка седница Савета
Вукове задужбине и представника огранака Ву
кове задужбине, на којој је размотрено оствари
вање Програма Вукове задужбине у 2011. години
и План рада за 2012. годину. На седници су раз
мотрени и предлози измена и допуна Статута
Вукове задужбине.
Сва ова документа су прихваћена и предло
жено је да се упуте Скупштини Вукове задужби
не на усвајање.
Такође, и Управни одбор Вукове задужбине,
на седници одржаној 27. октобра 2011. године,
размотрио је и прихватио ова документа, као и
предлог састава органа и тела Задужбине у на
редном четворогодишњем периоду и упутио их
Скупштини на усвајање.

На овом задатку Вукова задужбина је оку
пила шездесетак цењених стручњака и уважа
ваних познавалаца појединих тема и области:
академика, дописних чланова САНУ, професо
ра универзитета, научних, културних и јавних
радника. Проверени тим сарадника чине исто

Припрема научног скупа
„Бачка кроз векове.
Слојеви култура Бачке”
Вуков а зад ужбин а, у оквиру свој е едиц иј е
Синтезе, наставља рад на организовању науч
ног скупа и изради зборника Бачка кроз векове.
Слојеви култура Бачке.
У реализацији овог пројекта Вукова задужби
на је наи ш ла на разу м ев ањ е и под рш ку оп
штине Бачка Паланка, са којом је потписала и
Протокол о сарадњи. У њему је предвиђен за
једнички рад и на другим пословима којима се,
на Вуковом трагу, штити и чува наш културни и
духовни идентитет.
Поред слојева културе српског народа у Бач
кој, у припреми скупа и изради монографије
биће обухваћени културни слојеви и других
народа који у њој живе и који су на овим про
сторима оставили видне трагове своје баштине
(Мађари, Немци, Словаци, Руси, Јевреји).

Задужбина је изложила своја дела. За књиге из
едиције Синтезе био је одобрен сајамски попуст
од 50 одсто, док је на остала издања сајамски по
пуст износио 30 процената (као и 2010). Сајам
ски попуст се није односио на Зборник Творци
српског књижевног језика, чија је продајна цена
750 динара, као ни на Даницу за младе IV, чија
је продајна цена 300 динара, а у претплати 250
динара.
С. В.

Задужбинари
Вукове задужбине (88)
БЕОГРАД
– Станка Беба Кораб, добротвор
– Персида Ненчић, добротвор, у спомен деди
по оцу Милићу Јована Ненчића (умро 7. 7. 1913.
године у Бољевцу од последица рањавања)
ЈАГОДИНА

Именован нови уредник
листа „Задужбина”
На седници одржаној
27. октобра 2011. године,
Управн и одб ор имен о
вао је Славка Вејинови
ћа, извршног саветника
у Вуковој задужбини, за
нов ог уредн ик а лис та
Задужбина.
Славко Вејиновић бави
се проучавањем српских
зад ужбин а и зад ужби
нарством код Срба и пи
тањима српске дијаспоре.
Аутор је књиг е Срб и у
дијаспори у прошлости
и садашњости. Био је са
радник на едицији Срби у источноевропској ди
јаспори (Срби у Мађарској, Румунији, Словачкој,
Молдавији, Украјини, Русији и Белорусији), Би
блиографског лексикона Срби у свету – Ко је ко
1996/99, Београд – Лос Анђелес и едицији Син
тезе Вукове задужбине о слојевима култура.
Из штампе му излази књига Задужбинарство
код Срба, коју објављују Вукова задужбина и ИК
Прометеј из Новог Сада. Радове о задужбинама
и задужбинарству код Срба објављује у Даници
Вукове задужбине, листу Задужбина и другим
публикацијама.
Био је помоћник и заменик министра за везе
са Србима изван Републике Србије и помоћник
министра и шеф Сектора за дијаспору Мини
старства иностраних послова.
Управни одбор jе захвалио Бранку Златкови
ћу и одао му признање за досадашње успешно
уређивање листа.
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– Селимир В. Милосављевић

Дарови Задужбини
Седница Одбора за припрему научног скупа о слојевима културе у Бачкој

Сава Стојков и Снежана Самарџија
добитници Награде Вукове задужбине
 Одбор Вукове задужбине за награде у умет

ности, на седници одржаној 7. новембра 2011.
године – председавао др Драшко Ређеп – раз
мотрио је приспеле предлоге за награду Ву
кове задужбине у уметности за 2011. годину
и једногласно одлучио да се награда Вукове
задужбине за уметност у 2011. години доде
ли сликару Сави Стојкову за изложбу слика
одржану у Музеју Војводине у Новом Саду, у
априлу 2011. године.
ричари, историчари књижевности, историчари
уметности, лингвисти, фолклористи, етнолози,
познаваоци позоришног, школског и црквеног
живота у Бачкој.
Друга седница Одбора за припрему научног
скупа Бачка кроз векове. Слојеви култура Бач
ке одржана је у Дому Вукове задужбине 10. маја
2011. године. Утврђене су теме и изабрани ауто
ри за израду зборника. Планирано је да се на
учни скуп одржи крајем 2011. године у Бачкој
Паланци.

 Одбор Вукове задужбине за награде у на
уци, на седници одржаној 26. новембра 2011.
год ин е – предс ед ав ао проф. др Слоб од ан
Грубачић, дописни члан САНУ – размотрио
је приспеле предлоге за награду Вукове за
дужбине у науци за 2011. годину и једногла
сно одлучио да се награда Вукове задужбине
за науку у 2011. години додели проф. др Сне
жани Самарџији за књигу Облици усмене
прозе.

Вукова задужбина
на Београдском сајму књига
И ове године Вукова задужбина представи
ла је своја издања на 56. Међународном сајму
књига. На штанду, у хали 1А Београдског сајма,

Вуковој задужбини даровали су своје књиге
и књиге других аутора: Милунка Митић из Ни
ша, Драгољуб Марин, Драгослав Девић и Лала
Бранков, из Београда, Гроздана Комадинић из
Чачка, Библиотека „Јован Томић“ из Нове Ва
роши, Борислав Шокчевић из Градишке (Репу
блика Српска), Фондација Вукове задужбине
Жабљак–Шавник–Плужине и Анка Жугић из
Жабљака (Црна Гора).
Управа Вукове задужбине најтоплије им за
хваљује. 
С. Б.

Позив за Годишњу
скупштину
Вукове задужбине
Двадесет четврта седница Годишње скупшти
не Вукове задужбине одржаће се у петак, 4. но
вембра 2011. године, у Свечаној сали Градске
општине Стари град, Београд, Македонска 42.
Почетак седнице је у 10 часова.
Позивамо све задужбинаре, пријатеље и сарад
нике Вукове задужбине, представнике привред
них и других организација, установа и државних
органа да учествују у раду Скупштине.
Очекујемо вас с добродошлицом!
Вукова задужбина

Посета Вуковој
задужбини
Милутин Станчић, председник Културно-ин
формативног центра Срба у Македонији – СПО
НА, посетио је Вукову задужбину 7. јуна 2011.
године и разговарао са Миодрагом Матицким
о унапређивању сарадње Вукове задужбине и
ове асоцијације Срба.
Заједнички је оцењено да постоје велике мо
гућности, али и потреба да се унапређује сарад
ња са Србима у Македонији у области културе,
образовања и информисања. То потврђује и по
датак, на пример, да од око 40.000 Срба, колико
их данас живи у Македонији, свега 216 учени
ка, у три школе, похађа наставу на српском је
зику.
Констатовано је да Вукова задужбина, кроз
своје програме, може значајно допринети да
се стање на овом плану мења набоље, а наро
чито да се унапређује сарадња са школама и
ђацима који уче српски језик. У вези с тим до

Штанд Вукове задужбине на сајму

„Задужбина”, лист Вукове задужбине. Година XXIII – број 92, октобар 2011. године. Редакција: Београд, Краља Милана 2. Телефони: 2682-803, 2683-890 и факс 2685-752. УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР: Славко Вејиновић (главни
и одговорни уредник), Милојко П. Ђоковић, Снежана Бојић (секретар), Бранко Златковић, Бранко Јовановић, Јелена Јовановић, Милорад Јовановић, Вера Миланковић, Мелита Милин, Милош Немањић, Радомир Ј.
Поповић, Будимир Поточан, Срето Танасић. Ликовно-графичка обрада Илија Милошевић. Лектор и коректор Ружа Милојевић. Логотип Небојша Митрић. Типографско писмо: Adamant. Лист излази три пута годи
шње: фебруар-март, мај-јуни, септембар-октобар. Годишња претплата са поштарином износи 300 динара. Жиро-рачун Задужбине је 205-8530-09. Тираж: 2.700 примерака. Штампа: Политика Штампарија д.о.о.
Website: www.vukova-zaduzbina.rs; E-mail: slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs; snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs
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ЧЕТРДЕСЕТИ ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

Стециште младости у Тршићу
У овогодишњем јубиларном
и најмасовнијем окупљању
ђака у Србији, одржано је
Републичко такмичење
из српског језика и језичке
културе за основце
и средњошколце, на коме
је учествовало више
од две хиљаде ђака

К

ки број заинтересованих полазника. У период
у
јануар–мај заинтересовани основци и средњо
школци могли су да учествују у раду филмске
радионице коју је водио Милан Лолић, филмски
режисер из Београда. У Музеју језика и писма у
Тршићу, током марта и априла, радила је Језичка
радионица под називом Биљке у комуникацији –
значење биљака у традицијској култури. Радио
ницу креативне азбуке у Музеју језика и писма
водила је Јелена Рађен Васиљевић, дипломира
ни дизајнер. Етно-радионица из године у годи
ну привлачи све већи број младих који желе да
науче вештину ткања. Први пут у Ђачки Вуков
сабор укључили су се и млади ликовни ствара
оци који су инспирацију нашли у раду акаде

Бијељине, Лознице. Десет најбољих ученика, пет
из основних и пет из средњих школа, одабра
ни су за десетодневни боравак у Међународној
студентској ликовној колонији у Тршићу која је
одржана крајем јула.
Огранак Вукове задужбине у лозничкој Гим
назији Вук Караџић већ девету годину заредом
организује литерарни конкурс Вуково звоно. Жи
ри овог конкурса награђује најбоље у категори
ји: циклус песама, кратка приче и забелешке из
народа. Међу основцима најбоље су биле: Ан
ђела Игић из Основне школе Цар Константин
из Ниша и Наталија Полић, ученица Основне
школе Васа Чарапић из Белог Потока. Награђе
ни средњошколци су: Урош Пејовић, Прва бео

ада је 1971. одржан први Ђачки Ву
ков сабор организатори су имали
намеру да у Тршићу окупе ђаке
лозничких основних школа. Уче
сници су се у родном месту језич
ког реформатора Вука Стефановића Караџића
такмичили у познавању живота и дела овог
знаменитог човека, потом учествовали у ли
терарном и ликовном конкурсу, а дуги низ го
дина лозничке основне школе су се у Тршићу
између себе бориле за титулу најбоље у фуд
балу, рукомету и кошарци. Након тога, сусре
ти у Тршићу прерасли су у годишња окупљања
основних школа које носе име Вука Стефанови
ћа Караџића, те су им у госте долазили ђаци из
свих република са југословенског простора.
Ђачк и Вуков саб ор дан ас је пос тао најм а
совније окупљање ђака у Србији. Током њего
вог трајања, у разноврсним програмима, као
и у Републичком такмичењу из српског језика
и језичке културе за основце и средњошколце,
учествује више од две хиљаде ђака. Тршић је
тако постао стециште младих који Вука Стефа
новића Караџића виде као подстицај за истра
живање традиције, али уједно и као подстицај
за ново и другачије. О томе сведочи велики број
учесника у најразличитијим радионицама ор
ганизованим у Тршићу, али и програми који се
одржавају у Лозници у Вуковом дому културе.
Четрдесети Ђачки Вуков сабор почео је у сре
ду, 18. маја 2011. изложбом Педагошког музеја
Буквар и букварска настава код Срба, ауторке
Браниславе Јордановић. Представу Мали принц,
у Вуковом дому културе, извело је Мало позо
риште Душко Радовић из Београда.
Сабор је отворила Љиљана Јовичић, ђак гене
рације 2009/10. Основне школе 14. октобар из
Драгинца. Химну Вуку Стевана Ст. Мокрањца за
једно су извели Дечји црквени хор Свети Сава и
оркестар виолина Музичке школе Вук Караџић
из Лознице. Дириговао је Драган Ђедовић.
Четвртак, 19. мај обележио је почетак рада у
радионицама које су и ове године окупиле вели

У славу Вука
< 1. страна
У нас тавку програм а 77. Вуков ог
саб ора, под збирним називом Хомо
Балканикус, у Музеју Јадра гости су
имали прилику да виде изложбу Ет
нографског музеја Албум Петра Ж.
Петровића. У току свог научног ра
да Петар Ж. Петровић је истраживао
по Србији, Црној Гори, Македонији,
Босни и Херцеговини и Хрватској...
На овим путовањима се није одва
јао од фотоапарата. Све теме које је
испитивао бележио је и сликом, за
хваљујући чему су многе генераци
је могле да саз нај у о жив от у људ и
у време њиховог настанка. Највећи
доп рин ос Пет ра Ж. Пет ров ић а био
је оснив ање прв е филм отеке за ет
нографску документацију. Он је био
први код нас који је почео бележење
народног живота и обичаја на филм
ској траци. Оставио је око 1000 мета
ра филмске траке, са документарном
грађом сниманом у околини Београ
да, у Шумадији, Звижду, у околини
Ђевђелије..., у времену између 1933.
и 1940. године, која се чува у Муз е
ју кинотеке у Београду. Део те њего
ве филмске заоставштине могла је да
види публика у Музеју, али оно што
је за организаторе и посетиоц
 е Вуко
вог сабора било изузетно драгоцено
јесте могућност да виде фотографије
које је Петар Ж. Петровић снимио на
Вуковом сабору 1937. године.
После изложбе у истом простору са
борској публици представљен је по
дух ват Јавн ог преду з ећ а Служ бен и
гласник. Наиме, Службени гласник и
САНУ ушли су у заједнички издавач
ки подухват, под називом Корени, с
циљем да се у српску културу врате
давно настале студије из наше башти
не и да се, на тај начин, српска култу
ра обогати библиот
 еком Корени која
ће бројати више од педесет књига.
Четвртак, 15. септембар био је резер
висан за програм под називом Азбука

Млади у дворишту Вукове куће
мика Миће Поповића у радионици под називом
Мића Поповић и ми.
По изузетно лепом дану град су осмесима и
младошћу улепшали учесници свечаног дефи
леа 40. Ђачког Вуковог сабора. Близу пет стоти
на младих из разних крајева Србије прошетало
је улицама Лознице. У дефилеу и концерту ис
пред Вуковог дома, између осталих, пратили
смо наступе: Дечјег хора Славуји, ученике Му
зичке школе Вук Караџић, полазнике Школе рок
гитаре, чланове КУД Максим Марковић из Ко
сјерића, АКУД Лола из Беог рада, КУД Караџић
Лозница, КУД Абрашевић Бања Ковиљача, фол
клорне ансамбле из Драгинца, Корените, Лип
ничког Шора, рецитаторе и младе глумце.
У петак, 20. маја почела је да ради и ликовна
радионица која је једним делом имала такми
чарски карактер. Радионица је окупила нај
тал ентов ан иј е учен ике кој и су се јав ил и на
конкурс Центра за културу Вук Караџић. У Тр
шићу су се окупила деца из Шапца, Неготина,
Ваљева, Суботице, Ужица, Пожаревца, Зворника,

Европе. Организатори су у овај про
грам уврстили младе џез музичаре
из Васил Хаџиманов бенда, који сво
јим музицирањем откривају неке но
ве димензије простора Европе.
Тема овогодишњег програма под
називом Мит и стварност, који се
у преподневним часовима одвијао у
Кући писаца у Тршићу, била је веза
на за 200. годишњицу смрти Доситеја
Обрадовића. Институт за књижевност
и уметност покренуо је низ занимљи
вих програма и пројеката у циљу обе

Т

рећи дан саборовања окончан је
веома занимљивом изложбом по
лазника ликовне радионице Мића
Поповић и ми током које је, први
пут у оквиру Ђачких сабора, поста
вљен богат и инспиративан опус академика
Миће Поповића.
У суботу, 21. маја Вукова спомен-школа у Тр
шићу била је, по двадесети пут, домаћин Репу
бличког такмичења из српског језика и језичке
културе за основце. Ђаци из свих крајева Србије

музику, како ону најстарију, тако и
музику савремених композитора.
По много чему завршни дан 77. Ву
ковог сабора остаће забележен у ана
лима саборовања, јер је први пут на
саб ору бес ед ил а странк ињ а, проф.
др Ангела Рихтер, редовни професор
јуж не слав ис тике на Унив ерз итет у
Мартин Лутер у Халеу. Додуше, 1933.
године на отварању обновљене Вуко
ве куће окупљенима се такође обратио
странац, др Франк Волман, професор
Масариковог универзитета, делегат

Учесници Сабора
лежавања овог јубилеја. У промоцији
неготинског часописа Буктиња, броје
ва који су посвећени Вуку и Доситеју,
у Галерији Мина Караџић учествовали
су: Радомир Андрић, Адам Пуслојић,
Горан Вучковић, Љубомир Ћорилић,
Љубиша Рајковић Кожељац и Тихо
мир Несторовић. У наставку програ
ма одржано је гусларско вече у сали
Вуковог дома културе. Учествовали су
чланови Гусларског друштва Никола
Тесла из Обреновца и Гусларске сек
ције КУД Караџић из Лознице.
У суб оту вече мешовити хор КУД
Светозар Марковић одушевио је гле
даоце у Вуковом дому културе. Божи
дар Црњански, диригент, и чланови
хора извели су веома занимљив кон
цертн и прог рам пев ај ућ и духовн у

градска гимназија, за циклус песама, Невенка
Кречак, Економска школа Нада Димић из Зему
на, Јована Ђорђевић, Ваљевска гимназија, обе у
категорији кратка прича, и четврти награђени
је Петар Кулезић, ученик школе домаћина који
из године у годину одушевљава жири и публи
ку својим анегдотама и забелешкама из наро
да у духу најбољих записивача усмене народне
књижевности.

такмичили су се у познавању српског језика и је
зичке културе.
Они који се нису такмичили, као и бројни ђа
ци који су тог дана боравили на екскурзији у Тр
шићу, могли су да прате изузетно богат програм
који је приредио Центар за културу Вук Караџић.
На малој отвореној сцени код Вукове куће пева
ло се, свирало, играло и рецитовало. Учествова
ли су: полазници Школе рок гитаре, рецитатори
победници Градске и Регионалне смотре реци
татора, чланови КУД Троноша Коренита. У Музе
ју језика и писма полазници Језичке радионице
имали су свој перформанс и изложбу, Радионица
креативне азбуке изненадила је све маштовито
шћу насталих сувенира од којих би неки могли
бити и заштићени сувенири нашег града. Млади
полазници Етно-радионице изложили су своје
радове у Радионици старих заната на сабори
шту. У Мултимедијалној учионици Вук и наук
а
приказана су четири филма полазника Филмске
радионице Милана Лолића. У Галерији на сабо
ришту приказани су радови полазника Ликовне
радионице и проглашени су најбољи радови.
У 13 часова интонирањем Химне Вуку Стевана
Ст. Мокрањца у извођењу Градског мешовитог
хора Центра за културу „Вук Караџић“, којим је
дириговао Дарко Несторовић и подизањем са
борске заставе почео је најсвечанији део јуби
ларног Ђачког сабора. Јелена Јанковић, ученица
Гимназије Вук Караџић, победница Регионалног
такмичења из српског језика за средњошколце,
поздравила је све присутне у име организатора
и покровитеља. У наставку свечаности публика
је пратила изузетну позоришну представу Васи
лиса прекрасна, у којој су играли глумци Позо
ришта Бошко Буха.
У недељу, 22. маја настављено је Републичко
такмичење из српског језика и језичке култу
ре. Знање су одмеравали средњошколци из свих
крајева Србије. Такмичење у суботу и недељу
протекло је изузетно успешно у доброј организа
цији Друштва за српски језик, Вукове задужби
не и Вукове спомен-школе у Тршићу.
Још једном је, у оквиру 40. Ђачког Вуковог
сабора, двориште Вукове куће оживело захва
љујући средњошколцима члановима Огранка
Вукове задужбине који су занимљиво и садржај
но представили треће годиште Данице за младе
Вукове задужбине. У томе су им помогли проф.
др Вељко Брборић, председник Савета за српски
језик Вукове задужбине, и Слободан Станишић,
песник за децу. Програм је припремио Милован
Радивојевић, професор српског језика у Гимна
зији Вук Караџић. Лепо време у Тршићу, велики
број гледалаца, као и посећеност свих програ
ма давали су утисак правог празника у родном
месту Вука Стефановића Караџића. Четрдесети
Ђачки Вуков сабор био је свечаност какву овај
јубилеј и заслужује.
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посетиоцима завршног дана сабора
да прочитају Андрићеву биографи
ју и „прелистају“ библиографију и
да се подсете колико је Андрић це
нио Вука Ст. Караџића и са коли
ко пијетета је о њему писао. Такође,
премијерно су могли да виде и фо
тографије настале током Андрићеве
посете Вуковој спомен-кући и Тро
ноши 1973. године.
После извођења Химне Вуку и поди
зања заставе Вукових сабора, тачно у

Из представе „Проклета авлија”
Словенског универзитета у Прагу, који
је поздравио присутне у име свог уни
верзитета, али није држао беседу.

З

ав рш на свеч ан ост 77.
Вуков ог саб ор а поч ел а
је отвар ањ ем изл ож бе
Муз еј а град а Бео г рад а
Иво Андрић писац и/или
дипломата, ауторке Татјане Кори
ћанац. Након отварања изложбе у
Музеју језика и писма премијерно
је представљена радио драма под
називом Андрићеви звучни пејзажи,
настала током летње школе звука у
Тршићу. На саборишту, на отворе
ном, била је постављена и изложба
под називом Андрић и Вук, која је
пружила могућност многобројним

12 часова, почео је централни програм
зав рш ног дан а 77. Вуков ог саб ор а.
Присутне је најпре поздравио Видоје
Петровић, први човек Лознице, а за
тим је Ангела Рихтер одржала бесе
ду, коју је публика наградила великим
аплаузом. У уметничком делу програ
ма изведена је позоришна представа
Проклета авлија, коју је за отворену
сцену приредио Небојша Брадић.
У поп од невн ом саб орс ком пос е
лу, пред великим бројем посетилаца,
чланови Ансамбла народних игара
и песама „Коло“ извели су занимљив
програм, у коме су приказане песме,
игре и обичаји становника Косова и
Метохије. Тиме је завршен овогоди
шњи Вуков сабор.

Дајана ЂЕДОВИЋ

Андрићева дела
– европско
културно добро
< 1. страна
Резултат није легенда већ у писму
овековечена пуноћа мисли са нео
спорно биографским коренима, гра
на која тежи комуникацији, грана на
коју се могу надовезивати будуће ге
нерације. Андрићева мисаона грађе
вина је у довољној мери оригинална и
филозофски продубљена да не остане
везана за контекст настанка; и читао
цу из других културних кругова може
посредовати бројне спознаје.
С друге стране, ништа није за веч
ност. Идеје, концепти, модели разви
јају се даље, модификују се, ствараоци
одређеног историјског тренутка бива
ју реципирани, па оповргнути и пре
вазиђени, односно њихове мисли се
уграђују у друге и другачије културне
и научне контексте, развијају се нове
културе знања.
То је класик који је остао наш савре
меник, читамо код Јиргена Хабермаса.
Изјава одговара Андрићу без обзира
на екстремне ставове у расправама о
њему или можда баш због тих екстре
ма. Вук Стефановић Караџић и Иво
Андрић, као и бројни писци, истражи
вачи културе, језика и историје уписа
ли су се у културну историју Европе и
у историју немачко-јужнословенских
и немачко-српских односа као прави
амбасадори културе, као културни по
средници који су сваки у своје време
у разним областима свог деловања
допринели интензивирању духовнокултурних контаката.
На свима нама је да се у циљу даљег
унапређивања тих контаката заједно
ангажујемо, да уважавамо супротна
мишљења, да даље развијамо пошто
вање према другом, а и симпатију за
њега.

Ангела РИХТЕР

ОКТОБАР
2011.
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за сећање

МИЛКА ИВИЋ
(1923–2011)

МИРОСЛАВ ПАНТИЋ
(1926–2011)

НИКША СТИПЧЕВИЋ
(1929–2011)

Одлазак
у вечност

Достојанствени
и прегалачки рад

Академик и
задужбинар

С

едмог марта преминула je академик Милка
Ивић, један од највећих лингвиста које смо
до данас имали. Тешко је и побројати све за
слуге и доприносе које је она дала српској
и светској лингивистичкој науци. Рођена
у Београду 1923. године, у угледној грађанској породи
ци – по мајци она је унука песника Војислава Илића, а
њен отац Радован Поповић је био угледни доктор пра
ва, уочи Другог светског рата потпредседник Државног
савета. Стекла је најбоље могуће образовање. По завр
шетку гимназије уписала се 1945. године на београд
ски Филозофски факултет. Студирала је српски језик и
књижевност. Како је на студијама постизала изузетне
резултате, академик Александар Белић, њен професор,
доделио јој је стипендију Српске академије наука. Сту
дије је завршила у јуну 1949, а у јесен исте године, зајед
но са још троје младих колега, међу којимa је био њен
будући муж Павле Ивић, примљена је за асистента у
Институт за српски језик Српске академије наука. Од
мах се максимално ангажује на пројектима Институ
та, пре свега на изради великог Академијиног Речника.
Докторирала је 1953. године са темом Значења српско
хрватског инструментала и њихов развој. Објављену
дисертацију приказао је њен ментор у 21. књизи Јужно
словенског филолога.
Акад ем ик Милка Ивић
се врло успешно бавила те
оријом и синтаксом српског
и других словенских језика,
о чему је, по позиву, држала
предавања на многим пре
стижним универзитетима у
Америци и Европи.
Године 1958. објавила је
рад Систем личних глагол
ских облика за обележавање
времена у српскохрватском
језику, у коме је, прва, пока
зала да ова теорија и није
свеобухватна, и да се може
и другачије приступати из
учавању глаголских облика
у српском језику. Након то
га, објавила је књигу Прав
ци у лингвистици (Љубљана, 1963), која је до 1983. године
имала већ пет издања. Године 1990. Правци се, као ше
сто (допуњено) издање, штампају у Београду, а 2003. као
десето. Књига је, уз то, у свету објављена на десет језика
(два издања на енглеском). Професор опште лингвисти
ке Милорад Радовановић примећује да је та књига била
„најдоступнија и најприкладнија историја лингвистике
на многим европским, америчким и другим универзи
тетима, и то у конкуренцији са, такође гласовитим, књи
гама Малмберга, Мунена, Робинса, Лепшија, и других,
и са њиховим преводима на многе велике и мале јези
ке света“.
Велики је допринос Милке Ивић раду и развоју Ин
ститута за српски језик. У последње две деценије живота
професорка је, као представник САНУ, давала немерљив
допринос у раду и активностима Научног већа и Управ
ног одбора Института. По одласку у пензију, осамдесетих
година, посебно се ангажовала на унапређивању изда
вачке делатности Института. Већ раније она је постала
главни уредник Јужнословенског филолога, реномиране
периодичне публикације коју је покренуо њен учитељ
Александар Белић. Само прва књига коју је она уредила
(31) изашла је за 1974/75. годину, све наредне, а уредила
је 32, имале су статус уредног годишњака, након чега је
сама пожелела да ту дужност преда млађем члану Уред
ништва. Академик Милка Ивића потписала је 32 књиге
Филолога, а и личним прилозима и стандардима немер
љиво је доприносила одржавању високог реномеа публи
кације, сврстане међу најугледније у свету славистике. Уз
то је рецензирала и уредила двадесетак књига у едици
ји Библиотека Јужнословенског филолога. Такође, она је
била и стални сарадник часописа Наш језик, у којему се,
примера ради, од 1999. до 2010. године у свакој свесци на
лази и њен прилог. Академик Милка Ивић била је и ду
гогодишњи рецензент Речника САНУ. Једно време је била
и председник Одбора за стандардизацију српског језика.
Не заборавља се ни професоркин рад са млађим кадрови
ма: консултације у писању радова, избору и изради маги
старских и докторских теза, у писању реферата за избор у
научна звања и сл. Младима је, по потреби, стављала на
располагање и своју богату библиотеку, као и свој углед –
њена реч отварала је врата свих славистичких и лингви
стичких центара у свету.
Још од најранијих дана академик Милка Ивић се зани
мала развојем нашег књижевног језика који је у девет
наестом веку створио Вук Караџић. Тако је као студент
написала рад „Једно поређење Вуковог језика с нашим
данашњим књижевним језиком“, где је показала да наш
језик није статичан, већ да се развија пратећи тако развој
српског друштва и његове културе. И иначе, она је своја
научна истраживања увек чврсто везивала за језичка фак
та. Треба истаћи да се Милка Ивић занимала културоло
шком страном језика, етнолингвистиком и да је објавила
низ радова из ове области. Тако је необично вредна њена
студија под насловом О зеленом коњу, радови о српском
изразу рујно вино, о плавој боји.
Милка Ивић је имала своје прилоге и у листу Задужбина
и у Даници Вукове задужбине. У њима је, на пример, обја
вила рад „Лингво-културолошки аспект речи књига“ (2001),
или „Кулинарски рецепти у Вуковом Рјечнику“ (2003) и др.
Последњи прилог објавила је у последњем броју Данице
који је изашао за њена живота (2011).
Милка Ивић је у српској науци и култури отворила та
кве видике који ће дуго представљати путоказ млађим
генерацијама.

Срето ТАНАСИЋ
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дходу госпари, рекао би Иво Војновић гласом јунака
своје Дубровачке трилогије. Тако је – тихо, повукав
ши се последње две године из јавности због болести –
отишао и академик Мирослав Пантић. Лична сећања
граде слику строгог али принципијелног професора,
захтевног али преданог ментора, озбиљног али срдачног покро
витеља, и надасве одмереног и разложног човека јасне мисли и
речи. Професионални курикулум испунио би странице и страни
це. Сарадник Хисторијског института у Дубровнику био је у мла
дим данима, када човек формира своју личност и свој поглед на
свет. Мирослав Пантић у тим је поратним годинама дефинитив
но одабрао свој научни пут у прошлост Дубровника, Далмације
и Боке Которске, у прошлост српске и хрватске културе, имајући
за учитеље оне који су тај пут крчили – Петра Колендића и Дра
гољуба Павловића, о којима је увек говорио са пијететом, али и
са дубоком приврженошћу. Доцније је цели радни век провео на
Филозофском, касније Филолошком факултету у Београду, на Ка
тедри за југословенске књижевности (данашњој Катедри за срп
ску књижевност са јужнословенским књижевностима), на којој
је био учитељ генерацијама студената, десетине њих су код ње
га дипломирале, а неколико и докторирало. Али, памтиће га и
генерације студената књижевности и језика у Сарајеву, Новом
Саду и Приштини, где је такође предавао. Посебно му дугује за
хвалност Филозофски факултет у Нишу, на коме је био један од
оснивача Катедре за српски језик и књижевност, свесрдно се за
лажући да југ Србије добије матичну катедру за изучавање ма
терњега језика.
Дубоког трага оставио
је Мир ос лав Пант ић у
Мат иц и српс кој, бив а
јући уредником многих
лексикографских изда
ња, пре свега Лекс ик о
на писаца Југославије и
Српског биографског реч
ника.
Дао је свој обол и раз
воју библиотечке науке
у Србији. Дуг, како је го
ворио, дивним часовима
проведеним у библиоте
кама за студентских дана,
а и током целога живота,
врат ио је као успеш ан
управник Универзитет
ске библиотеке „Светозар
Марков ић”, а свес рдн о
се залагао и много учи
нио за оснив ањ е Кате
дре за библиотекарство
и информатику на Фило
лошком факултету у Бе
ограду, што је тада била
готово револуционарна
замисао.
Већ у пензији, одужио
се и свом родном крају, својој Ресави, свом Свилајнцу, али и Деспо
товцу и Манасији. Засновао је, уз подршку локалних политичара и
културних радника, манифестацију „Дани српског духовног прео
бражења”, која у августу сваке године доводи у овај крај научнике,
уметнике и друге културне посленике из целе Србије, али и зема
ља у окружењу.
Део себе, свог знања, енергије и искуства, Мирослав Пантић угра
дио је у Институт за књижевност и уметност. Сарађујући са Инсти
тутом од првих дана његова постојања, Мирослав Пантић је, након
преране смрти Драгољуба Павловића, преузео пројекат израде „Би
обиблиографског приручника за историју југословенских књижев
ности”, који ће касније прерасти у пројекат „Изучавање историје
југословенских књижевности”, чији ће руководилац академик Пан
тић бити пуне три и по деценије.
Документи похрањени у архиви Института за књижевност и умет
ност сведоче о његовом активном учешћу у раду Савета и Научног
већа ове установе, о одмерености, али и упорности и доследности
којима се залагао за своје идеје, и – изнад свега – о непрестаном на
пору да се у Институт за књижевност и уметност доводе млади, та
лентовани људи који су ту, доцније, стасавали у озбиљне и признате
научнике.
Наравно, посебан траг оставио је Мирослав Пантић у Српској ака
демији наука и уметности, где је још као релативно млад научник
примљен за дописног, а врло брзо и за редовног члана. Ту је он ру
ководио многобројним пословима и пројектима. Био је дугогоди
шњи управник Одељења за језик и књижевност, потом генерални
секретар САНУ, а онда и њен потпредседник.
Научни рад Мирослава Пантића био је у првом реду посвећен изу
чавању књижевности Дубровника, Далмације и Боке Которске у ши
роком временском распону од петнаестог до краја осамнаестог века.
Тешко је побројати све резултате које је, припадајући традицији бе
оградске и српске рагузеолошке школе, професор Пантић остварио.
Бавио се тзв. минорним писцима и обогатио сазнања о том добу и тој
књижевности именима и делима за која се дотад слабо знало, или
се чак уопште није знало, јер су лежала у мраку архива и библиот
 е
ка чекајући свога истраживача. С друге стране, пак, није он бежао
ни од изазовних сусрета са тзв. великим писцима ренесансе и баро
ка, па је дао прве свеобухватне студије о поетици Марина Држића и
Џива Гундулића.
Не сме се заборавити ни огроман допринос Мирослава Пантића
проучавању тзв. народне (усмене) књижевности. Обогатио је корпус
народних песама најстаријом записаном, оном о тамновању Сиби
њанин Јанка у тамници деспота Ђурђа Бранковића, коју је са даром
правог истраживача препознао уткану у спев Руђера Паченце.
Мирослав Пантић био је члан и великог уредничког одбора за об
јављивање сабраних дела Вука Стефановића Караџића, а неколико
књига је и сам приредио. Писао је и о поетици бугарштица и о тзв.
лажној народној поезији. Једно од последњих његових појављива
ња у јавности везано је управо за Вукову задужбину, у којој је 2009.
године одржао беседу о Војиславу Јовановићу Марамбоу.
Све ово сведочи о једном достојанственом и прегалачком напо
ру, раду који је трајао више од шест деценија, и часном трагу који
је остао иза професора Пантића.

Бојан ЂОРЂЕВИЋ
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едавно је из наших редова отишао
академик Никша Стипчевић. При
ликом оснивања Задужбине иза
бран је за члана Извршног одбора
Вукове задужбине, да би касније
био биран и у њен Управни одбор, 1991. године.
Учествујући на Оснивачкој скупштини Вукове
задужбине, шестог новембра 1987. у Београду,
академик Никша Стипчевић је крочио у препу
ну дворану Коларчевог народног универзитета,
стао на естраду испуњену столицама и практи
каблима, међу пултове и микрофоне, да најави
визију обнове духовног задужбинарства, да се
придружи свима који су поздравили „културно
пролеће“, износећи и неке „вечно покретне идеје“
које оснивање институција ове врсте чине сми
сленим и оправданим.

Са овако искреним патосом се последњи пут го
ворило у огледу Пере Слијепчевића „О старим срп
ским задужбинама“. Њихова се историја, рекао је
сада Стипчевић, може сматрати историјом културе,
што значи да се у њима огледа све богатство, сва
раскош духовног преображења једног народа. Оне
представљају први потпорањ великог цивилиза
цијског моста који повезује деветнаести и двадесет
први век, ослонац који повезује обалу националног
„рисорђимента“ са данашњим временом у инте
гралном, светском смислу културног развоја.
Остале су у сећању речи дугогодишњег декана
Филолошког факултета које је том приликом из
говорио:
„Вук нам, номинално, тестаментом, није оставио
ни једну зидану грађевину, нити кесе злата које би
смо на ползу народну имали користити. Али, његово
моћно дело је задужбина која живи у свима нама,
а узвратна задужбина коју желимо подићи осни
вањем Вукове задужбине јесте настојање да се ву
ковско језичко и културно преображење обогати још
темељнијим пристанком и да му се додају и нови са
држаји. Оснивачи чине добро – добра ради, или, као
што је прозаичније записано на првој седници Одбо
ра Вукове задужбине за језик, књижевност, историју
и фолклор – Задужбина не треба да буде каса за под
миривање материјалних потреба..., већ институ
ција која ће иницирати, подстицати и подржавати
програме из области којима се Вук бавио“.
Вукова задужбина је остала без једног од својих
најдрагоценијих сарадника, без моћне подршке
једног вечно будног, радозналог а тако одлучног
човека. Доследан у својим ставовима, упорно је
веровао да ће своје научне парнице добити макар
у другој инстанци, пред апелацијом будућности. У
својим последњим записима, у „Критичким и дру
гим минијатурама“, изнео је, тако, на књижевно
језгровит и животан начин, свој суд о будућој суд
бини поезије која никада не живи у празнини, под
стаклеником, у безваздушном простору:
„Она може да буде пригодна, као што свуда би
ва, општећи с неким историјским контекстом ма
ње или више директно. Тада јој је опет, мање или
више, обезбеђена пролазност. Може да буде у вези,
мање или више, са ширим и дубљим духовним и
културним окружењем. Тада је много мање угро
жена пролазношћу. Јер увек постоје две врсте кон
текста, један је пролазан, други је трајан“.
Оно што је за читаоца ових огледа значајно ни
је само ненаметљива ерудиција која оштроумно
вреднује етичку вредност самог чина књижевне
креације, није од пресудне важности ни податак да
је Стипчевићу увек био близак континуитет умет
ничког стварања кроз векове. Важна су, преважна,
и „његова уверљива сведочења о стању духова на
српској културној и академској сцени крајем два
дес ет ог века“. Дец ен иј ам а, њег ов о име бил о је
чврсто уграђено у темеље српске књижевне исто
риографије.
Писац незаобилазних студија, од интерпретаци
ја до компаратистичких минијатура, незабораван
и као педагог и ментор, Никша Стипчевић је актив
но суделовао у раду читавог низа института, ака
демија и издавачких кућа. По магичном закону
„similia similibus“, све ове његове активности биле
су у блиском сродству, па се и његов благонаклони
поглед из фотеље дугогодишњег управника Библи
отеке САНУ радо и често спуштао на издања Вуко
ве задужбине, схватајући њихову појаву као важну
покретачку снагу, као једну од снажних полуга у
историји наше културне свести.

Слободан ГРУБАЧИЋ
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Јубилеј
нашег
нобеловца

Н

а иниц иј ат ив у Ми
нистарс тва култ ур е,
информисања и ин
форм ац ио н ог дру
штва, Влада Републике
Србије донела је одлуку о обележава
њу јубилеја Иве Андрића, јединог до
битника Нобелове награде код нас.
С обзиром на то да се у 2011. години
навршавају две јубиларне годишњи
це Иве Андрића – сто година од обја
вљивања његовог првог књижевног
рада у часопису Босанска вила (30.
9. 1911) и педесет година од доделе
Нобелове награде за књижевност, а
у октобру 2012. и 120 година од њего
вог рођења, период од октобра 2011.
до октобра 2012. године одређен је за
обележавање ових јубилеја.
Овогодишњи, 77. Вуков сабор био је
посвећен педесетој годишњици до
деле Нобелове награде књижевнику
Иви Андрићу. Приказана је изложба
Музеја града Београда Иво Андрић пи
сац и/или дипломата, изведена радио
драма Андрићеви звучни пејзажи, на
завршној свечаности одиграна је по
зоришна представа Проклета авли
ја, коју је за отворену сцену приредио
Небојша Брадић. На Саборишту, на
отвор ен ом прос тору бил а је пос та
вљена изложба под називом Андрић
и Вук, која је омогућила посетиоцима
завршног дана сабора да се упознају
са Андрићевом биографијом и библи
ографијом и да се подсете колико је
Андрић ценио Вука Ст. Караџића и са
колико је поштовања писао о њему.
Подсетимо се шта је Иво Андрић
писао о Вуку Караџићу:
„Вук је један од оних реформато
ра кој им а је бил о суђ ен о да још за
живота виде готово у потпуности
тријумф својих идеја. То је великој и
занимљивој драми Вуковог живота да
ло онај ’срећан завршетак’ који се сво
јим блеском прикрио и ублажио многу
оштрину пионирских, борбених годи
на. Затим, Вук је својом упорном и
непоколебљивом борбом тукао про
тивнике до потпуног уништења, а

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА
„МИЛЕ НЕДЕЉКОВИЋ“

својим дугим животом чак их и фи
зички надживео. И на крају, све што је
остало, људи и установе, изгубило се
у општем признавању Вуковог дела и
једногласном слављењу његове лично
сти (ревност коју су у том сви покази
вали могла се, по свом интензитету,
упоредити само са оштрином са ко
јом су га гонили за првих тридесет
година његовог деловања). Тако се, на
крају, све што је било Вуково, мисао и
дело, живот и борба, завршило у све
општој ’глорији’, без сенке сумње, без
трага порицања. И прво што су од Ву
ка угледали нараштаји пред којима се
тада отварала писменост били су и
тај сјај и та слава, сада већ готово
без сенке поговора.
У октобру месецу 1897. године срп
ска влада пренела је на свечан начин
Вукове посмртне остатке из Беча у
Београд. Тада је Београд видео незапам
ћену свечаност; кроз Београд је проне

више огорчених и моћних противника:
његова борба је дуго времена доноси
ла само штете, неприлика и тешкоћа
сваке врсте. А сам Вук није био нима
ло лак ни прилагодљив него тврдоглав
и врлетан човек коме је требало мно
го места на хартији и у животу. И по
сле, природно, дешавало се да су многи
који су, увидевши истину били крену
ли за Вуком, заостајали обесхрабрени,
напуштали наоко безизгледну борбу
против утврђеног и добро брањеног
реда ствари, и повлачили се или се чак
окретали против оног што су тада
славили и заступали. Познат је и ти
пичан случај Лукијана Мушицког. При
јатељ и одушевљени сарадник Вуков у
прво време, учен и угледан песник, ар
химандрит, по свим особинама сво
га духа и карактера он не може да га
до краја прати на том путу. Карак
теристично је да је он већ у почетку
држао, како се каже, у свом манасти

Посета Иве Андрића Вуковој спомен-кући у Тршићу 1973. године
сен Вуков мртвачки ковчег у пратњи
чланова владе, свих високих цивилних
и војних функционера, уз јеку црквених
звона и појање педесет свештеника,
на челу са митрополитом Михаилом,
укратко: уз учешће целе оне друштве
не хијерархије која се некад, по Њего
шевим речима, била ’оплочила’ на Вука
и његову реформу. То је била као нека
симболична и коначна консакрација.
Али већ много пре тога држава и црква
и сви друштвени редови и установе
примили су, као неминовност, Вукове
идеје и узели у своје руке њихову при
мену и увођење у живот.

ру Вуков портрет, али сакривен ис
под друге слике. И заостао је убрзо. А
Вуку је писао овако: ’Много је реформе
уједанпут! А помислите како су про
шли сви реформатори. Тешко си ва
шим штакама’. Он види, каже, да се
Вук решио за нова слова. ’К тому ви
слутите с њима на велику јерес. А ја,
тако ми аљина и неба не смем се у
то упуштати’. Вук му је одговорио на
свој начин. ’Ви сте ми казали да буде
мо конзеквент, и оћемо вала! ... Не бој
се ништа. Наша је побједа!’

*

Пре више од сто година завршен је
Вуков рат. Слегле су се и потонуле у
забораву многе обостране страсти
или слаб ос ти, наг лос ти и заблуд е.
Тешко би било данас, и онима који су

Дуг и тежак је био Вуков пут, на ње
му је он имао одушевљених и пожр
твованих присталица, али још много

*

ријске, култур олошке и цивилизацијске
оквире. Шумадија. Србија на крају столе
ћа. Ратови, страдања, сиромаштво. Потира
ње традиционалних вредности. А ми овде
говоримо о човеку који је све своје снаге,
сва достигнућа, али и личне муке и слабо
сти, усмерио у афирмисање ових дефици
тарних тековина.
Миле Недељковић је, овде, у Шумадији,
био у своме завичају. Али је као истински
хуманиста, у свакоме месту, и у сваком раз
говору са људима, био на своме терену и у
своме завичају.
Из Милетовог дела види се апсолутна ин
тегралност и интегритет једне личности, са
гласје знатне ерудиције и великог дела.
дружења грађана Баштина
Све у овоме човеку упућује на ванред
и будућност – Аранђеловац ност и изванпросечност. Видим га, као што
1859. доделило је Бошку Су је Андрић видео Кочића: Кад проговори као
вајџ ићу наград у за најб о да за њим планина проговара.
љу српску фолклористичку
Миле Недељковић је знао: бавити се со
књигу у 2010. години, за студију Певач и бом и старати се о себи не може човек који
традиција (Завод за уџбенике 2010). При се не бави сопственом традицијом и који
мајући награду, Бошко Сувајџић је у по се не стара за сопствени културни иден
здравној речи истакао:
титет. Стога је све своје снаге уложио у оне
научне послове који су били
„Вел ик а је част прим ит и
и остали у функцији очувања
награду која носи име чове
темеља српског националног
ка који је до те мере задужио
и културног идентитета. Успо
свој народ, а ништа му није
равајући нас у науму да по
траж ио зау зв рат. Мил е Не
што-пото преваспитамо сами
дељков ић је нап ис ао кап и
себе и постанемо нешто што
тална дела из области српске
као народ никад нисмо били
етнологије и фолклористике.
нити смо могли да будемо.
Био је много више од годи
Миле Недељковић је капи
шњег обичајника у Срба.
тална дела посветио српској
Пол их ис тор ик, еруд ит а,
фолклорној традицији. И моја
научник енциклопедијских
се књига зове Певач и тради
знања, сушт, али ни сув ни су
ција. И она је посвећена, коли
вопаран, Миле Недељковић је
ко је то било у мојим моћима,
показао да, ето, и код нас мо Бошкo Сувајџић
очувању традиције. Која је жи
же да се запати вредан, скро
вотворна, и модерна, и која се
ман и радин човек, радознао и несебичан увек изнова принавља из себе саме.
да своја знања подели и умножи са други
Због чега традиција? Због тога што је тра
ма и тиме их истински оплемени. Скром диција модерна. И жива. Традиција нас учи
ност, са којом је живео и радио, допринела самопоштовању. Да бисмо били виши, мо
је да остане, трајније и драгоценије, у сва рамо допустити традицији да буде дубља од
ком ретку који је написао, и у сваком раз нас. Само ако поштујемо себе, уважавајући
говору који је заподенуо.
сопствену историју и традицију, на теме
Човек не може да не буде фасциниран љима хуманистичког образовања, можемо
свеколиким научним, друштвеним, умет постати истински модерна и европски по
ничким и људским ангажманом Милета свећена нација. Тачније, можемо се врати
Недељковића.
ти ономе што смо одвајкада били“.
Б. С.
Стваралачка и људска мисија Милета Не
дељковића смештена је у прецизне исто
Аранђеловац, 29. 9. 2011.

Годишњи
обичајник
у Срба

У

позвани за то, бити сасвим праведан
судија тадашњим зараћеним страна
ма, тачно сагледати и правилно оце
нити све елементе те дуготрајне и
велике борбе о којој смо ми овде гово
рили само схематично, без нијанси
и сенчења. Поб едом Вукових основ
них идеја давно је окончан бој у ком
је задуго било много забуне и магле и
у ком, као у народној песми, понекад
заиста брат брата познати није мо
гао. Па ипак, дах ове девизе и дух ове
Вукове постојаности допиру и до нас,
и по њима Вук Стефановић Караџић
заслужује увек нашу пажњу, и наше
дивљење, као што цело његово дело за
служује захвалност и признање пото
мака. Ми му то дугујемо. ’Помислите
на потомство’, опомињао је он коле
бљиве пријатеље и сам у најтежим
данима тешио потомство. ’Једина је
награда моја, којој сам се зато надао,
била ова, да учени и у овом послу ве
шти људи, после смрти моје кажу да
сам ја мој посао разумевао’. Потом
ство му је то признање одавно одало.
Школе и улице многих градова у Југо
славији носе његово име. Вук Стефа
новић Караџић има већ одавно своје
споменике у нашој земљи. Али најлеп
ши споменик који му можемо подићи
то су љубав и интересовање које ћемо
посветити језику. Јер језик је, то сви
знамо, жива снага са којом је везана
не само култура него и само посто
јање једног народа. А питање језика
– то је очигледно, али то треба стал
но понављати – није само ствар људи
од науке и пера, српских и хрватских
лингвиста и књижевника. Сви смо ми,
без разлике, позвани да будемо твор
ци и чувари језика, и сви ми, свесно
или несвесно, утичемо на његов раз
витак, усавршавајући га или кварећи.
А наша дужност је да чувамо оно што
је Вук називао ’чистота и слабост на
шега језика’. И Л. Мушицки је, иако на
свој начин, рекао истину када је пи
сао да језик свет бити мора и писцу
и неписцу. И са нашим језиком на да
нашњем степену развитка, дешава
се исто што са свима језицима све
та; и у њему се врши сталан процес
стварања и растварања; он се мути
и бистри, бистри и мути, троши се
и крњи, али и расте обнављањем, бо
гаћењем и превазилажењем сама себе.
Томе природном току ствари не мо
же нико крај сагледати. Али једно се,
мислим, може већ сада казати. У том
развитку, у његовој основи, биће, као и
до сада, увек присутан стваралачки
дух Вука Стефановића Караџића.“
(Из књиге Иво Андрић о Вуку Кара
џићу, Рукопис приредио Ђуро Гавела,
БИГЗ, Београд, 1972)
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ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Неговање културног
наслеђа

У

Дому Вукове задужбине одржане су редовне трибине
из циклуса Културно наслеђе, на којима су предста
вљене нове вредне књиге и догађаји из области изу
чавања језика, фолклора и народне културе српског
и других словенских и балканских народа.
Циљ Трибине је да информише нашу јавност о истраживању по
јединих тема из наведених области и да окупи заинтересоване по
јединце – истраживаче који могу да помогну да језик и културно
наслеђе добију одговарајућу пажњу и вредновање и тако буду сачу
вани за нове нараштаје. Истовремено, кроз њен рад настоји се под
стаћи развијање критичке мисли о стању језика и културне баштине
код Срба и њима сродних народа.
Руководилац Трибине је проф. др Љубинко Раденковић.
Девета трибина одржана је 12. априла 2011. године. Разговарано је
о књизи проф. др Ненада Љубинковића, Трагања и одговори: студије
из народне књижевности и фолклора (1). Учествовали су: др Мирјана
Детелић, др Лидија Делић, мр Данијела Петковић и аутор књиге.
Десета трибина (4. маја 2011) имала је за тему Пролећне песме и
игре на реци Печори (север Русије). Говорила је др Татјана Канева,
предавач и руководилац Центра фолклорних истраживања Сиктив
карског универзитета у Русији.
Једанаеста трибина (17. маја 2011) била је посвећена књизи проф.
др Бошка Сувајџића, Певач и традиција (Завод за уџбенике, Београд
2010). Учествовали су: др Миодраг Матицки, др Оливера Радуловић,
др Немања Радуловић и аутор књиге.
Дванаеста трибина (23. септембра 2011) имала је за повод књигу
проф. др Јежија Бартмињског, Језик-слика-свет. Етнолингвистичке
студије. У расправи су учествовали: др Станислава ЊебжеговскаБартмињска, др Александар Лома, др Марта Бјелетић, др Дејан Ај
дачић и аутор књиге.
Тринаеста трибина (3. октобра 2011) била је посвећена теми Сим
болика људског тела у белоруском фолклору. Говорила је др Татја
на Володина, научни сарадник Института за историју уметности,
етнографију и фолклор Националне академије наука Белорусије у
Минску. У разговору су учествовали и академик Светлана Толстој и
проф. др Андреј Мороз (Москва).
Четрнаеста трибина одржана је 17. октобра 2011. године. Пред
стављен је Етнолингвистички речник „Словенске старине“ (T. I-V,
Москва 1995–2011). Говорила је Светлана Толстој (Москва), иностра
ни члан САНУ, руководилац Сектора за етнолингвистику и фолклор
Института славистике Руске академије наука у Москви и главни
уредник петотомног енциклопедијског речника „Словенске стари
не“, који обухвата и српску народну културу.
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НАГРАДА „ДЕЈАН
МЕДАКОВИЋ“
ЗА МЕМОАРСКИ СПИС
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Награда
за дуго
памћење
Василије Ђ. Крестић
награђен за књигу
„Историчар у времену
преломних и судбинских
одлука”, објављену у
„Прометеју”, 2011. године

Василије Ђ. Крестић

И

здавачка кућа „Проме
теј” је 2008. године, у
знак поштовања и се
ћања на свог аутора и
знаменитог научника
и књижевника, академика Дејана
Медаковића (1922–2008), основала
Награду „Дејан Медаковић“ за дуго
памћење. Наградом се сваке године
издваја мемоарски спис, написан
на српском језику, управо у бразди
коју је својом крупном акцијом, а
мемоарима „Ефемерис” напосе, за
сновао наш незаборавни аутор.
На састанку жирија, који се тради
ционално окупља у Вуковој задужбини
чији је родоначелник и дугогодишњи
председник био академик Медаковић,
одржаном 7. октобра ове године, јед
ногласно је одлучено да се награди
академик Василије Ђ. Крестић за књи
гу Историчар у времену преломних и
судбинских одлука, објављену у „Про
метеју”, 2011. године. Жири је радио
у саставу: Драшко Ређеп, председник,
Јован Ћирилов и Радован Поповић.
Досадашњи лауреати награде „Де
јан Мед аков ић” су: Мом о Кап ор за
Исп ов ес ти (СКЗ, 2008), Мио д раг Б.
Протић за Нојеву барку, III (СКЗ, 2009)
и Мирко Демић за Трезвењаке на пи
јаној лађи (Агора, 2010).
У образложењу овогодишње награ
де наводи се да је Василије Ђ. Крестић
(1932), наш знаменити историчар и
хроничар, у ауторизованој књизи сво
јих интервјуа и изјава од 1985. до 2010.
године, остварио јединствено сведо
чанство о дугом и често на понеким
странама заборављеном и исхитреном
дугом памћењу српског национа. Је
дан од сасвим изузетних наших на
учника који је непосредно и, може се
рећи непрекидно присутан у јавности,
оглашавајући се над неправдама, исти
нама и полуистинама, Крестић је, како
су године протицале, од истраживача
високог ранга, неум
 ољивог и непотку
пљивог, постајао све више и све уочљи
вије аутентичан сведок неспоразума и
несугласица, паушалних оцена и зло
намерности сваке врсте. Многобројне
судбине и не мање бројне магле на
ших исходишта, Штросмајер и Томић,
југословенство и усташтво, погроми и
демагогија, мимикрија и дволичност
често проминентних личности наше
јавне сцене протеклих столећа, за Кре
стића су само кључне и утицајне тачке
наших данашњих неслагања и пози
ција. Крестић је данас и овде, и још по
негде, апсолутно без премца. Његова
доживљајна осетљивост на питања
наоко периферна, гранична, запра
во је налик на откровење. Све после
Крестићевих анализа наилази друк
чије. Његова обавештеност је из прве
руке, а научни проседе заслужује из
узетно поштовање. Његов мар за нао
ко споредне личности (Имбро Ткалац,
на пример), одједном осветљава читав
политички амбијент једног времена
новом, разантном светлошћу. Блиско
комплементаран са темама и диле
мама Дејана Медаковића о српском
северу, академик Василије Ђ. Крестић
заслужено и праведно у сваком погле
ду стиче ово признање.
Награда ће бити уручена у оквиру Да
на Прометеја, 5. јануар
 а, 2012. године.
Др Драшко РЕЂЕП,
председник жирија
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
Престоница културе
2020?
Европски комесаријат за културу и образовање
објавио је у августу резултате, након вишемесеч
них консултација у Бриселу, у којима су учество
вале 34 земље, да је Србија, то јест Београд, први
по рејтингу за Европску престоницу културе.
У Бриселу је у марту одржана конференција
под називом Европске престонице културе по
сле 2019. године, у чијем је раду активно учество
вала и делегација пројекта Београд 2020. То је
допринело да интересовање за Београд и Србију
порасте, тако да је наша престоница прва по реј
тингу, а то је ушло у званичан документ Европ
ског комесаријата за културу и образовање.

Век и по театра
Поводом Дана Српског народног позоришта у
Новом Саду, основаног пре 150 година, 28. мар
та 2011. године у том нашем најстаријем теа
тру уручене су награде заслужнима за његов
успешан рад, а у вечерњим часовима одржа
на је премијера опере Пикова дама Петра Или
ча Чајковског.
Златне медаље Јован Ђорђевић, назване по пр
вом управнику Српског народног позоришта,
добили су драмска уметница Анђелија Веснић
Васиљевић, првакиња Опере Марина Павловић
Бараћ, директор технике Радослав Букумиро
вић, театролог Мирослав Радоњић и позоришни
критичар Дејан Пенчић Пољански.
Дан Српског народног позоришта установљен
је у знак сећања на 28. март 1981. године, када
је оно пресељено у ново здање на Позоришном
тргу. Најстарији професионални театар у Срба
основан је 16. односно 28. јула 1861. године на
седници Српске читаонице у Новом Саду, ко
јој је председавао Светозар Милетић, најзначај
нија политичка личност тог времена. За првог
управника именован је Јован Ђорђевић, који је
у Српском дневнику, годину раније, објавио низ
чланака у којима је истицао потребу за оснива
њем Српског народног позоришта.

Доситеју у спомен
Поводом 200 година од постављења Доситеја
Обрадовића за првог српског министра просвете
и 200 година од његове смрти, Влада Републи
ке Србије прогласила је 2011. годину – Годином
знања.
У Српској академији наука и уметности, 14.
априла 2011. године, одржан је научни скуп на
ком е је обел ежен о 200
год ин а од смрт и срп
ског просветитеља Доси
теја Обрадовића, једног
од најзнаменитијих Ср
ба 18. века. Председник
САНУ Никола Хајдин је
истакао да је Доситеј Об
радовић и данас за нас
зачетник и творац про
свећ ен ог, трез вен ог и
уљуђеног српског наци
онализма, а његов траг
нас и сада упућује којим
путем треба да идемо.
У порти Саборне цркве, где почивају његови
остаци, 10. априла је одржан помен који је слу
жио епископ хвостански Атанасије, уз пратњу
црквених великодостојника и хора Првог певач
ког друштва.
Задужбина Доситеј Обрадовић, Матица срп
ска и Српска академија наука и уметности, под
покровитељством Министарства просвете и на
уке, организовали су 13. октобра 2011. године тро
дневни Међународни научни скуп под називом
Доситеј Обрадовић у српској историји и култу
ри. Скупу је присуствовало више од 60 научних
радника, од тога двадесетак из иностранства.
Последњег дана рада учесници скупа посетили
су фрушкогорске манастире Хопово и Круше
дол, а завршна расправа је одржана у Матици
српској.

Златни беоч
 уг за допринос
култури у 2010.
У великој сали Народног позоришта, 14. апри
ла 2011. године, уручена су признања Златни
беочуг, која по 40. пут, додељује Културно-про
светна заједница Београда за трајан допринос
култури.
Изванредни златни беочуг за животно дело
добили су драмски писац Душан Ковачевић,
оперски уметник и педагог Звонимир Крнетић
и композитор Зоран Христић. Међу културним
институцијама овим признањем награђени су
Историјски архив Беог рада и Радио телевизи
ја Студио Б.
Награду Златни беочуг за 2010. годину добило
је 17 појединаца, међу којима су: сликарка Да
ница Баста, композитор и диригент Војкан Бо
рисављевић, архитекта Бранка Бошњак, вајар
Остоја Горданић Балкански, сценограф Алек
сандар Денић, драмски уметник Михајло – Ми
ша Јанкетић, књижевник Горан Милашиновић,
књижевница Милица Јефтимијевић Лилић, те
атролог Драгана Чолић Биљановски и публици
ста Драгослав Савић.
Признање је припало и књижевној трибини
Код Вука, националном ресторану Кумбара и
Музеју Народног позоришта у Београду. Доде

љене су и повеље Културно-просветне заједни
це Београда за 2010. годину.

Будућност
ћирилице данас
У Парохијском дому Храма Светог Саве у Бео
граду, 15. априла 2011, одржан je научни скуп под
називом Ћирилица у информатичком друштву.
Циљ скупа био је да допринесе неговању пра
вославних вредности, обнови светиња, заштити
културног блага и писмености у Срба, а у склопу
деловања удружења Кнез Мирослав.
Научни скуп је одржан уз благослов његове
светости патријарха српског Иринеја који је ука
зао да је заштита ћирилице наша велика оба
веза и дужност и да нас на то обавезује дело
солунске браће, Ћирила и Методија. То није по
зив да се не користе друга писма, већ обавеза
да се заштити нешто што припада нама, нашој
историји, нашем времену и нашој будућности.
Ћирилица је свето писмо, јер су на њему напи
сана најлепша и најзначајнија дела српске кул
туре и историје, и зато га се не треба одрицати и
заборављати га, истакао је патријарх Иринеј.
На скупу је истакнуто да је ћирилично писмо
трансвременско, модерно у сваком добу и вре
мену, те да се као такво слаже са савременим
техничким достигнућима и да поседује велики
потенцијал у домену транслитерације и фоне
тизације страних појмова, имена и израза.
У оквиру скупа Ћирилица у информатичком
друштву отворена је и изложба ћириличних
фонтова Ћирилица данас – професор Стјепан
Фил ек и, зах ваљуј ућ и кој ој је јавн ост имал а
прилику да се упозна са креативним решењи
ма фонтова за ћирилично писмо.

ку између хришћанске религиозне слике и про
фане, уметничке слике. Предмет истраживања
аутора била је и дубока симболика самог про
цеса иконописања.

Дани Ћирила и Методија
Од 20. до 24. маја 2011. године у Београду и у
још неколико градова одржана је културна ма
нифестација Дани Ћирила и Методија. Дани
су свечано отворени у просторијама Удружења
књижевника Србије, а пор ед српских песни
ка који су говорили своје стихове у славу сло
венских апостола писмености, гости су били и
представници амбасада православних зема
ља у Србији. Учествовали су песници Милован

Дан писмености

Српске фреске у Фиренци
У баз ил иц и Санта Кроћ е у Фир енц и од 15.
априла до средине маја ове године била је отво
рена изложба Србија, земља фресака коју је при
редила Галерија фресака из Београда. Изложба
је први пут реализована пре четири године када
је била представљена у Стразбуру, Клагенфурту,
Љубљани, Паризу и Бриселу.
Посетиоци базилике Санта Кроће могли су да
виде више од 20 копија фресака, одливке каме
не пластике, као и макете манастира Сопоћани
и Милешева. Такође, могли су да се упознају са
специфичним изразом српске средњовековне
духовности.
Публика из Фиренце била је у прилици да ви
ди чувену фреску Богородица са Христом из цр
кве Богородица Љевишка, фреску Свети Ђорђе
из манастира Високи Дечани, фрагменте ком
позиције Рођење Христово из Сопоћана, Рођење
Богородице из Цркве светог Димитрија у склопу
комплекса Пећке патријаршије. Низом одлива
ка камене пластике представљени су манасти
ри Љубостиња, Милешева, Сопоћани, Високи
Дечани.
Поставка у Фиренци је резултат сарадње На
родног музеја у Београду, Министарства култу
ре, информисања и информационог друштва
Републике Србије и Туристичке организације
Србије.

Српска Света гора
У Галерији Радио телевизије Србије, 19. апри
ла ове године отворена је изложба Света гора
фрушкогорска у организацији Епархије сремске,
Завода за заштиту споменика културе Војводи
не, Издавачке куће Прометеј и Радио телеви
зије Србије. Изложба је уприличена поводом
обележавања пет векова фрушкогорских ма
настира.
Изложба сведочи о пет векова трајања мана
стира, а приказани су оригинални експонати
из ризнице Српске православне цркве у Срем
ским Карл овц им а, икон е уметн ика Тео д ор а
Крачуна и Јанка Халкозовића, рукописне књи
ге, оригинални предмети – крстови, кадионице,
текстилне рукотворине, као и копије фресака из
манастира Раковац.
Документарни део изложбе је био ослоњен на
дело академика Дејана Медаковића, посвеће
но овим српским манастирима. Посетиоци су
имали прилику да виде и оригиналне портре
те Арсенија IV Јовановића Шакабенте, Павла
Ненадовића, Стефана Стратимировића, Јосифа
Рајачића, Германа Анђелића и Георгија Бран
ковића.

Феномен иконе
У Галерији Српске академије наука и уметно
сти 21. априла је отворена изложба Икона, срп
ска духовна и историјска слика аутора Андреја
Вујновића, музејског саветника Историјског му
зеја Србије. Изложбу су приредили Историјски
музеј Србије, Галерија САНУ у сарадњи са На
родним музејом из Беог рада и Музејом Српске
православне цркве.
Аутор је феномен иконе приказао са око сто
тину експоната, у две целине. У првој се предста
вља историја иконе од касноантичког периода
до канонизације у оквиру Византијског царства.
Један сегмент био је посвећен указивању на ис
ходишта иконописаца од самог Христа и апо
стола и јеванђелисте Луке како га представља
хришћанска традиција. Аутор се позабавио и ра
довима руских иконолога с почетка 20. века и
том приликом је илустровао суштинску разли

Светлана Велмар-Јанко
вић је и животом и делом
чврс то вез ан а за Бео 
град који јој је непресу
шан извор инспирације,
као и надахнуће. Капија
Балкана настајала је ду
же од петнаест година, а
интензивно је писана по
следњих седам година.
Књига је богато илустро
вана, са индексом појмо
ва и топонима, као и са
списком одабране лите
ратуре, на 620 страна у колору. Капија Балкана је
обимна, као и историја Београда, то је раскошна
авантура знања, података, судбина, једном речју
– поуздан путник кроз прошлост српске престо
нице. Писана на занимљив и пријемчив начин,
књига Капија Балкана намењена је свима који
ма је Београд у срцу, али и онима који желе да
прошире знање и да боље разумеју историјске
процесе у којима је Београд био учесник. Све
тлана Велмар-Јанковић нас овим делом уводи у
једну још незавршену причу, сагу о једном гра
ду, чији саставни део су многи од нас.

Витезовић, Миљурко Вукадиновић, Гојко Ђого,
Мирјана Ковачевић, Иван Лаловић, Предраг Ба
јо Луковић, Душица Миловановић, Петар Пајић,
Душко М. Петровић и Зоран Радисављевић.
Програм је настављен у Суботици, Руми, Ва
љеву и Лесковцу. Манифестација је завршена
свечаношћу код споменика Ћирилу и Методи
ју у Београду, као и свечаним програмом у Ру
ском дому.

Дан Народног музеја
Иако је Народни музеј у Београду још у фази
предреконструкције, 10. маја 2011. године про
слављено је 167 година постојања ове, једне од
најзначајнијих културних институција код нас.
Том приликом су на свечаности додељена при
знања и захвалнице сарадницима и донатори
ма Народног музеја, као и повеље запосленима
у тој установи.
У протеклој години Народни музеј је органи
зовао 11 изложби, а објавио је више од десет мо
нографија, часописа и других издања.
Поводом Дана Народног музеја, у атријуму је
била отворена изложба Благо кнежевских гробо
ва, која је претходно приказана у Палати Кви
ринала у Риму и у Палати Монте ди Пијета у
Падови.

Завршена обнова
Народне библиотеке
Комплетно обновљен и преуређен ентеријер
Народне библиотеке Србије у Београду, чија је
реконструкција почела пре више од три године,
24. маја је представљен јавности.

И ове године је у Србији обележен 8. септем
бар, Међународни дан писмености, који наша
земља дочекује са 20 одсто становништва стари
јег од петнаест година без основне школе.
Према попису становништва из 2002. године,
у Србији има око милион људи који немају завр
шену основну школу, а 50 одсто одраслих који су
завршили само основну школу функционално
су неписмени. Ови подаци упозоравају да је до
шло време да се овом проблему посвети дужна
пажња. Министарство просвете и науке Репу
блике Србије, уз помоћ Европске уније, покре
нуло је пројекат Друга шанса, који ће омогућити
да старији од 15 година заврше основну школу и
добију стручно образовање. За сада је пријавље
но око 2.800 полазника. За пројекат је Европска
унија издвојила око четири милиона евра.
Реализација пројекта почела је у септембру у
38 основних школа, а Министарство просвете и
науке је одабрало 80 школа широм Србије које
ће бити укључене у образовање одраслих.

Дан Универзитета
у Београду
Као и сваке године, у септембру је обележен
Дан Универзитета у Београду. Ову високошкол
ску установу годишње упише 15.000 бруцоша, а
укупно има 90.000 студената на 31 факултету.
Студентима предаје око 5.000 наставника и са
радника, а Универзитет има 11 научних инсти
тута и око 1.500 стручњака.
Као Дан београдског Универзитета прославља
се 13. септембар, када је 1808. године почела на
става на Високој школи коју је у Београду осно
вао Доситеј Обрадовић.
Поводом 203 године постојања и рада Универ
зитета одржана је свечаност на којој су говорили
министар просвете и науке, Жарко Обрадовић,
и ректор београдског Универзитета, Бранко Ко
вачевић. Они су указали на проблеме који су ве
ћином финансијске природе, као и на планове
везане за рангирање високошколских установа
које ће омогућити београдском Универзитету да
сагледа које је његово место у Србији, али и ме
ђу светским универзитетима.

Анастас Јовановић – први
српски фотограф
Поводом 133 године постојања и рада Војног
музеја на Калемегдану, отворена је изложба по
свећена Анастасу Јовановићу, првом српском
фотографу и литографу. Изложбу је приредила
кустос Наташа Томић, која је овом поставком
желела да представи рад човека који је сре

Реконструкцијом Народна библиотека Срби
је је добила функционално опремљених 6.000
квадратних метара и 50 одсто више читалач
ких места, неограничен приступ интернету и
милионским дигиталним библиотечким колек
цијама. Иначе, за реконструкцију држава је из
двојила 430 милиона динара.
Током трајања обнове, Библиотека је знат
но унапредила своје интернет услуге, тако да
је број виртуелних посета премашио 15 мили
она корисника.
У Народну библиотеку је током три године,
путем обавезног примерка, пристигло 65.000
књига, а у друге библиотеке у Србији је дистри
буирано 169.000 књига.
Аутор пројекта реконструкције ентеријера Би
блиотеке је архитекта Зоран Радојчић, који је
победио на јавном конкурсу организованом у
сарадњи са Друштвом архитеката Србије.

Капија Балкана
Током августа издавачка кућа Стубови култу
ре објавила је најновије дело Светлане ВелмарЈанковић Капија Балкана, означено као „брзи
водич кроз прошлост Београда“. Књижевница

дином деветнаестог века у Србију донео први
фотоапарат и поставио темеље српске фотогра
фије. Поред тога што изложба прати живот и рад
Анастаса Јовановића, она сведочи и о времену
у којем су фотографије настале.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАУЦИ И ДЕЛУ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА

Календар великана науке
Разматрању
комплексне теме
приступило је више
од 50 врсних стручњака
из различитих научних
области, предавања
су била отворена за
јавност, а организатори
су позвали све
заинтересоване
да се активно укључе
и у завршну дискусију

на Иринеја, академик Никола Хајдин,
председник САНУ, и проф. др Ђорђе
Вуксановић, декан Грађевинског фа
култета.
Разматрању веома комплексне те
ме приступило је више од 50 врсних
стручњ ака из разл ич ит их нау чн их
облас ти: астрон ом иј е, матем ат ике,
физике, филозофије, веронаук
 е, исто
рије, књижевности и других. Преда
вања су била отворена за јавност, а
организатори су позвали све заинте
ресоване да се активно укључе и у за
вршну дискусију тог скупа.
Циљ конференције био је да се мул
тидисциплинарно прикупе и јавно
сти представе подаци о настанку и
развоју календарског знања са гле
дишта математичке и астрономске
теорије мер ења и рачунања време
рв а конф ер енц иј а о на и годишњих циклуса, о историји
науци и делу Милу календарских знања од најстаријих
тин а Мил анк ов ић а времена до данас, митолошкој и те
„Календарско знање олошкој подлози календара, као и о
и допринос Милути историји настанка и модификација
на Миланковића“ одржана је 14. и ма најпознатијих календара, све до
15. септембра 2011. на Грађевинском специфичног доприноса Милутина
факултету Универзитета
Миланковића у покушају
у Београду, уз врло пре
реформе православног ка
гледну пратећу изложбу о
лендара.
животу и делу овог нашег
Мил ут ин Мил анк ов ић
научника. Конференцију
– грађ ев инс ки инж ењ ер,
је организовало Удруже
доктор технике, астроном,
ње „Милутин Миланко
гео ф из ич ар, клим ат ол ог,
вић“ (основано 2006), под
проналазач, књижевник и
покровитељством Мини
универзитетски професор –
старства просвете и науке
рођен је у Даљу код Осије
Републике Србије и Уни
ка (тадашња Аустроугарска
верзитета у Београду, а у
монархија) 28. маја 1879, а
сарадњи са десет струков
умро је у Београду, 12. де
них организација, инсти
цемб ра 1958. год ин е. Још
тута и вис окош колс ких Милутин
1923. урадио је до сада нај
Миланковић
установа.
прец из ниј и кал енд ар за
мерење времена. Како ду
Конференцију је отворио проф. др жина тропске године (време за које
Жарко Обрадовић, министар просве Земља обиђе Сунце) износи 365 да
те и наук
 е Србије, а учеснике су по на, 5 часова, 48 минута и 46 секунди,
здравили и његово преосвештенство Миланковић је на основу свог новог
епископ Атанасије, изасланик његове прорачуна и предлога распореда пре
светости патријарха српског господи ступних година, добио средњу дужи

П

ну календарске године од 365 дана, 5
сати, 48 минута и 48 секунди, чиме
је остварена до сада највећа тачност
календара, у коме се календарска го
дина разликује за само две секунде
од садашње дужине тропске године.
То значи да ће се у Миланковићевом
календару један дан вишка појави
ти тек за 28.800 година, док ће се код
грегоријанског календара јавити већ
2800. године. Тај календар званично
је прихваћен на Васељенском сабору

у Цариграду 1923. године и користи
се у 11 од укупно 15 православних цр
кава. Српска православна црква још
није прихватила реформисани јули
јански календар.
Мил анков ић је поз нат и као ве
лик и поп ул ар из атор нау ке – поч ев
од чув ен ог дел а Кроз вас ио н у и ве
кове (Нови Сад 1928, Београд 1944) и
аутор је великог броја грађевинских
објеката. Али, у свету је најпознатији
као творац астрономске теорије кли

Србија – расадник научника
Отварајући дводневну научну конференцију „Календарско знање и до
принос Милутина Миланковића“, на Грађевинском факултету у Београду,
проф. др Жарк
 о Обрадовић, министар просвете и науке Србије, истакао је
да Влада Србије и ресорно министарство настоје да обезбеде услове како
би наука и технологија постале кључни фактори друштвено-економског
развоја. Тим поводом министар Обрадовић је рекао да „Влада Србије и Ми
нистарство просвете и науке настоје да обезбеде законске и материјалне
претпоставке и услове како би се у Србији створио амбијент у коме би на
учноистраживачка делатност заједно са високим образовањем постала је
дан од главних носилаца укупног привредног и друштвеног развоја“.
Потом је министар Обрадовић нагласио: „Имамо у виду да Србија рас
полаже једним од најзначајнијих ресурса, а то су људски ресурси – ком
петентни научници, истраживачи, стручњаци, професори универзитета,
који остварују квалитетне научноистраживачке резултате. Он је и подсе
тио да је Милутин Миланковић најцитиранији српски научник у светској
научној заједници који заједно са Николом Теслом и Михајлом Пупином
представља три стуба у светској науци.

Учесници конференције посетили Даљ
Другог дана рада научне конференције, учесници су посетили родно
место великог научника Даљ (Хрватска) и на православном гробљу поло
жили цвеће на његово почивалиште у породичној гробници. Речи добро
дошлице у тамошњем Културном и знанственом центру (КЗЦ) „Милутин
Миланковић“ – у простору његове родне куће, обновљене средствима Вла
де Републике Србије, општине Ердут и Министарства културе Републике
Хрватске – упутили су им Јован Јелић, заменик жупана Осјечко-барањске
жупаније, и Југослав Весић, начелник општине Ердут, а делатност те уста
нове представио им је проф. Ђорђе Нешић, директор КЗЦ.
Гости су обиш
 ли и летњу резиденцију Патријархов двор са катедралном
црквом светог Димитрија у обнови, која је изграђена 1715. године, где им
се обратио епископ осјечкопољски и барањски Лукијан.

матских промена, којом је објаснио
мис тер ију лед ен их доб а. Као и сви
визионари, ни тај гор остас ума ни
је доживео да његове теорије стекну
пуну афирмацију за време живота и
тек од 1976. године, када су емпириј
ска истраживања доказала тачност
његових теор
 ија, његов углед у свет
ској науци је нагло порастао. Његово
капитално дело Канон осунчавања и
његова примена на проблем ледених
доба сврстано је у најзначајнија на
учна дела 20. века.
Мил ут ин а Мил анков ић а светс ка
наук
 а уврстила је међу највеће на
учнике 20. века, а Америчка агенци
ја за свемирска истраживања – NASA
међу 10 највећих научника свих вре
мена који су се бавили планетом Зе
мљом. У Миланковићеву част један
кратер на Месецу, један на Марсу и
јед ан план ет ои д наз ван и су њег о
вим имен ом, кој е ће нос ит и и јед
на од будућих експедиција на Марс.
Поводом 130 година од научниковог
рођ ењ а, Унес ко је 2009. проглас ио
Миланковићевом годином, а у све
ту се одржавају бројне међународне
научне конф ер енције, њему посве
ћене. Глобалне климатске промене
на Зем љи његов о дел о чин е трајн о
актуелним.
Уводно предавање на минулој кон
ференцији одржао је проф. др Марко
Иветић, проректор за науку Београд
ског универзитета, а затим су саоп
штења и предавања на теме Човек у
врем ен у и прос тор у, Астрон омс ке
основе календарског знања, Настанак
и развој календарског знања и његов
цивилизацијски допринос, Календари
и црква... поднели академици и науч
ни радници из земље и света.
Удружење Милутин Миланковић,
које је такође учествовало у овом ра
ду, најавило је да ће објавити зборник
саопштења са научне конференције
Календарско знање и допринос Милу
тина Миланковића.

Димитрије С. СТЕФАНОВИЋ

Непознати Србин чувени
париски електротехничар
Нова катедра на беог
 радској Великој Шко
ли – У Великој Школи је изабрани професор за
физику са електро-техником, г. Стеван Марко
вић, отпочео своја предавања. Том приликом
ректор Велике Школе је, у име професорскога
савета у сећање на познате и већ радом својим
прослављене електро-техничаре Србе у туђини:
Николу Теслу, Мих. Пупина, професора на уни
верзитету у Њујорку (у Америци), и Војислава
Мариновића у Паризу, отправио депешу г. Тесли,
у којој му је јавио о свечаном отварању катедре
за електро-технику на Великој Школи, која је ка
тедра трећа у Јевропи. На ту депешу је ректор г.
[Светислав] Вуловић добио од г. Пупина одговор
на српском језику пун одушевљења, радости и
искренога честитања.

(Цариградски гласник,

бр. 8, од 2. марта 1895)

О

***

ва вест из Цариградског гласни
ка гов ор и о отвар ању кат ед ре
електротехнике на Великој шко
ли, 1894. године, као и о тројици
у то доба светски познатих Ср
ба електротехничара. Двојицу од њих одмах
препознајемо, Теслу и Пупина, али ко је тај
Мариновић?
Изгледа да извештач Гласника из Београда ни
је добро разумео, или је лоше чуо Мариновиће
во име. У то време је у Паризу једини познати
Србин електротехничар био Велизар Марино
вић (Bélisaire Marinovitch), сарадник чувеног у
свету париског часописа о електричној енер
гији La Lumière Ėlectrique. Велизар Мариновић
је био млађи син Јована Мариновића, позна
тог српског политичара, министра и председ
ника владе.
Јован Мариновић је у Паризу први пут, на
школовању, провео две године (1841/42). Следе
ћи пут је то било 1847. године, због наставка шко
ловања, али и због незваничних дипломатских
послова. У то време у Париз су се сјатили сту
денти и политичари из јужне, средње и источне
Европе, који су живели под влашћу Аустроугар
ске и Турске царевине. Вођени су разговори о
ослобађању поробљених словенских народа и
формирању нових средњоевропских и балкан
ских федерација. Мариновић је, више незванич
но, све то пратио и о томе редовно извештавао

министра унутрашњих дела Илију Гарашанина.
У Паризу је сусрео једног Новосађанина, Јевре
јина Фридриха Хирша, журн
 алисту и адвоката,
који је учествовао у мађарској револуцији, 1848.
године, и из привржености мађарским нацио
налним идејама своје јеврејско име променио
у мађарско – Фриђеш Сарв
 ади. Сарвади је у Па
риз стигао 1848. године као дипломатски пред
ставник мађарске владе под вођством Лајоша
Кошута.
У току свог пребивања у Паризу, Јован Мари
новић и његова супруга Персида (кћи дунавског
капетана и најбогатијег српског трговца Мише
Анастасијевића) добили су, 1854. године, сина
Николу, а затим у Београду, 9. јула 1857. годи
не, и другог сина Велизара. Обојица су школо
вани у Паризу.
Никола Мариновић је по окончању студија
технике неко време радио у Паризу, а затим је
са француском компанијом, 1882. године, дошао
у Србију и радио на изградњи железничке пру
ге Београд–Ниш. По завршетку изградње, поста
вљен је за помоћника инспектора у Дирекцији
Српске државне железнице. Године 1888. поста
вљен је за секретара Министарства спољних по
слова, али је ускоро, 15. јула 1889. године, умро.
Велизар Мариновић је такође завршио цен
тралну инжењерску школу у Паризу и, 1879. го
дине, у својој двадесет другој години, кренуо је
преко Атлантика са француском компанијом La
Societe International du Canal Interoceanique која је
отпочела изградњу Панамског канала. У Панами
је провео две године и о томе је, под псеудони
мом Анри Сермоаз, написао књигу Две године у
Панами (Henri Cermois e, Deux ans a Panama).
Пос ле тога је жив ео у Пар изу, пос вет ио се
електротехници и био редовни сарадник часо
писа La Lumière Ėlectrique. Интересантно је да
у исто време у овом часопису сарађује још је
дан електротехничар, Геза Сарвади, син Ново
сађанина Фриђеша Сарвадија. Очигледно је да
су синови двојице дипломатских представника
и пријатеља, Мариновића и Сарвадија, кренули
истим путем и завршили исте школе.
За десетак година њих двојица су потпуно
овладали технологијом електричне струје, као и
применом електрике у пракси. У то време су те
леграфија и телефонија већ одмакле у примени,
те су Мариновић и Сарвади обе ове гране теле
комуникација ујединили у једном новом изу
му, о коме пише и наш Поштанско-телеграфски
весник, у броју 6, од јуна 1890. године:

„Театрофон. Париске новине Temps јављају да
су први пут били употребљени у Паризу театро
фони. Ове занимљиве апарате изумела су госпо
да: Мариновић и Сарвади. Они су удешени тако,
да у ономе моменту у коме се убаци монета од
50 сантима у известан отвор на њима, слушаоца
повезују са дотичним позориштем или концерт
ном салом. Звуци музике тако се јасно чују, као
и на месту где ова свира. Ако се при томе још и
зажмури, ефекат је још јачи. У Паризу се сада до
вршује подизање нарочите телефонске мреже,
која спаја театрофоне са позориштима и опе
рама. Неколико театрофона било је у потпуном
дејству стављено публици на углед 14 (26) маја
ове године, у фоајеу позоришта Nouveautées“.
Тог дана, 26. маја 1890. године, Велизар Мари
новић и Геза Сарвади су основали Компанију Те
атрофон (Compagnie du Théâtrophone). Седиште
ове компаније било је у Паризу, у улици Louis
le Grand, број 23.
У чему је била суштина изума театрофона?
Мариновић и Сарвади су склопили уговоре са
највећим париским позориштима и операма,
а затим су у тим театрима уз ивице позорница
инсталисали микрофоне. Каблове микрофона
су довели до театрофонске централе. Затим су
склопили уговоре са власницима париских би
строа и кафеа, да у њима поставе театрофонске
апарате. Ти апарати су били повезани са цен
тралом, па су гости бистроа могли да слушају
директан пренос опере или позоришне пред
ставе. На театрофону је постојао преклопник уз
чију помоћ је слушалац могао да одабере из ког
позоришта или опере ће да слуша пренос. Међу
тим, време слушања је било ограничено на пет
минута (за 50 сантима) или 10 минута (за један
франак). Ако је неко хтео да слуша дужи пренос,
стално је морао да убацује новац.
Кас ниј е је Комп ан иј а Теа т роф он угов ор е
склапала и са појединачним телефонским прет
платницима. Претплатници нису морали да у
театрофон убацују новац, већ су плаћали месеч
ну претплату за коју су могли свакодневно да
слушају преносе у неограниченом трајању.
Да су Мариновић и Сарвади имали марке
тиншког духа говори и то што су рад театрофо
на најпре демонстрирали на светској изложби,
одржаној у Паризу од 6. маја до 6. новембра 1889.
године. Велики број посетилаца из целог света
могао је да се увери у ефикасност овог изума.
Осим тога, они су ангажовали и једног од понај
бољих париских графичара Жила Шереа (Giles

Изглед театрофона
Cheret), који им је израдио пропагандни плакат.
Овај плакат се и данас репродукује и продаје
као постер. Резултати пропаганде и квалитета
преноса показали су се у броју претплатника и
у ширењу мреже по другим француским градо
вима. Ускоро Мариновић и Сарвади свој изум
патентирају и у Енглеској, скандинавским зе
мљама, Португалији, Русији... О популарности
овог уређаја говори податак да је театрофон у
Француској био у употреби до 1932. године, иако
је редовни радио програм емитован од почетка
двадесетих година.
Наравно да су Мариновић и Сарвади имали
и друге изуме, да су као инжењери електротех
нике радили и друге пројекте и у Француској и
у другим државама. За њима су остале и неке
стручне књиге. Међутим, као њихов најчувени
ји проналазак остаће театрофон.
Француска република је одликовала Велизара
Мариновића орденом Легије части. Пред крај 19.
века боравио је у Санкт Петербургу. Тамо је упо
знао Агрипину Броникову, Пољакињу, држављан
ку Русије. Из њиховог брака родио се син Петар.
Петар Мариновић је у току Првог светског рата,
са шеснаест година, приступио француској вој
сци, најпре као припадник коњице, а затим као
пилот. Због своје младости, али и због оборена
22 немачка аероплана, Петар, Пјер, Мариновић
(Pierre Marinovitch) био је један од најомиљени
јих француских асова авијације. Погинуо је по
завршетку рата, несрећним случајем, на једном
аеромитингу у Белгији. Био је одликован фран
цуским Ратним крстом и орденом Легије части.
Сви пар ис ки Мар ин ов ић и сах рањ ен и су у
заједничкој гробници на чувеном гробљу Пер
Лашез.

Милорад ЈОВАНОВИЋ
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Четвртак, 3. март 2011. године
Друштво Свети Сава из Београда
доделило је Вуковој задужбини За
хвалницу за дароване књиге којима

Среда, 6. април
У Треб ињу је отвор ен двод невн и
научни скуп О песмама, поемама и
поетици Матије Бећковића, који су
организовали Институт за књижев
ност и уметност из Беог рада, Учитељ
ски факултет из Београда и општина
Требиње.
Петак, 8. април
Српски глас, лист Срба у Аустралији,
који на ћирилици излази већ 11 годи
на, објавио је посебан прилог о Вуко
вој задужбини и њеном Дому. У тексту
је посебно истакнуто да Вукова заду
жбина, почев од 1990. године, додељу
је награде за неговање, подстицање и
унапређивање књижевног и уметнич
ког стваралаштва, научних и истра
живачких пројеката, који су настали
на основу поука Вука Стефановића
Караџића.

је Друштво наградило ученике основ
них и средњих школа Србије, Црне Го
ре и расејања, учеснике Светосавског
књижевног конкурса 2011. године.
Среда, 9. март
У Педагошкој академији у Вршцу
представљен је Зборник Банат кроз
веков е. Слој ев и култ ур е Бан ат а. У
расп рави су учествов ал и: Миод раг
Матицки, уредник Зборника; сарад
ници Гроздана Гојков, Миодраг Ми
лин, Зоран Туркан и Драги Бугарчић,
књижевник.
Уторак, 15. март
У Карловачкој гимназији, награда
Печат вароши сремскокарловачке, ко
ју додељује Бранково коло, уручена је
Драгану Лакићевићу за књигу Снежни
врт (Партенон, Београд, 2011) и Мир
ку Вуковићу за збирку Запис на бурми
(Арт принт, Бањалука, 2010).
Среда, 16. март
У Београду, у Медија центру, све
чано је представљен петотомни ме
ђународни тематски зборник Косово и
Метохија у цивилизацијским токови
ма. Говорио је проф. др Драги Малин
ковић, главни и одговорни уредник
Зборника, као и уредници свих пет
књига Зборника.
Среда, 23. март
На свечаности у Културном центру
у Градишки представљена је и уруче
на пренумерантима Даница Вукове
задужбине за 2011. годину. У програ
му, наз ван им Јез ик наш нас уш ни,
учес твов ал и су учен иц и град иш ке
гимназије. Присутнима се обратио
Миодраг Матицки и поздравио их у
име Вукове задужбине.
Петак, 1. април
Вукову задужбину је посетио Ми
лан Мицић, помоћник покрајинског
секретара за културу, и са Миодрагом
Матицким разговарао о унапређива
њу сарадње Вукове задужбине и По
крајинског секретаријата за културу.
Посебно је било речи о представља
њу Зборника Банат кроз векове. Слоје
ви култура Баната и о организовању
научног скупа Бачка кроз векове. Сло
јеви култура Бачке.
Среда, 6. април
Предраг Марковић, министар кул
туре, информисања и информацио
ног друштва, председница Управног
одб ора Народне библиотеке Србиjе,
Светлан а Велм ар-Јанков ић, управ
ник Народне библиотеке Србиjе, Сре
тен Угрич ић, амб ас ад ор Нем ачке,
Волфганг Мас, саветник председни
ка Србиjе, Триво Инђић, секретарка
града, Ивана Авжнер, и председник
Удружења грађана 6. април, Стеван
Стој ан ов ић, пол ож ил и су венц е на
Косанчићевом венцу, на месту где jе
6. април а 1941. год ин е сруш ен а На
родна библиотека Србиjе, обележа
вајућ и 70 година од бомб ард ов ањ а
Београда. Овим поводом, Универзи
тетска библиотека из Лајпцига вра
тила је Народноj библиотеци Србиjе
796 књига чувене издавачке куће Ге
ца Кон.
На месту спаљене библиотеке умет
нички ансамбл „Ренесанс“ извео jе
аутентичне тужбалице источне и ју
жне Србиjе.

Четвртак, 14. април
У САНУ, поводом двестагодишњице
смрти Доситеја Обрадовића, одржана
је свечана академија посвећена овом
великом просветитељу. Говорили су
академици Никола Хајдин и Љубомир
Симовић. Одломке из дела Доситеја
Обрадовића читали су драмски умет
ници Гојко Шантић и Петар Краљ.
Министарство просвете и науке Ре
публике Србије и Задужбина Доситеј
Обрадовић организовали су, 15. апри
ла 2011. године, у Народном позори
шту у Бео град у свеч ан у акад ем ију
Доситеј – знање без граница, поводом
обележавања 200 година од поставља
ња Доситеја Обрадовића за првог срп
ског министра просвете.
Четвртак, 14. април
У Галерији РТС отворена је изложба
Света гора фрушкогорска, на којој су
приказ ан и ориг ин алн и експ он ат и
из Ризнице СПЦ у Сремским Карлов
цима, Завода за заштиту споменика
култур е Војводине и документарна
грађ а о 500 год ин а бит ис ањ а фру
шког орс ких ман ас тир а, стручн о и
поп ул арн о приказ ан их у књигам а
Дејана Медаковића. Изложбу је отво
рио Никола Мирков, директор Теле
визије Београд.

22. маја 2011. године, у Вуковој споменшколи у Тршићу одржано је 20. Репу
бличко такмичење ученика основних
и средњих школа из српског језика
и језичке културе. У Гимназији Вук
Караџић у Лозници, у организацији
огранка Вукове задужбине, предста
вљена је Даница за младе – III годи
ште. Учествовали су Вељко Брборић,
песник Слободан Станишић, Милован
Радивојевић, Слађана Млађен и Сне
жана Бојић.
Петак, 27. мај
У Темишвару је, у аули филијале
Румунске академије, одржан румун
ско-српски академски колоквијум на
тему Историјско-културни иденти
тет Баната. Том приликом предста
вљене су и две књиге: Зборник Банат
кроз векове. Слојеви култура Баната
и Идентитет и култура. Студије о
Банату проф. др Виктора Нојмана. О
овим књигама и на тему симпозијума
говорили су: академик Паул Отиман
из Темишвара, Виктор Нојман, Мио
драг Матицки, Грозданка Гојков, Сте
ван Бугарски, Миодраг Милин и Раду
Ардељан из Темишвара. Миодраг Ма
тицки је одржао и посебно предавање
о Доситеју Обрадовићу.
Понедељак, 30. мај
У Лозници је отворена културна ма
нифестација Вукови дани књиге, чији
је циљ да се књига приближи чита
оцима. У свим лозничким школама
одржан је час о књизи, писму и срп
ском језику. У Дому културе у Лозни
ци своје најновије књиге представили
су Милован Витезовић, Перо Зубац,
Милисав Савић, Мирко Марковић и
други. Организатор маниф естације
била је издавачка кућа Вук.
Среда, 1. јун
У Змајевом музеју у Сремској Ка
меници отворене су 54. Змајеве деч
је игре, на којима су, у току пет дана
колико је трајала ова манифестаци
ја, одржани бројни мултимедијални
програми за децу и младе: у Новом
Саду у Змај Јовиној улици, на Тргу
слободе, у Позоришту младих, Музеју
Војводине, Матици српској. Миодраг

ље присуствовао је и Миодраг Матиц
ки, председник Вукове задужбине.
Субота, 2. јул
Епархија сремска и Издавачка ку
ћа Прометеј, пригодним програмом,
евоцирали су сећање на Дејана Меда
ковића (7. 7. 1922–1. 7. 2007). У Саборној
цркви помен Дејану Медаковићу слу
жио је епископ сремски Василије, а у
Свечаној сали Богословије промови
сано је друго и допуњено издање књи
ге Света гора фрушкогорска.
Субота, 9. јул
У Мин ис тарс тву вер а и диј ас по
ре додељене су награде заслужним
грађанима из дијаспор е за свеуку
пан рад и допринос унапређењу веза
и сарадње са матицом. Награду Ми
хајл о Пуп ин за инф орм ац ио н о-ко
мун икац ио н е техн ол ог иј е доб ио је
Бранимир Симић Главашки из Кли
вленда (САД); награду Никола Тесла
за науку и проналазаштво добила је
Маја Матарић из Калифорније; награ
ду Милош Црњански за књижевност
добио је Бранко Анђић из Аргентине;
награда Слободан Јовановић за област
политике додељена је Предрагу Вла
диковићу из Ванкувера; Доситеј Обра
довић додељен је Предрагу Мандићу
из Мађарске, а награду Вук Караџић
за очување српског језика и писма до
био је протојереј Србољуб Милетић из
Сиднеја. Награда Мајка Србија припа
ла је Душану Видаковићу из Немачке,
који већ две деценије издаје дневни
лист Франкфуртске вести.
Четвртак, 14. јул
У Етно-здању Змај од Ноћаја, у Ма
чванској Митровици, у насељу Крива
ја, одржан је Десети Козмодамјански
сабор, посвећен великим српским за
дужбинарима – војводи Стојану Чупи
ћу и његовом унуку Николи Чупићу.
Изведен је културни и духовни про
грам и представљено народно ства
ралаштво Мачве и Срема.
Петак, 15. јул
У Дому Вукове задужбине евоци
рано је сећање на проф. др Милана
Шипку, великог ствараоца у области

Петак, 9. септембар
У Сремским Карловцима, беседом
академика Милосава Тешића о Бран
ку Радичевићу, отворено је јубиларно,
40. Бранково коло. У богатом програ
му ове манифестације, која је трајала
до 19. септембра, представљена је ан
тологија 100 српских песника двадесе
тог столећа.
Петак, 9. септембар
У Неготину су, по 46. пут, свечано
отворени Мокрањчеви дани, у част ве
ликог српског композитора Стевана
Стојановића Мокрањца. Програмом
су били обухваћени сви музички жан
рови: од хорског певања, инструмен
талн е муз ике, кам ерн их сас тав а и
опере, а у пратећем програму орга
низоване су изложбе, књижевни су
срети и научне трибине.
Понедељак, 12. септембар
У Вуковом Дому културе у Лозни
ци свечано је отворен 77. Вуков сабор.
Саб ор отвор ио Пред раг Марков ић,
министар културе, информисања и
информационог друштва.
Уторак, 13. септембар
У Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине одржан је, 13. по реду, Округли
сто на тему Задужбинарство код Срба
данас. Учествовали су представници
задужбина, научни и јавни радници
који се баве питањем задужбинарства
код Срба.
Водитељи округлог стола били су
академик Чедомир Попов и др Мио
драг Матицки.
Среда, 14. септембар
У Гимназији Вук Караџић у Лозни
ци, Вукова задужбина представила је
Даницу за 2011. годину. Учествовали су
Огранак Вукове задужбине у Гимна
зији, председник Огранка Милован
Рад ив ој ев ић и Мио д раг Мат ицк и,
уредник.
Субота, 17. септембар
У ман ас тир у Рав ан иц а свеч а
но је обел ежен Дан пес ник ињ е Ми
лиц е Стој ан ов ић Српк ињ е. Њег ов о
прео с веш тенс тво епис коп сремс ки

Четвртак, 21. април
Историјски музеј Србије и САНУ, у
сарадњи са Народним музејом Бео
град и Музејом СПЦ у Беог раду ор
ганизовали су изложбу под називом
Икона српска духовна и историјска
слика. Изложбу је отворио академик
Гојко Суботић.
Четвртак, 21. април
Министар културе, Предраг Марко
вић, отворио је у Тршићу Музеј језика
и писма. О језику и писму говорила је
проф. др Александар Вранеш, декан
Филолошког факултета у Београду.
Среда, 27. април
У Свеч ан ој сал и Удружењ а књи
жевника Србије представљена је мо
нографија вајара Остоје Балканског
Отаџб ин и. У овом изу з етн ом дел у
приказано је 219 портрета – рељефа
српс ких вел икан а, од Стеф ан а Не
мање до данашњих дана. О књизи су
говорили Никола Кусовац, Коста Ва
сиљковић, Миодраг Матицки, Раша
Попов, Љубомир Ћорилић, Радомир
Андрић и аутор.
Четвртак, 5. мај
У Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине одржана је Друга редовна сед
ница Управе Друштва за српски језик
и књижевност, на којој су размотре
не припреме и организација 21. репу
бличког такмичења из српског језика и
језичке културе. Такмичење је одржано
у Тршићу 21. и 22. маја 2011. године.
Уторак, 10. мај
Одржан а је Друга седн иц а Одб о
ра за припрему научног скупа Бач
ка кроз векове. Слојеви култура Бачке
на којој су утврђене теме и изабрани
аутори за израду зборника. Договоре
но је да се научни скуп одржи у окто
бру 2011. године у Бачкој Паланци.
Среда, 11. мај
У Свеч ан ој сал и Дом а Вуков е за
дужбине одржана је конф ер енц иј а
за новинаре на којој је представљен
програм овогодишње културно-обра
зовне манифестације Дани ћирилице
2011, која се већ десет година заредом
одржава у Баваништу.
Среда, 18. мај
У Вуковом дому културе у Лозници,
Химном Вуку Ст. Ст. Мокрањца, свеча
но је отворен 40. Ђачки Вуков сабор, на
коме је изведен богат културно-обра
зовни програм. У суботу и недељу, 21. и

„Сећање на Милана Шипку“, Вукова задужбина, 15. јул 2011.
Матицки, Мирко Марковић и Слобо
дан Станишић, представили су Дани
цу за младе III годиште.
Петак, 3. јун
У Вишеграду је отворена културна
манифестација Вишеградска стаза,
којом је обележено пола века од до
деле Нобелове награде књижевнику
Иви Анд рићу. Цент ралн а прос лав а
одржана је у Великој сали Дома кул
туре, под слоганом Похвала Иви Ан
дрићу. Зад ужбин а Иве Анд рић а из
Бео г рад а орган из ов ал а је изл ожбу
преведених књига нашег нобеловца
и округли сто на тему Визија Андрића
у савременом свету уз стално ишчи
тавање у библиотекама. Програм је
завршен 12. јуна представом Прокле
та авлија, у извођењу Крушевачког
позоришта.
Петак, 10. јун
У Дому Вукове задужбине одржана
је седница Програмског савета Вуко
вих сабора на којој је усвојен Извештај
о одржаном 40. Ђачком Вуковом сабо
ру и усвојен Програм 77. Вуковог са
бора.
Петак, 24. јун
Огранак Вукове задужбине у Чач
ку организовао је округли сто на тему
Српски језик и писмо. Том приликом
свечано је потписана Повеља О бра
тимљењу и трајању између Огранака
Вукове задужбине у Чачку и Огран
ка у Градишки. Расправи на округлом
столу и свечаном потписивању Пове

лингвистике и језичке културе. Истак
нуто је да је професор Шипка, поред
осталог, објавио Правописни речник
српс ког јез ик а и свој ев рс ну трил о
гију књига са стручним чланцима –
Стандардно језичка преис питивања
1, 2 и 3. У раду скупа учествовали су:
Иван Клајн, Миодраг Матицки, Сре
то Танасић, Вељко Брб орић и Зоран
Колунџија.
Петак, 19. август
Песнику Ивану Негришорцу, ауто
ру више збирки песама, уручено је у
манастиру Жичи признање за свеу
купно песничко дело – Жичка хри
сов уљ а. Био је то зав рш ни догађ ај
овогодишњег, Двадесетог жичког ду
ховног сабора.
Четвртак, 1. септембар
На Фил ол ош ком факултет у у Бе
ограду свечано отворен 41. међуна
родни научни скуп слависта у Вукове
дане.
Понедељак, 5. септембар
На Великој сцени Народног позо
ришта у Београду додељене су, 14. по
реду, награде Карић фондације. Ме
ђу лаур еатима су патријарх српски
Иринеј, бивши руски премијер Јевге
ниј Примаков, доајен српског глуми
шта Велимир – Бата Живојиновић и
америчка конгресменка Корин Бра
ун. Беседио је Жор ес Иванович Ал
фјоров, руски академик, лауреат из
2007. год ин е и доб итн ик Ноб ел ов е
награде.

Василије обавио је освећење споме
ника ове изузетне Српкиње, који је из
врдничких атара измештен у порту
манастира Раванице. О Милици Сто
јановић Српкињи као националном
и културном раднику говорио је ака
демик Чедомир Попов, председник
Матице српске.
Недеља, 18. септембар
У Тршићу је одржана завршна све
чаност 77. Вуковог сабора, на коме је
обележена 50. годишњица доделе Но
белове награде Иви Андрићу. Беседу
је говорила проф. др Ангела Рихтер,
редовни професор јужне славистике
на Универзитету Мартин Лутер у Ха
леу. Крушевачко позориште предста
вило се драмским приказом дела Иве
Андрића, Проклета авлија у режији
Неб ојш е Брад ић а. На Саб ор иш ту, у
поподневном Саборском поселу, на
ступио је Ансамбл народних игара и
песама Коло.
Петак, 23. септембар
Одрж ан а Дван ае с та Вуков а три
бина из циклуса Културно наслеђе.
Разговарано је о књизи проф. др Је
жија Бартмињског, Језик-слика-свет.
Етн ол инг вис тичке студ иј е, коју је
прир едио Дејан Ајдачић, а превела
Марта Бјелетић, SlovoSlavia, Београд,
2011. У расправи су учествовали: др
Станислава Њебжеговска-Бартмињ
ска, др Александар Лома, др Марта
Бјелетић, др Дејан Ајдачић и аутор
књиге.

Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ
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ОКРУГЛИ СТО ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ – „ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА ДАНАС“

Нови напори за доброчинство
Значајни скуп са врло
актуелном темом
ктиторства у данашње
време одржан је у оквиру
већ традиционалног
програма „Саборски дани
Вукове задужбине”

У

оквиру 77. Вуковог сабора, Вуко
ва задужбина организовала је, 13.
септембра 2011. године, у Дому
Вукове задужбине Округли сто
на тему Задужбинарство код Ср
ба данас. Скупу је присуствовало тридесетак
представника задужбина и научних и јавних
радника који се баве питањима задужбинар
ства код Срба.
Циљ овогодишњег округлог стола био је да се
ова важна друштвена тема сагледа свеобухват
но, у контексту правног оквира који пружа нови
Закон о задужбинама и фондацијама. У првом
плану расправе било је оснивање задужбина и
фондација данас, унапређивање постојећих и
утврђивање места и улоге задужбина и фонда
ција у 21. веку.
Отварајући скуп, Миодраг Матицки, пред
седник Вукове задужбине, у уводном излага
њу истакао је да је и пре доношења актуелних
Закона о задужбинама и Закона о реституцији,
Вукова задужбина сматрала да задужбинарство,
као велика снага традиције српског народа, за
служује да се нађе у жижи интересовања јав
ности и дугорочнијих планирања, пре свега у
области културолошког развоја. Нагласио је да
је у 18 годишта Данице Вукове задужбине стал
на и веома читана рубрика Задужбине и да је
Скупштина Вукове задужбине, на својој про
шлој годишњој Скупштини, прихватила пред
лог да се овогодишњи округли сто, тринаести
по реду, а који Вукова задужбина организује у
дане Вуковог сабора, посвети теми Задужбинар

Учесници у расправи: унапређивање постојећих и утврђивање
места и улоге задужбина и фондација у 21. веку
ство код Срба данас. У уводној речи Матицки
је истакао:
После деценија потискивања задужбинарства
код нас, нове прилике и нове оријентације дру
штва оживеле су питање задужбинарства и
опет га учиниле друштвеним чином првога ре
да. Проширио се опсег задужбинарског деловања,
а оживела је и форма задужбинарског подизања
храмова и спомен-домова, ктиторства у нају
жем свом значењу.
У том смислу поменуо је Херцеговачку Грача
ницу, вечну кућа Јована Дучића на Црквинама
на Требињу, задужбину коју је подигао Бранко
Тупањац, добротвор из Америке. Такође, иста
као је да у Салашу Ноћајском цркву подиже по
томак Стојана Чупића – Змаја од Ноћаја, као
спомен свом великом претку, додајући:
На Вршачком брегу подигнута је црква, заду
жбина, многи донатори помажу обнављање и до
градњу коначких комплекса српских манастира
од Хиландара до манастира Велико Средиште
који је разрушен у 15. веку, а данас је опет жив
манастир. Колико ли је само мостова задужби

нарским старањем начињено, колико избеглич
ких породица скућено, колико деце школовано?
То што је ново у домену задужбинарства код
Срба јесте осмишљавање делатности задужби
на, укључивање у њихов рад значајних умних љу
ди који, добровољним радом, улажући своје идеје
и остварујући их на најбољи начин, постају та
кође задужбинари.
Овај округли сто није усмерен ка рекапитула
цији, историји задужбинарства и појединих за
дужбина, већ тражењу одговарајућег места које
задужбине могу и треба да имају у 21. веку. Реч је
о расправама о феномену задужбинарства више
га реда, односно да се започне далеко квалитет
нија расправа, са сврхом да се задужбинарство
унапреди и развије, да се и ми укључимо у циви
лизацију доброчинства на свој начин, да се при
зна снага и моћ актуелних задужбина које могу
бити снажан коректив и ослонац државним ме
рама у области културе, просвете и науке.
Председник Матице српске, академик Чедо
мир Попов, говорио је о резултатима и искуству
ове установе у протеклом периоду, као и о пред

стојећем доношењу Закона о реституцији. По
себно је истакао да држава мора финансијски
да помаже задужбине, односно да финансира
њихове важне програме и пројекте и да на тај
начин подстиче задужбинарство.
Милунка Карић, председник Карић фондаци
је, говорила је о три деценије рада ове установе
и односу друштва и државе према задужбинар
ству данас.
Душан Николић, секретар Матице српске, осве
тлио је положај задужбина у српском праву, а Ја
сна Димитријевић, Војин Ђекић, Мирјана Драгаш,
Станиша Тутњевић, Коста Андрејевић и Никола
Вуколић говорили су о активности и положају за
дужбина Илије М. Коларца, Николе Спасића, До
ситеја Обрадовића, Десанке Максимовић, Петра
Кочића и и Задужбине Андрејевић.
Петар Бојовић је указао на специфични зна
чај финансија у задужбинарству и посебно се
осврнуо на изворе финансирања, финансијске
олакшице и ослобађања, као и на очувања и
увећања имовине и управљања финансијама
задужбина.
Гордана Гордић, аутор књиге Задужбине и за
дужбинарство у традицији српског народа, го
ворила је о задужбинама у Београду, Радомир
Поповић о задужбинама српских политичара у
19. веку, а Душан Алемпијевић о задужбини Кра
ља Петра Првог Карађорђевића на Опленцу.
Славко Вејиновић, извршни саветник Вукове
задужбине, чију књигу управо објављује Вуко
ва задужбина под насловом Задужбинарство
код Срба, говорио је о непрекинутој нити заду
жбинарства, као битној одлици српског нацио
налног бића.
У расп рав и су, такођ е, учес твов ал и Слоб о
дан Ж. Марковић и Мирјана Јаковљевић, која
је представила и први број часописа Задужби
нар, Универзитета у Београду, а који ће излазити
једном годишње. У овом гласилу писаће се о за
дужбинама и задужбинарима Београдског уни
верзитета, напорима Универзитета да поврати
своју имовину, као и о професорима и студенти
ма награђеним из средстава задужбина.
У овом броју листа доносимо нека излагања
са Округлог стола.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

ЗАДУЖБИНЕ У СРПСКОМ ПРАВУ (правна традиција и актуелни законски оквири)

Вековна традиција задужбинарства
У српском народу
се под задужбином
подразумева „јавна
задужбина” – она која
служи свима, а не само
члановима једне
породице

С

рбија има дугу и бога
ту традицију задужби
нарс тва. Припадници
влад арс ких и друг их
плем ићк их пор од иц а
су још у средњем веку посвећивали
део своје имовине цркви и нар о
ду. О томе сведоче стотине храмо
ва, манастира и црквених имања
(метоха), на простору од Косова и
Метохије и централне Србије до Па
нонске низије.
Крајем XVIII и почетком XIX века
јавила се нова, световна форма заду
жбинарства. Посебан значај у њеном
развоју имала је Матица српска, ко
ја је основана 1826. године у Пешти.
У Матици je, као у кошници, свако
имао своју улогу. Часницима је ука
зив ан а част да вод е најз нач ајн иј у
нац ио н алн у инс тит уц иј у. Имућн и
грађани су материјално подржавали
Матичину културну и просветитељ
ску мисију, коју су реализовали број
ни сарадници. Остварењу Матичиних
племенитих циљева доприносили су
припадници владајућих слојева (по
пут Сав е Текел иј е, кнез а Мил ош а
Обреновића, барона Јована Николи
ћа од Рудне), научници светског гласа
(попут Михајла Пупина), али и вели
ки број других грађана. Захваљујући
широкој подршци из народа, Матица
српска је дуго била најбогатија заду
жбинска установа у Угарској.
Мат иц а српс ка бил а је узор дру
гим словенским народима. Она је, с
временом, постала позната шир ом
Европ е као српс ки мод ел друш тве
ног (невладиног) самоорганизовања
у области културе и науке. О томе све

дочи и чињеница да ће NISE (National
Movements and Intermediary Structures
in Europe) чије је седиште у Антвер
пену (Белгија), под покровитељством
Европске уније, 15. и 16. фебруара 2012.
године у Будимпешти организовати
велики међународни научни скуп Bu
ilding cultural nations – the Matica and
equivalent intermediary structures in
Europe, на ком ће посебна пажња би
ти посвећена Матици српској.

Традиционални
концепт задужбине
Зад уж бин е су у српс ком нар од у
увек имале исти циљ, исту сврху. Имо
вина је издвајана за добробит других,
на рачун сопствених интереса и инте
реса своје породице. Задужбинари су
желели да учине нешто добро по чему
ће их народ памтити. То проистиче и
из самог назива правног института.
Задужбинар је оснивањем задужбине
„задуживао народ”. Дакле, у српском
народу се под задужбином традици
онално подразумева јавна задужби
на – она која служи свима, а не само
члановима једне породице.
Насупрот томе, породичне задужби
не, које су део традиције других наро
да, оснивају се у интересу садашњих и
будућих чланова једне или више тач
но одређених породица.
Породичне задужбине (Familienstif
tung) распрострањене су у германском
правном подручју. О њиховом знача
ју и укорењености сведочи податак
да су биле регулисане још у старом
пруском праву и да су опстале све до
данас. Иако их многи сматрају релик
тима феудалног уређења, породичне
задужбине ће, у тој средини, вероват
но још дуго одолевати времену.
У Француској и неким другим зе
мљама романског правног круга, ни
је допуштено оснивање породичних
зад уж бин а. За то пос тој е ваљ ан и,
историјски разлози. Познато је да је
Француски грађански законик из 1804.
године проистекао из француске бур
жоаске револуције. Један од примар
них циљева револуционара био је да
се укине феудални пор едак и да се
спречи његово обнављање. Приватне

задужбине и различити модели поро
дичних фидеикомиса били су непри
хватљиви јер су могли послужити као
средство за трајно очување економске
моћи и друштвеног утицаја феудалне
аристократије. Осим тога, ти правни
институти били су у супротности са
либ ералним духом грађанског дру
штва, које је тежило да друштвени ка
питал препусти тржишној утакмици
и да свима пружи шансу да, под јед
наким условима, учествују у његовој
прерасподели.
Либ ер алн е идеј е из франц ус ког
прав а нес умњ ив о су утиц ал е и на
писце српског Закона о задужбинама

генерација. Наследници могу упра
вљати наслеђем, прибирати плодове
и њима располагати, али не могу оту
ђивати наслеђена добра. На тај начин
имовина породице постаје тзв. добро
мртве руке. Такво умртвљавање ка
питала било је у нескладу са основама
друштвеног уређења Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, па је породични
фидеикомис укинут Видовданским
уставом, 28. јуна 1921. године. У прак
си су, међутим, и даље остали нере
шени многи проблеми у вези са овим
институтом грађанског права. Зато је
1934. године донет Закон о разрешењу
породичних фидеикомиса.

У српском народу се под задужбином подразумева јавна задужбина
– она која служи свима, а не само члановима једне породице
из 1912. године, у ком је јасно речено
да „оне добротворне установе, које су
ограничене само на једну или више од
ређених породица, не долазе у ред за
дужбина [истакао Д. Н.]“.
Негативан став према породичним
задужбинама је одраз либералног ду
ха тадашње Србије и настојања прогре
сивних друштвених снага да уклоне
реликте феудалног уређења. Потврду
тог становишта налазимо у чињеници
да је неколико година касније укинут
породични фидеикомис, који се у по
гледу функције увелико подудара са
породичним задужбинама.
Фидеикомисарном супституцијом
се имовина одређене породице ста
вља ван правн ог пром ет а да би се
обезбедила економска моћ наредних

Фидеикомисарна супституција ни
је допуштена ни важећим прописима.
По Закону о наслеђивању Србије, „ни
штава је одредба завештања којом за
вешталац одређује наследника свом
нас ледн ику или исп орукоп римц у”,
„као и она” којом „завешталац свом
наследнику или испорукопримцу за
брањује да отуђи ствар или право које
му је оставио”.

Закон о задужбинама
и фондацијама Србије
Прем а нов ом Закон у, зад ужбин а
је „правно лице без чланова којем је
оснивач наменио одређену имовину
(основна имовина) ради доброчиног
остваривања општекорисног циља или

приватног интереса, односно и циља
који није забрањен Уставом или зако
ном [истакао Д. Н.]”. То значи да су по
родичне задужбине Законом изричито
уведене у правни систем Републике
Србије. Постоји мноштво разлога за
преиспитивање такве одлуке. У овом
контексту треба поменути само нај
важније: 1. уколико би мали број из
узетно богатих породица формирао
породичне задужбине, највећи део ка
питала био би претворен у тзв. добра
мртве руке; 2. формирањем породич
них задужбина трајно би била осигу
рана економска и друштвена моћ свих
садашњих и будућих чланова поједи
них породица; 3. тиме би било спре
чено формирање нове средње класе
која је битна за стабилност друштва;
4. већина грађана, а посебно припад
ници млађих генерација, изгубили би
перспективу и поверење у друштвене
институције које су до сада, макар и
формално, омогућавале свима да уче
ствују у прерасподели друштвеног ка
питала; 5. ако би већи део друштвеног
капитала био претворен у задужбинску
имовину под искључивом контролом
појединих породица, било би сразмер
но мање средстава за формирање јав
них задужбина; 6. ако држава не буде
имала довољно средстава у буџету, а у
међувремену не буду формиране јав
не задужбине, општи напредак дру
штва и егзистенција многих грађана
биће доведени у питање; 7. породичне
задужбине нису део српске традиције,
ни у културном ни у правном смислу;
8. у правном систему Србије, већ чи
тав један век, постоји негативан однос
према породичним фидеикомисима и
сличним правним институтима, ме
ђу које спадају и породичне задужби
не; 9. Србија је оптерећена економским
и социјалним проблемима који пра
те транзицију, укључујући висок ниво
социјалне раслојености и непостојање
средње класе; 10. стварање нормативне
подлоге за оснивање породичних заду
жбина није услов за пријем у чланство
Европске уније.
Др Душан НИКОЛИЋ,
редовни професор Правног
факултета у Новом Саду,
генерални секретар Матице српске
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Има ли оживљавања
Садашњи конфузни
законски прописи делују
дестимулативно
на оснивање нових
задужбина и на рад
и развој постојећих,
што ће довести
до стагнације
задужбинарства

А

кт уе лн и Закон о за
дужбинама и фонда
цијама усвојила је 23.
новембра 2010. годи
не Скупштина Срби
је. Једна од жеља иницијатора овог
закона била је „подстицајни раз
вој задужбинарства и фондација”.
Код фондација се доста тога уради
ло набоље у погледу оживљавања
„филантропске културе” а код заду
жбинарства нагоре (корак назад).
Познато је да се у почетку рада на
изменама законских прописа (тада
шњег Закона о задужбинама, фонда
цијама и фондовима) пошло од тога
да се законом третирају само фонда
ције и фондови, тј. без задужбина. Та
ква „идеја” процурела је у средствима
јавног информисања и одмах дочека
на „на нож”, после чега се од ње одуста
ло. Иницијативу за доношење новог
Закона о задужбинама и фондација
ма (али сада без фондова) покрену
ли су Центар за унапређење правних
студија (ЦУПС) у сарадњи са Балкан
ским фондом за локалне иницијативе
(БЦИФ) и Европским центром за не
профитно право (ЕЦНЛ), а уз значајну
подршку Британске амбасаде у Бео
граду (у оквиру пројекта „Стварање
подстицајног окружења за развој ор
ганизација цивилног друштва у Срби
ји”). Подршку је пружила и Америчка
агенција за међународни развој/Ин
ститут за одрживе заједнице (USAID/
ISC), а у оквиру програма „Иниција
тива за јавно заговарање грађанског
друштва у Србији”, и Фонд за отворено
друштво Џорџа Сороша.
Јасно је уочљиво да у овим „ини
цијативама, сарадњама и подршка
ма” нема ни једне једине задужбине и
фондације, као да се не ради о њима!
Ипак, током „јавне расправе” која је
трајала непуне две године, задужбине
и фондације су упућивале дописе са
предлозима, али, према званичним
изјавама овлашћених представника
задужбина и фондација у Србији, „ни

један предлог из њихових многоброј
них писаних дописа није усвојен”, већ
им је, после транспарентних дискуси
ја у Новом Саду, Ваљеву, Крагујевцу и
Нишу и „завршне расправе” у Беог ра
ду, „у коначној верзији понуђен прво
битни нацрт без значајних измена и
допуна”, који је после прослеђен Ми
нистарству културе Србије.
У више од 90 одсто чланова важећег
Закона (од укупно 72 члана), задужби
не и фондације су потпуно изједначе
не, што уноси велику заблуду у самом
наслову Закона, да међу задужбина
ма и фондацијама постоје велике и
значајне разлике. Поменути Закон се
могао назвати Закон о фондацијама,
где би се у само једном члану наве
ле те разлике и случајеви (изузеци)
оснивања, као на пример „задужбина
се (као и фондација) оснива као прав
но лице без чланова и ради добро
чиног остваривања општекорисних
циљева, с тим да, код оснивања заду
жбина, оснивач задужбини намењује
одређену имовину (основну имовину)
а задужбина може, уз општекорисне
циљеве, остваривати и приватни ин
терес” и тачка, јер других разлика у
оснивању нема!
Пошто су Законом одређени циље
ви задужбина и фондација 100 одсто
идентични, занимљиви су тзв. нови
(у односу на циљеве регулисане прет
ходним законом) „истакнути” циље
ви, као што су: равоправност полова,
заш тит а жив от ињ а, пром ов ис ањ е
аматерског спорта, борба против ко
рупције итд., па је потпуно нејасно с
којим се то институцијама поис
 тове
ћују задужбине и фондације. Овакав
правни третман ће код постојећих за
дужбина уназадити рад (а истовреме
но неће подстицати развој и оснивање
нових задужбина), јер се ниједна за
дужбина или већина њих уопште не
бави ни једним јединим наведеним
циљем, а није познато (бар за ових
годину дана функционисања нових
законских прописа) да имају намеру
да промене своје циљеве и ускладе
их („током пререгистрације”) са овим
основним законским циљевима.
Са економско-финансијског аспек
та, задужбине и фондације су недо
битне невладине организације! Ово
уноси додатну заблуду, јер се могло,
законским прописима који важе за
невладине организације, једним чла
ном регулисати део о задужбинама и
фондацијама као недобитним невла
диним организацијама, те није било
потребно доносити нови закон о за
дужбинама и фондацијама. Али, како
је задужбинама и фондацијама сада
дозвољена привредна активност и по
словање, јавља се тотални парадокс да

Подстицати развој задужбина и фондација
постоји неко пословање (бизнис) чији
циљ није добитак (профит) и где нема
добитка тј. недобитно је, па ће се увек
јављати губитак! Ако сада задужбине
и фондације могу да региструју и при
вредн е дел атн ос ти (угос титељс тво,
туризам, саобраћајне и транспортне
услуге, трговину итд.), чиме ће сигур
но код грађана и јавности „потпуно
нестати слика о некадашњим заду
жбинама и фондацијама и њиховој
улоз и и знач ај у у друш тву”, пос та
вљају се питања: које ће се пословне
књиге и документација водити у за
дужбинама и фондацијама; да ли ће
се увести фискалне касе и обрачуни
и повраћаји ПДВ-а; какве ће финан
сијске извештаје састављати, усвајати
(вероватно уз ревизијско мишљење) и
предавати; ко ће то све радити за по
требе задужбина и фондација и која
је „цена” свега тога.
Дод атн о зам рш ет ељс тво у свем у
овоме је и то што се, новим Законом о
задужбинама и фондацијама, у одре
ђеним члановима задужбине и фон
дације децидирано третирају и као
удружење грађана. На пример, сред
ства за подс тиц ањ е прог рам а или

недостајући део средстава за финан
сирање програма које остварују за
дужбине и фондације обезб еђују се
у буџету Републике Србије, аутоном
не покрајине и јединице локалне са
моуправе под условима и на начин
проп ис ан закон ом кој им се уређу
је рад удружења (!) и обезб еђивање
средстава удружењима (!) за реали
зовање програма од јавног интереса.
Такође, уколико дође до ликвидаци
је и стечаја, на задужбине и фонда
ције се примењују законски прописи
који важе за удружење грађана (!) а
„ако неким случајем то није могуће
као код удружења грађана”, онда се
обавезно примењују прописи којима
се уређује ликвидација и стечај при
вредних друштава.

Н

а средства која заду
жбин е и фонд ац иј е
стичу бестеретно (од
добровољних прило
га, поклона, донација,
финансијских субвенција, заостав
штина, и сл.) не плаћају се пор е
зи установљени законом. Овим се
управитељима „сугерише” да сами

проуче (или ангажују пореске савет
нике) који су то порези (вероватно
се под тим подразумева да постоји
више врста) установљени законом
(и којим законом), како би знали да
објасне будућим даваоцима добро
вољних прилога... на који начин и
колико су (како се то порески обра
чунава) дародавци ослобођени. Та
кође, како су веома честе измене и
допуне пореских прописа, било би
пожељно да се управитељи прет
плате и на бар један стручни ча
сопис из ове области, да би њихове
информације биле благовремене и
тачне, а уколико нека задужбина и
фондација издају свој лист и сл. мо
же доћи и до закључења уговора о
компензацији... што би било прика
зано и кроз обавезни годишњи фи
нансијски извештај који задужбине
и фондације достављају Агенцији
за привредне регистре (и то у скла
ду са законом којим се уређује ра
чуноводство и ревизија).
Имовину задужбине чини основ
на и друга имов ин а. Зад уж бин а и
фонд ац иј а мог у стиц ат и имов ин у

ЗАКОНСКА РЕШЕЊА У НОВОМ ЗАКОНУ О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ
КОЈА СЕ ОДНОСЕ И НА ЗАДУЖБИНЕ

Шта после петнаест година
Закон предвиђа
надокнаду бившим
власницима у виду
девизних обвезница,
а не и могућност
супституције одузете
имовине

З

аконом о враћању оду
зете имовине и обеште
ћењу, кој и је ступ ио на
снаг у 6. окт об ра 2011.
године („Службени гла
сник РС“ број 72/2011 од 28. 9. 2011.
године), уређују се услови, начин и
поступак враћања одузете имови
не и обештећења за одузету имови
ну која је на територији Републике
Србије применом прописа о аграр
ној реф орм и, нац ио н ал из ац иј и,
сек вес трац иј и и друг им проп и
сима, после 9. марта 1945. године
одузета од физичких и одређених
правн их лиц а и прен ес ен а у оп
штенар одну, државну, друштвену
или зад руж ну свој ин у, с тим што
се прим ењуј е и на враћ ањ е имо
вине чије одузимање је последи
ца холокауста (члан 1).

Право на враћање имовине и обе
штећење има домаће физичко лице
које је бивши власник одузете имо
вине односно његови законски на
следници, задужбина којој је одузета
имовина, односно њен правни следбе
ник, физичко лице – страни државља
нин односно законски наследници,
под условом реципроцитета.
Имовина се враћа у натуралном об
лику или се даје обештећење у виду
државних обвезница Републике Ср
бији и у новцу, у складу са овим За
коном.
Током трајања јавне расправе о На
црту овог Закона, Задужбина Николе
Спасића је предлагала да се одуз е
та имовина врати бившем власнику
у својину и државину, по правилу, у
натуралном облику или да се надок
нади у виду друге одговарајуће имо
вине, а новчана накнада исплати у
пуној тржишној вредности, само ако
враћање у натуралном облику или у
виду друге одговарајуће имовине ни
је могуће.
Само враћањем у натури одуз ете
имовине, заменом другом одговара
јућом имовином или исплатом пуне
тржишне вредности одузете имови
не, успоставља се стање какво је било
пре одузимања имовине власницима
од стране државе и исправља више
деценијска неправда, у ком периоду

Обештетити одузету имовину задужбина
власници нису могли да користе сво
ју имовину.
Држ ав а расп ол аж е са дов ољн о
имов ин е у свом влас ниш тву, ко
ју може да врат и бивш им влас ни
цим а. Дав ањ е те имов ин е бивш им

власницима, као замена за одуз ету
имовину, коју није могуће вратити у
натуралном облику, државу не кошта
ништа и не оптерећује буџет. Али и
поред тако јасних и логичних аргу
мената, Законом о враћању одузете

имовине и обештећењу није предви
ђена могућност супституције одузете
имовине бившим власницима.
С друге стране, у Закону о враћа
њу (реституцији) имовине црквама
и верс ким зај едн иц ам а („Служ бе
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ФОНДАЦИЈА У АКТУЕЛНОЈ ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ

ЗАДУЖБИНА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
КАРАЂОРЂЕВИЋА НА ОПЛЕНЦУ

филантропије
од доб ров ољн их прил ога, пок лон а,
донација, финансијских субвенци
ја, зао с тавш тин а, кам ата на улог е,
закупнине, ауторских права, диви
денди и других прихода остварених
на законом дозвољен начин. Основ
на имовина задужбине може бити у
стварима, правима и новцу. Најмања
вредност основне имовине неопходне
за оснивање задужбине износи 30.000
(тридесет хиљада) евра у динарској
противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан осни
вања. Изузетно, у Регистар задужби
на и фондација може се уписати и
задужбина чија је вредност основне
имовине мања од 30.000 евра, али „по
претходно прибављеном мишљењу”
министарства у Србији (које је надле
жно за културу) или „органа аутоном
не покрајине надлежног за послове
културе, ако се задужбине оснивају
на територији Аутономне Покрајине
Војводине”!!! Из овога се лако може
закључити да су, по питању „најма
ње вредности основне имовине”, за
оснивање задужбина неопходна ве
лика средства као да су то финансиј
ске институције (банке, осигуравајуће
компаније, инвестициони фондови
итд.) а за фондације није потребна
„ни пребијена пара”, ни прибављање
мишљења министарства у Србији (ко
је је надлежно за културу), нити ми
шљења „органа аутономне покрајине
надлежног за послове културе ако се
зад уж бин е оснив ај у на тер ит ор и
ји Аутономне Покрајине Војводине”
(иако је познато да овај „надлежни ор
ган Аутономне Покрајине Војводине
то обавља као поверене послове”)!
Шта рећи о законски одређеној ви
сини основне имовине задужбине у
поређењу са чињеницом да се неки
облици привредног друштва (друштво
са огран ич ен ом одгов орн ош ћу, ко
мандитно друштво, ортачко друштво
итд.) законски оснивају без основне
имовине и са укупним трошковима
од само неколико стотина евра и онда
се одмах појављују на лицитацијама,
тендерима и сл. и купују друга правна
лица вредна неколико милиона (или
десетина и стотина милиона) евра!
Имовина задужбине, односно фон
дације може се искључиво користити
за остваривање циљева утврђених ак
том о оснивању и статутом. Имови
на задужбине, односно фондације не
може се делити оснивачима, члано
вима органа управљања, запослени
ма или са њима повезаним лицима.
Повезано лице је лице које је оснива
чу, члану органа управљања и запо
сленом брачни или ванбрачни друг,
сродник по крви у правој линији, а у
побочној до трећег степена, сродник

по тазбини до другог степена, без об
зира на то да ли је брак престао или
није, али се ова одредба о повезаним
лицима не односи на давање приме
рених награда и накнада оправданих
трошкова насталих у вези са оствари
вањем циљева задужбине и фондаци
је (путни трошкови, дневнице, итд.),
уговорене теретне обавезе и исплату
зарада запосленима. Основна имо
вина задужбине не сме се смањити
исп од најм ањ е вредн ос ти основн е
имовине и оснивач може (у оснивач
ком акту) одредити најмању вредност
до које се основна имовина задужби
не може смањити (која не сме бити
мања од најмање вредности основне
имовине).
За обавезе преузете у правном про
мету задужбина и фондација одгова
рају целокупном својом имовином!
Овакво законско третирање задужби
на и фондација је потпуно идентич
но као третирање ортачког друштва
према најновијем Закону о привред
ним друштвима. Узимајући у обзир
претходне наводе о правно-економ
ским аспект им а и пол ож ај у зад у
жбин а и фонд ац иј а, прои ст ич е да
законодавац, или није хтео или није
знао да направи јасну, недвосмисле
ну и веома уочљиву разлику између
задужбина, фондација, невладиних
организација, удружења грађана и
ортачког друштва!

ни гласник РС“ бр. 46/2006), за који је
Уставни суд Србије својим одлукама
потврдио да је у складу са Уставом и
европским конвенцијама, постоје од
редбе да се имовина враћа у натури, а
ако то није могуће, врши се супститу
ција (замена другом имовином).

20 одсто тржишне вредности имови
не која им је одузета.
Закон је такођ е утврд ио да јед ан
влас ник не може доб ит и изн ос ве
ћи од 500.000 евра, без обзира на то
кол ика је стварн а вредн ост његов е
имов ин е. Овак ве одр едб е (утврђ ен
максимални износ обештећења ко
ји ће држава исплатити и лимит од
500.000 евра) не постоје у Закону о
враћању (реституцији) имовине цр
квама и верским заједницама.
Предвиђено је да девизне обвезни
це доспевају у року од 15 година и ис
плаћују се у годишњим ратама почев
од 2015. године.
Рачуница говори да ако задужби
на прими максимално прописан из
нос од 500.000 евра, то ће износити
33.333,33 евра годишње за период од
15 година.
Од тог износа задужбина треба да
плати трошкове пословања, послов
ни простор, плате запослених, допри
носе, таксе, порезе. Када то све плати,
питање је да ли ће јој остати било шта
за остварење циљева. А и тог годишњег
прихода више неће бити за 15 година.
Да закључимо, решења у овом За
кону имају катастрофалне последи
це по опстанак задужбина и наставак
њиховог рада. Имовина задужбина је
углавном продата, што значи да за
дуж бин е нећ е моћ и да је доб иј у у
физичком облику, а не постоји ни за
мена другом имовином. Девизне об
везнице које ће добити у вредности
до 20 одс то од трж иш не вредн ос ти
имовине евидентно нису довољне за
наставак њиховог рада, па ће за по
следицу имати уништавање и ликви
дацију задужбина.
Адвокат Војин ЂЕКИЋ,
председник Управног одбора
Задужбине Николе Спасића

В

лада РС је у једном тре
нутк у предл ож ил а да
упор ед о са усвај ањ ем
Закона о враћању одузе
те имовине и обештеће
њу буду изгласане измене у Закону
о враћању (реституцији) имовине
црквама и верским заједницама,
тако што би у том Закону биле из
брис ан е одр едб е о супс тит уц иј и
имовине, али је тај предлог касни
је Влада повукла. У овом тренутку
имамо два важећа закона о враћању
имовине, у којима постоје различи
те одредбе у погледу супституције
имовине, чиме је повређен прин
цип равноправног третирања бив
ших власника и њихове имовине,
што је противно европским конвен
цијама и Уставу РС.
Закон је предвидео обештећење у
виду девизних обвезница у укупном
износу од две милијарде евра, с тим
да ће проценат обештећења бившим
власницима бити накнадно утврђен,
тек по завршетку рока за пријаву, а на
тај начин што ће се укупно утврђена
вредност имовине ставити у однос са
унапред фиксираним износом од две
милијарде евра.
Дакле, у моменту доношења Закона,
бивши власници не знају колики ће
проценат од тржишне вредности имо
вине добити, јер Закон није унапред
одредио проценат. Груба процена је
да власници могу добити највише до

У

обав љању свој их ду
жности чланови управ
ног одбора и управитељ
поступају „са пажњом
доброг домаћина”, али
приликом доношења одлука о ко
ришћењу основне имовине заду
жбине, као и одлука које се односе
на привредне делатности које оба
вља зад уж бин а, одн ос но фонд а
ција, чланови управног одб ора и
управитељ поступају „са пажњом
доброг привредника”. Овде је потпу
но нејасно зашто се законодавац у
истој законској одредби прво опре
делио за пажњу „доброг домаћина”
а после тога за пажњу „доброг при
вредника” (као да се одрекао „до
брог домаћина”). Познато је да се у
правним прописима користи тер
мин доброг привредника у смислу
да су „лица дужна да извршавају
своје послове савесно, са пажњом
доброг привредника, и у разумном
уверењу да делују у најбољем ин
тер есу друштва. Под пажњом до
брог привредника подразумева се
степен пажње са којом би поступа
ло разумно пажљиво лице које би
поседовало знање, вештине и ис
куство које би се основано могло

очекивати за обављање те дужно
сти у друш тву. Ако лиц е пос ед у
је одр еђ ен а спец иф ичн а знањ а,
вештине или искуство, приликом
оцен е степ ен а паж ње узећ е се у
обз ир и та знањ а, веш тин е и ис
куство. Сматра се да лица могу да
своје поступање заснивају и на ин
формацијама и мишљењима лица
стручних за одговарајућу област, за
које разумно верују да су у том слу
чају савесно поступала”. Чланови
управног одбора и управитељ одго
варају солидарно целокупном сво
јом имовином за штету коју својом
одлуком проузрокују задужбини и
фондацији, ако је та одлука донета
грубом непажњом или са намером
да се проузрокује штета, осим ако
су у поступку доношења одлуке из
двојили своје мишљење у записник,
или нису учествовали у доношењу
одлуке. Ко ће сада да се прихвати
дужности чланова управног одбора
(који раде као доброчинитељи, без
икакве накнаде и сл.) у задужбина
ма и фондацијама, када је познато
да чланови управних одбора (који
за свој рад примају адекватне на
кнаде) у јавним предузећима, ра
зним државним агенцијама итд. не
одговарају „солидарно целокупном
својом имовином”!
Као кључни закључак, који је про
истекао и из већ ег број а дис кус иј а
наје м
 ин ентн иј их и најкомп ет ент
нијих познавалаца задужбинарства
на недавно одржаном Округлом сто
лу Вукове задужбине у Београду под
називом „Задужбинарство код Срба
данас”, може се рећи да од „подсти
цајног развоја задужбинарства” не
ма ниш та и да сад аш њи конфуз ни
актуелни законски прописи делују
дестимулативно на оснивање нових
задужбина и рад и развој постојећих
задужбина, те да ће задужбинарство
доживети стагнацију, али ће доћи до
већег броја оснивања фондација, што
значи и до „подстицајног развоја фон
дација” и „фондаторства”! Не може се
са сигурношћу рећи да је ово, можда,
био један од „скривених циљева” или
„нека завера против задужбинарства
у Срб иј и” али ће врем е веом а брз о
показати да ли је „прокламована же
ља” иницијатора законских прописа о
„подстицајном развоју и задужбина и
фондација” остварена и испуњена.

Др Петар БОЈОВИЋ,
редовни универзитетски
професор из Београда, аутор
монографије Финансије задужбина,
фондација и фондова
(Вукова задужбина и Бонарт,
Београд, 2003)

Вук Ст.
Караџић о
задужбинама
Највећа је задужбина начини
ти намастир, или цркву, као што
су Српски цареви и краљеви гра
дили; потом је задужбина начи
нити ћуприју на каквој води, или
преко бар е; калдрму по рђавом
пут у; вод у дов ес ти и нач ин ит и
близу пута (и то се каже градити
и начинити – себи – задужбину);
усадити или накалемити воћку
близ у пут а, гладн ог нар ан ит и,
жедног напојити, голог одјести
(но ово се каже чинити и учини
ти задужбину) итд.


(Из Српског рјечника, 1818)

Једну цркву
кварити
а другу градити
(слаба је
задужбина).


(Српска народна пословица)

У вртлогу
транзиције
Држава треба да пружи задужбинама одговарајућу
заштиту тако што ће им дати финансијску потпору,
ако се процени да су оне од националног интереса,
омогућити несметан рад и спречити распродају
задужбинске имовине

П

осле успона и пропа
сти средњ ов ек овн е
српске државе треба
ло је да прођу векови
па да српс ки нар од
поново крене у успон и развој. Осно
ву за овај пробој дао је 1804. године
Први српски устанак против Турака
и његов вођа Карађорђе Петровић.
Тај подвиг, та револуција били су
замишљени, организовани и вође
ни из Тополе. Карађорђе је и у Ора
шац, на последњи договор и избор
вожда, кренуо из Тополе, а дан пре
тога група Тополаца је спалила хан
у Жабарима. Из Тополе је Карађор
ђе руководио устанком. Одатле је
обично покретао резервне једини
це за акције на важним бојиштима.
Ту је боравио после бојева и ту при
мао сараднике, пријатеље и госте.
Ту је изградио од 1811. до 1813. годи
не цркву и утврђени град са четири
куле, конак, пратеће зграде и шко
лу. Одавде је болестан и разочаран
кренуо у избеглиштво.
Сто године после ове епопеје Кара
ђорђев унук краљ Петар I Карађор
ђев ић зап оч ео је, а већ им дел ом и
изградио, своју задужбину у Тополи
на Опленцу. Задужбину је завршио
његов син краљ Александар I Кара
ђорђевић. Цео комплекс задужбине
простирао се на око 140 хектара.
Цент ралн и објекат зад ужбин е је
црк ва Св. Ђорђ а на Опленц у, а око
цркве је формиран парк – шума, па
виноград, воћњак и изграђене десе
тине стамбених и привредних објека
та, укључујући краљеву и краљичину
вилу, вилу краља Петра, Задужбински
дом (хотел), вински подрум, штале за
стоку, живинарник и друго. Истовре
мено са црквом грађена је и болница
у Тополи. У састав задужбине укљу
чени су и објекти Карађорђевог гра
да из 1811. године: црква, конак, школа
и касарна.
Црква Светог. Ђорђа грађена је од
1910. до 1912. године са јасним ослон
цем на трад иц ио н алн о средњ ов е
ковно српско градитељство, у облику
равнокраког слободног крста са пет
куп ол а и крипт ом исп од цел е по
вршине објекта. Споља је обложена
венчачким белим мермер ом, а све
унутрашње површине зидова покри
вене су са око 3.500 квадратних мета
ра мозаика изведеног у 15.000 нијанси
разних боја према предлошцима из
око 60 средњовековних цркава и ма
настира Србије и старе Србије. Многа
грађевинска решења имају симболи
чан и национални значај, а процеси
ја српских владара у јужној апсиди и
медаљони са ликовима свих српских
светитеља у луковима источне и ју
жне куполе су јединствени у нашој
црквеној архитектури.
Цео задужбински комплекс изгра
ђен са мером и у много чему инспири
сан средњовековним манастирским
властелинством у данашњим време
нима као да је намерно изложен про
падању и уништењу. На улазу у парк
одмах се стиче такав утисак. Обе ма
сивне челичне капије (северна и за
падн а) кор од ир ал е су, иск рив љен е
и оштећене, а посетиоца не сусреће
никакав натпис да сазна где је сти
гао. Само у шипражју између капи
ја на једном металном штапу налази
се мала, жута, скоро избрисана табла
на којој пише „Регионални природни
парк Парк Опленац под заштитом је
закона“. Та табла подсећа да је у јед
ном периоду после Другог светског
рата, крајем шездесетих и почетком
седамдесетих година 20. века, иако
укинута и раздељена на више кори
сника, Зад ужбин а бил а заш тић ен а
од пропадања, па чак штавише један
део објеката је тада рестауриран, по
дигнут нов виноград, а црква и виле
поправљени. Међутим, то никад ни
је био државни програм, већ акције
утицајних појединаца и руководила
ца у влади и КПЈ, те кад њих више није
било, имовина Задужбине је осуђена
на пропадање и то, чини се, нечијим
упорним и планским настојањем. За
дужбина краља Петра Првог Карађор

ђевића обновљена је 1993. године, али
јој већи део имовине није враћен ни
до данас. На све пресуде надлежних
судова о повраћају имовине, а било
их је у ових скоро 20 година осам у ко
рист Задужбине, жалио се јавни пра
вобранилац и биле су оборене. На тај
начин је Задужбина онемогућена да
се стара о својој имовини и доведена
је у стање када практично не постоји
ниједан објекат који не захтева ком
плетну поправку и реновирање. Дуг
је списак оваквих примера.
Основно је питање, шта урадити да
се заустави даљи тренд пропадања За
дужбине и она доведе на ниво узорне
установе каква је била. Први и глав
ни услов да се то изврши за ову и све
друге задужбине јесте да се реше имо
вински односи, односно да им се вра
ти имовина где код је то могуће (на
Опленцу јесте јер се све, око 140 хекта
ра, налази у једном комплексу); затим
да држава пружи задужбинама одго
варајућу заштиту тако што ће им дати
финансијску потпору, ако се процени
да су оне од националног интереса,
омогући несметан рад и спречи рас
продају задужбинске имовине.
Обнављање старих задужбина мора
да се изводи уз учешће више нацио
налних организација, јавних и држав
них установа и органа. У противном,
може се десити да се као „обнављачи“
и управљачи задужбина, и од нацио
налног интереса, појаве организације,
које, можда и у најбољој намери, пре
узимају ту улогу иако немају никакве
претходне везе са тим установама. Не
треба заборавити и чињеницу да се
о већ ин и зад ужбин а, осим о оним
„краљевским“ средњовековним, и о
њиховим задужбинарима, мало или
нимало зна у широј јавности. Заду
жбински одбори би требало да настоје
да се ово стање промени.

З

ад ужбин а краљ а Пет ра
Прв ог Кар ађ орђ ев ић а
на Опленцу по многим
карактеристикама би се
могла сврстати у ред за
дужбина од националног значаја.
Стога би могао да се образује наци
онални центар, који ће стално, си
лином свог историјског памћења и
лепотом народног живота, развија
ти код учесника национални дух и
тежњу за напретком. Тако би Заду
жбина добила двоструку улогу. Она
би, као и до сада, била место ходо
чашћа народа (од оснивања до сада
Задужбину је посетило више ми
лиона људи, рачунајући 80.000 до
100.000 годишње), а такође, после
активирања већ постојећих угости
тељских и спортских објеката, јако
туристичко место. У исто време то
је место где се у току целе године,
кроз боравак и форму одговарају
ћих радионица, на десетине људи,
првенствено деце, усмерава ка по
штовању традиционалних вредно
сти као једном од видова борбе за
опстанак и ослонац за стремљења
у будућност.
С обзир ом на то да је Задужбина
конципирана као организација ко
ја се вел ик им дел ом сам а изд ржа
ва, уколико јој се врати имовина која
јој је припадала она ће моћи да по
врати ову своју функцију, наравно уз
помоћ и донације добротвора којих
у српском нар оду никад није недо
стајало, али и ангажманом (сада не
малим) својих запослених радника.
Национални центар такође би могао
да се организује у постојећим објек
тима Задужбине, а њени садржаји и
околина, са препознатљивим ими
џом, омогућ ил и би ствар ањ е стал
ног стецишта учесника који би кроз
дружење уз благу дозу ненаметљивог
поучавања развијали свест о нацио
налној историји и култури.
Верујем да би овај програм могао
да се оствари. Па ипак морам да по
менем стрепње неких људи, а надам
се да су оне неосноване, да постоји
могућност да имовину Карађорђеви
ћа трећи пут у историји развуку не
ки људи.

Душан Д. АЛЕМПИЈЕВИЋ
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О КЊИЗИ ДР МАРИЈЕ АЛЕКСИЋ „ЗАДУЖБИНЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ И ЈАВНОСТ”

За нови сјај древних завештања

К

њигу др Марије Алексић Заду
жбине културе Србије и јавност,
издање „Чигоја“ 2010, још једном
и на подстицајно нов начин, ак
туелизује новоусвојени закон о
реституцији којим се предвиђа повраћај имо
вине и институцијама какве су задужбине.
Истичемо ову важну чињеницу зато што сва
ко научно дело доживљава пробу времена, а
јавност и реципијенти мериторна су потврда
само оних највреднијих. У том погледу науч
но дело др Марије Алексић заслужује посеб
ну пажњу и нова прочитавања.
Свесна од коликог је значаја јавност за делат
ност и функцију задужбина, ауторка полази од
прецизног разјашњења и одређења појма, да би
затим представила институционално и индиви
дуално покровитељство тих установа у култури
Србије, повезујући законодавно-нормативну и
традиционалну праксу.
Деветовековну традицију задужбинарства у
српском народу представила је методолошки
исправно и садржински функционално. Пола
зећи од најстаријих немањићких задужбина,
какве су Студеница, Жича, Сопоћани или Ми

лешева, добро уочава да су дубоко утемељене
у дародавним владарским повељама, као и да
им је будућност антиципирана кроз садржаје
житијне књижевности у којима су јасно поста
вљени услови како ће те задужбине опстати и
остати. Ишчитавањем житија светих Срба, ве
ликих ктитора и задужбинара, сваке године у
одређени дан, постиже се чак и оно што се у да
нашњем смислу дефинише као јавно деловање.
Ауторка не пропушта ни детаљ, какав је онај о
златном веку краља Милутина Немањића, ко
ји је за четири деценије владавине подигао че
трдесет задужбина у Србији, на Светој гори и у
Светој земљи у Јерусалиму. Уочава даље пери
оде у задужбинарству током вековног ропства,
затим с краја 19. и од почетка 20. века, међурат
но раздобље, после Другог светског рата и у да
нашњим условима.
Будући да је задужбинарство у српском наро
ду доживело највећи размах и процват у перио
ду између два светска рата, др Алексић научно
засновано анализира тај период, али и веома
прецизно утврђује обим и вредност те огром
не имовине: „Непосредно пред почетак Другог
светског рата, имовина задужбина и фондова
у Србији износила је 600.000.000 динара. У по

седу задужбина било је 15 школских зграда, 4
болнице, 234 стамб ене зграде, 56 плацева, 65
парц ел а обр ад ив ог пољ оп рив редног зем љи
шта, 36 објеката различите намене (углавном
пословне зграде) итд“. И управо ће те прецизне
чињенице бити основ при спровођењу Закона о
реституцији у делу који се односи на задужбине.
Познавање чињеница и јавност деловања поста
ју неопходни предуслови да би се закон, на који
се чекало дуже од пола века, могао поштено и
праведно спроводити.
Засебна поглавља посвећена су различитим
карактеристикама задужбинске својине и нор
мативно-правним димензијама задужбинар
ства, као и управљању задужбинама у српском
друштву у условима транзиције. При томе су од
највећег значаја баш стратегија односа с јавно
шћу у задужбинама културе, видови комуници
рања и инструменти односа с медијима.
Смисленим избором студије случаја, као при
ступа, за шта је одабрана „Вукова задужбина“,
емпиријски је повезано деловање ове установе
у јавности на темељу теоријских поставки из
несених у претходном поглављу. Разматрају се
Вуков сабор, као манифестација општенародног
карактера, затим рад и деловање огранака „Ву

кове задужбине“ у Србији и у иностранству, ме
ђународни славистички скуп, који се одржава
сваке године, други научни симпозијуми, као и
издавање листа „Задужбина“ и годишњака „Да
ница“, која се својим тиражом од шест хиљада
примерака сматра најчитанијом српском књи
гом. Тако осмишљене и толико разуђене делат
ности „Вукове задужбине“ добијају пуни смисао
и значај тек посредством јавног деловања и у
додиру с реципијентима било у научној јавно
сти, било посредством медија.
Међу одабраним прилозима у овој књизи за
ступљен је и тестамент великог српског задужби
нара Илије М. Коларца. Нарочито бисмо скренули
пажњу да се међу прилозима налазе и све заду
жбине које су уведене у регистар Министарства
културе Републике Србије, као и списак легата у
Секретаријату за културу Београда. Ако се зна да
је највише задужбина и легата завештано управо
у престоници, онда није ни потребно наглашава
ти вредност ни сврху ових докумената.
Књига др Марије Алексић Задужбине културе
Србије и јавност, иначе монографског каракте
ра, представља вредно научно дело каквих досад
није било у нашој културној средини. Оно је по
везало традиционалне вредности оличене у за
дужбинарству током девет векова са савременим
облицима, видовима и инструментима односа с
медијима, предлажући модел за нове и могуће
правце јавног деловања. Верујемо да ће књига тек
добити на значају ако се има у виду да задужбине
у Србији, у светлу нове законске регулативе, тек
треба да поврате онај сјај који су ктитори и даро
давци, као преци, наменили потомству.

Будимир ПОТОЧАН

РАД ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Новине – тамо где је пракса
демантовала важећа правила
Измењено и допуњено
издање „Правописа
српскога језика” Матице
српске (2010) примењује
се у школској пракси
од првог септембра
2011. године

О

дбор за стандардизаци
ју српског језика, после
краћ ег зас тој а у ра
ду, недавно је одржао
своју 13. и 14. седницу
у Институту за српски језик САНУ.
Одбор чине врсни српски лингви
сти и представници трију академи
ја наука и уметности (САНУ, ЦАНУ
и АНУРС), осам универзитета с кате
драма за српски језик (у Бањој Лу
ци, Београду, Новом Саду, Крагујевцу,
Нишу, Подгорици, Косовској Митро
вици – раније Приштини и Српском
– сада Источном Сарајеву), као и три
водеће и у српском свету јединствене
научне и културне установе: Матице
српске, Српске књижевне задруге и
већ наведеног Института.
Стандардолошки рад и нормирање
српског језика организује се у девет
комисија – за поједина подручја (срп
скога) језичког стандарда. Циљеви Од
бора вишеструки су и дугорочни. Они
се не тичу само крупних питања срп
ског језичког стандарда, његове сло
јевитости и поливалентности, већ и
ситнијих језикословних питања која
намећу језички и друштвени развој и
комуникацијске потребе људи.
Током мин ул их трин ае ст год ин а
под окриљем Одбора урађени су ка
питални пројекти из више језичких
облас ти опис а и станд ард из ац иј е
српскога језика: Мирослав Николић,
Обратни речник српскога језика (2000),
најобимнији одостражњи или инверз
ни речник у целокупном словенском
свету; једнотомни Речник српскога је
зика (2007), Рајна Драгичевић, Лекси
кологија српског језика (2007).
Иван Клајн аутор је две књиге о твор
би речи у савременом српском језику
– преф икс ац иј а и комп оз иц иј а су
фиксација и конверзија (2002. и 2003).
Предраг Пипера је са сарадницима,
у редакцији академика Милке Ивић,
објавио књигу Синтакса савременога
српског језика (2005), а Драгољуб Пе
тровић и Снежана Гудурић аутори су
Фонологије српскога језика (2010).
Ускоро се очекују и друга дела ка
ко би био комплетиран списак прило
га граматици српскога језика: друга
књига Синтаксе..., Нормативна гра
матика и Морфологија. У Програму
рада Одбора од капиталних пројека
та непокривен је остао само пројекат
израде акценатског речника, а било је
предлога да до његове појаве замена
буде Правописни речник (2010), који је

остао неакцентован јер би то повећа
ло обим приручника.
Најзапаженији послови у којима
је Одбор имао значајно учешће били
су у области – правописног пројекта.
Последња редакција измена и допу
на правописа урађена је 2010. године.
Резултати овог пројекта јесу: лингви
стичко и универзитетско издање, из
дање намењено школама и издање
за општу употребу. Увођ ењу Право
писа српскога језика Матице српске
у администрацију, школе, културне
и јавне институције претходио је на
учно-стручни скуп (1997), препорука
министарстава просвете и културе, и
осмишљен програм припреме – по
себно када је реч о школама, о чему
сведочи и зборник прилог К новој пи
смености (1998). Свакако да и уџбе
ниц и из друг их предм ета треб а да
доживе правописну редакцију.
Заузет је став да се шире културно,
културолошко, национално и државно
питање – двоазбучје у српском језику,
не може решити простим укидањем

се питања употребе писма могу реши
ти доношењем закона о језику и дого
вором лингвиста и државе.
Измењена и допуњена верзија Пра
вописа српскога језика Матице српске
(2010) не захтева неку нову препору
ку или одобрење за увођење у инсти
туције, па се примењује у школској
пракси од првог септембра 2011. го
дине. Реч је о континуитету који омо
гућава институцијама да оне јавно и
саме стану уз то измењено и допуње
но издање већ одобреног Правописа...
– наглашава се у саопштењу Одбора
и представника његових оснивача са
наведених седница, који овде прено
симо у мало краћем облику.
У стандардолошком раду и норми
рању српскога језика ништа се не уки
да, забрањује или прогања било да је
то изговорена, штампана или у елек
тронском облику створена реч. Одбор
доноси – препоруке, саопштења, ми
шљења, закључке, што је именовано
као – одлука, настала споразумева
њем стручњака на професионалним,

Измењен и допуњен правопис
Редакторска група, у саставу Мато Пижурица (главни редактор), Ми
лорад Дешић, Бранислав Остојић и Живојин Станојчић, приредила је
измењено и допуњено издање Правописа српскога језика Матице српске
из 1993. године (и у поновљеним издањима 1994. и 2002), чији је глав
ни аутор био Митар Пешикан, уз сарадњу са Јованом Јерковићем и Ма
том Пижурицом. Рецензенти првог издања били су Павле Ивић и Иван
Клајн, а измењеног и допуњеног Иван Клајн и Драго Ћупић. Самостал
ни Правопис... (са поновљеним издањима 1994. и 2002) имао је два дери
вата – школско издање и приручник за школе (све
ове верзије имале су више екавских и ијекавских
издања), а издање 2010. године појавило се у екав
ској верзији (ијекавска је у припреми).
Као пројекат Матице српске, а у организацији Од
бора за стандардизацију српског језика, актуелни
Правопис... Матице српске је (1) прекомпонован (у
редоследу поглавља вратио се белићевској тради
цији), (2) изостављени су прилози који не спадају у
правописну проблематику, (3) текст је скраћен, те
мељно прерађен и престилизован, (4) ослобођен је
позивања на Правопис српскохрватскога језика две
ју матица из 1960. године и свих релација према хр
ватској стандардизацији (нису, наравно, увођене релације према новим
језицима), (5) уведене су ограничене новине у скоро свим поглављима,
али углавном само у детаљима у којима је пракса демантовала важећа
правила, (6) лишен је сувишних ужеправописних двојстава, (7) написан
је готово нов текст о интерпункцији, потпунији и инструктивнији, а оде
љак о транскрипцији допуњен скандинавским језицима, замењен је текст
о писању имена из енглеског језика, а ретуширан је и проширен део о
француском и незнатно о словенским језицима, (8) речник уз правопис
је допуњен, и то, пре свега, пописом примена правописних правила ак
туелном грађом, (9) уведено је знатно више инструктивних детаља и илу
страција којима се подржава разноврснија функционална писменост, (10)
у складу с нашом традицијом, ново издање је сачувало, донекле и даље
развило, улогу правописа као приручног језичког саветника итд.
латинице. Одбор је у више наврата дао
препоруке да се у школској употреби
писма не треба више придржавати на
чела – равноправности двају писама
(ћирилице и латинице). Посебно је то
непотребно када је реч о завршном и
матурском испиту, односно званич
ном (службеном) документу, а друга

лингвистичким и социолингвистич
ким арг ум ент им а. Међ у већ ин ом
чланова Одбора једно је сасвим раш
чиш ћен о: учењ е јез ика и књижев
нос ти у основн ој и средњ ој школ и
– треба раздвојити јер ће језик и да
ље остати у подређеном положају.

Димитрије С. СТЕФАНОВИЋ

О ЈЕДНОЈ МОНОГРАФИЈИ

Рељефи српских
великана

У

Свечаној сали Удружења књижевника Србије, 27.
априла 2011. године, представљена је монографија
вајара Остоје Балканског Отаџбини. У овом изузет
ном делу од националног значаја, приказано је 219
портрета – рељефа српских великана. О књизи су го
ворили Никола Кусовац, Коста Васиљковић, Миодраг Матицки,
Раша Попов, Љубомир Ћорилић, Радомир Андрић и аутор.
Сви портрети у монографији поређани су хронолошки, почев од
владара из династије Немањића из 12. века, преко вођа и јунака из
Првог и Другог устанка, до осталих најпознатијих личности из наци
оналне историје, политике, културе, књижевности, ликовне уметно
сти и неких наших савременика. Лик патријарха Павла је последњи
у овој плејади приказаних ликова. За сваку портретисану личност
дати су и основни биографски подаци, што овом делу, измећу оста
лог, обезбеђује могућност да се користи у образовним процесима.
Са пуно разлога се може рећи да ова вредна књига, по свом садр
жају, има својеврсни енциклопедијско-документарни, историјскокултуролошки и образовно-васпитни карактер и значај и да јој је
место у свим јавним и школским библиотекама у земљи, загранич
ју и српској дијаспори.
По речима Милована Витезовића, у вајању портрета Остоја Бал
кански је избегао историчарску хладноћу, да не кажем неопредеље
ност, коју они зову непристрасношћу. Он је, вајајући лица српске
историје, како каже Витезовић, постао њихов саучесник у започе
том делу и свима, свакоме на свој начин, извајао заједничку одлуч
ност да се истраје у започетом светом послу народног ослобођења.
Сваки од њих нуди свој живот роду,
јер зна шта даје и за шта даје. Наше
историјско памћење, а више исто
ријско и епско знање вајарево, учи
ниће да ове портрете примамо као
биографије знаменитих обновите
ља српске слободе и српске државе.
Па и да на њих показујемо као на
ционални одговор на Змајево пи
тање из Светлих гробова: А ко беху
они диви...
По замисли аутора, урађени ре
љефни портрети треба да буду по
четни садржај до сада невиђеног
споменика који расте и који се ши
ри личностима из сваке нове генерације заслужних грађана Србије.
Његова је замисао, такође, да овај споменик треба подићи у географ
ском центру Србије, као вечно спомен-обележје и споменик радости
и поноса што су тако велики људи били припадници нашег рода. То
би био јединствен и оригиналан начин – како се један мали народ
одужује својим великанима.
Како каже сам аутор, сваке године, на Сретење (15. фебруар), по
себном ликовном колонијом вајара споменик се продужује – расте
и шири новим рељефима – портретима оних наших великана ко
ји су отишли у вечност. Тако би се споменик који расте на понос
отаџбини градио, ширио и живео вечно.

Славко ВЕЈИНОВИЋ
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САЧУВАТИ ОД ЗАБОРАВА

Повратак коренима
Аутор поставке фотографија у Кући Ђуре Јакшића, у Београду, Рајко
Р. Каришић, истиче да је покушао да сачува од заборава и прикаже
све лепоте Србије, као и многе предмете који трају годинама

У

Кући Ђуре Јакшића, 11. јула 2011.
године, представљена је изложба
уметничког фотографа Рајка Р.
Каришића, под називом Повра
так кор ен им а, кој ом је аутор
одао почаст и поштовање свим оним ствара
оцима који од заборава чувају наслеђе села
и који су у давна времена, уз оскудне алате,
умели да направе предмете који трају и куће
у којима се и данас живи.
По речима Душана Миловановића, директора
Музеја примењене уметности, који је и отворио
изложбу, Рајко Каришић је сачинио о Сирогојну
три књиге у којима је поставио неколико сто
тина својих чаробних фотографија, од стотине

хиљада које је на ову те
му упод об ио. На њим а
се, како каже Мил ов а
нов ић, јас но раз аз нај е
одблесак с капи росе, за
борављени траг нечијег
зам етн ут ог пос тој ањ а,
игра светла на површи
дрв ета, зат ур ен и сан у
колевци давно одраслог
чеда, валери у трагови
ма ножића и других гребалица по овешталим
површима старог намештаја, ољуснута глеђ на
керамичким ћасама, зделама, чашама... празни
зјап дуго неупотребљаваних бућки, заструга, со
лира... али се виде и актуелни трагови бриге и

постојања – ивањски и ђурђевдански венчићи,
које су непознате жене оставиле на оградама,
капијама, клиновима о вратима кућа.
Сам аутор поставке истиче да је фотографи
јама покушао да сачува од заборава и прикаже
све лепоте Србије, као и многе предмете који
трају годинама. Две слике је урадио посебном
дигиталном техником и фотографију пренео на
платно. То сматра веома значајним, јер по оцени
стручњака, ова техника гарантује опстанак сли
ке и до двеста година без разливања боја.
Поставка Повратак коренима била је изложе
на и у Москви, у Музеју архитектуре Руске фе
дерације, и наишла је на изузетан пријем код
посетилаца.
Рајко Р. Каришић до сада је имао 50 само
сталних изложби и излагао је на више стотина
колективних изложби фотографија у земљи и
иностранству. Издао је и 43 фото-монографије и
осамнаест мини монографија, које су посвећене
нашим најпознатијим манастирима. Тренутно
ради на припреми монографија о фрушкогор
ским манастирима, манастиру Студеница и Ка
реји на Светој гори.
За остварења у области уметничке фотогра
фије до сада је добио више десетина награда и
признања. Добитник је и Вукове награде Кул
турно-просветне заједнице Србије за 2010. го
дину.
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ПЕТИ ЦРКВЕНО-НАРОДНИ КРАЈИШКИ САБОР НА ФРУШКОЈ ГОРИ

Крушедолска звона

Т

радиционални Црквено-народни
сабор Крушедолска звона 2011. одр
жан је у суб оту, 28. маја 2011. го
дине код манастира Крушедол на
Фрушкој гори. Са скупа је упућен
позив свим људима добре воље да живе у ми
ру и слози и да се никада не заборави да су
Срби, током 90-их година прошлог века, про
терани са својих вековних огњишта.
На сабору се окупило око стотину удружења
избеглих и расељених Срба из Крајине, западне
Славоније, Барање, западног Срема, Републике
Српске и суседних земаља у којима Срби данас
живе. Многи од њих су се на сабору сусрели са
рођацима, пријатељима и комшијама, који су
расути широм простора бивше Југославије.
Организатори Сабора у Крушедолу су Завичај
ни клуб Славонија из Инђије и Асоцијација избе
гличких и других удружења Срба из Хрватске.
После свете архијерејске литургије у цркви
манастира Крушедол, његово преосвештенство
владика сремски Василије служио је парастос
за све Србе страдале у последњим ратовима на
подручју бивше Југославије и оне преминуле у
прогонству.
Владика Василије благословио је саб ор и у
поздравној беседи, коју је касније изговорио
на скупу, упутио позив свима на слогу, љубав
и поштовање свих људи, ма које вере и нацио
налности били. Истакао је да се српски народ,
не само данас него и кроз векове окупљао и са
бирао око својих светиња.

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Лепа и ружна
имена
или
свети Сава
и ђаво

П

рича се да је лепа имена сели
ма дао свет и Сав а, док су ру
жна остала од ђавола. Ево како
је то било. Путовао свети Сава
са својим ученицима по Срби
ји, те крштавао села, реке, планине и све што
би требало да има неко име. Кад ђаво чује шта
свети Сава ради, преруши се у калуђера, па и
он исто почне чинити.
На ушћу реке Вукодраже у Саву наиђе свети
Сава на лепо село с ружним именом, које му је
ђаво већ био дао. Свети Сава рече сељацима:
– Зар није лепше да се ово ваше село од сада
зове УШЋЕ?
Сељаци без поговора то прихвате и тако и
остане.
У суседном селу, које је било без имена, нађе
свети Сава скелу како превози путнике преко
Саве, па рече да би то име селу најбоље приста
јало. Тако се ово село прозове СКЕЛА.
Путујући даље, наиђ
 е на село чији су житељи
били много вредни. Дан био леп, људи приону
ли на посао: једни ору, други сеју, а трећи раде
неки трећи посао. Ово се светом Сави много до

Са скупа је упућен позив свим људима добре воље да живе у миру и слози
Потресну Крушедолску беседу говорио је исто
ричар уметности из Београда, Никола Кусовац.
Посебно је указао на традицију и богато култур
но стваралаштво Срба у крајинама, као и на по
требу сталног неговања народног блага и у новој
средини, на новим просторима, где данас живе
Крајишници. У изуз етно надахнутом културноуметничком програму учествовале су познате
драмске уметнице из Београда Ивана и Јелена
Жигон. Сабор су увеличале и изворне певачке
групе и културно-уметничка друштва, која у из
беглиштву његују обичаје, фолклор и традици
ју завичаја. Договорено је да од следеће године
последња субота у мају буде стални термин за
одржавање Крушедолског сабора.
Сабор је установљен 2000. године и све до 2007.
године одржаван је у Чортановцима, у општи
ни Инђија. После тога је, у договору са влади

ком сремским Василијем, стално место сабора
постао манастир Крушедол, славна задужбина
из 16. века последње српске деспотске породи
це у Срему, који су основали владика Максим
(Ђорђе) Бранковић, син деспота Стефана Сле
пог, и мајка Ангелина. За Србе преко Саве и Ду
нава Крушедол је вековима био њихов верски,
културни и политички центар. У манастиру су
сахрањена два патријарха – Арсеније III Чарно
јевић и Арсеније IV Јовановић Шакабента, вође
двеју великих српских сеоба; београдски митро
полит Петар Јовановић, митрополит Исаија Ђа
ковић, гроф Ђорђе Бранковић, војвода Стеван
Шупљикац и командант Петроварадинске твр
ђаве у XVIII веку, пуковник Атанасије Рашковић.
Такође, у њему почивају и кнегиња Љубица, же
на кнеза Милоша, и краљ Милан Обреновић.
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падне, па благослови вредне ратаре, а селу да
де име РАТАРИ.
Затим свети Сава наиђе на два села где не бе
ше ниједне куће, већ се сељаци као кртице уро
вили у земљу, у земунице. Свети Сава их упита
зашто тако живе, а кад му они казаше да не знају
да граде куће, он их научи како се то ради, па за
сећање на оно како су дотле живели, једно село
прозове УРОВЦИ, друго КРТИНСКА.
Крај сам е Сав е, за обал ом, за брегом, нађ е
свети Сава лепо село без имена, па га крсти ЗА
БРЕЖЈЕ.
Из Забрежја дође свети Сава са ученицима
у суседно село. Сељаци га дочекају да не мо
же лепше бити, а његов долазак огласише не
каквом звечком, коју су били привезали за стуб
старог храста. Посматрао Светиту звечку, па ће
упитати:
– Зашто не звони звоно, већ ова звечка?
Упитани поче да се правда, па му најзад каза
да има деведесет девет разлога због којих у њи
ховом селу не звони звоно.
– А који је тај деведесет девети? – упита ти
хо свети Сава.
– Немамо звоно!
– Кад је тако, онда ми оне остале разлоге не
мој ни казивати.
На поласку, даде свети Сава старешини села
прилог да се купи звоно, а по тој звечки надену
селу име – ЗВЕЧКА.
Кретоше свети Сава и ученици његови даље и
пут их нанесе на село чије су куће биле налик
сојеницама. Упита светитељ старешину какве су
то куће и зашто у њима живе, а он му рече:
– Сваког пролећа и сваке јесени наше куће су
под водом, јер се наше село налази на четири
реке – Сави, Тамнави, Колубари и Купинцу, па
смо зато поболи ове пале, мотке, у земљу. Сад
нам нико не може ништа.
Свети Сава благослови људску домишљатост,
а село, по тим палама, именује – ПАЛЕЖ.
Одатле се упути обалом Саве. Наиђе на неке
мочваре и баруштине, па село по тим барама
означи као БАРИЧ.
Реши Свети да промени правац, да се мало
удаљи од реке, па се замисли куд да крене. То се
ло ученици његови, по учитељевом размишља
њу, крсте МИСЛОЂИН.

Идући даље, дође свети Сава у село које је би
ло између две реке, Колубаре и Пештана. Се
ло лепо, земљиште равно и плодно, а око кућа
уцветале ливаде, па божја милина. Загледа се
свети Сава у то силно цвеће, па селу надене име
ЦВЕТОВАЦ.
У селу КОЖУАРУ чује светитељ да се село тако
зове по томе што је једном била страшна глад,
па сељаци, да би се спасли, поједу све говеђе и
свињске коже, од којих су дотле себи и деци пра
вили опанке, те тако остану живи. Свети Сава
благослови то име и рекне да остане.
Али, у нека села ђаво је већ био стигао пре
светог Саве и дао им своја имена, као: ЧУЧУ
ГЕ, РУКЛАДЕ, РУБРИБРЕЗА, ШАРБАНЕ, БРГУЛЕ,
БРОВИЋ, ПИРОМАН…
Сељаци никако не хтедоше да их мењају, го
ворећи да су на њих навикли, па им тако оста
доше та ђаволска ружна имена.

Језеро, Прхово и Барич
У једном месту, уз Саву, наиђе свети Сава на
село чији житељи живљаше у кућама које као
да из воде ницаше. Земљиште мочварно и под
водно, а око кућа само врба и трска расте. Не
знајући за бољи живот, људи и оваквим бејаху
задовољни. Видевши да су то вредни и добри
људи, Свети пожеле да им живот улепша и дане
живљења продужи. Зато их посаветова:
– Добри људи, убудуће куће градите горе, на
брду, крај језера, где је ваздух чистији, вода пит
кија, а поглед величанствен!
Не прође много а светог Саву, просветитеља
народног, људи без поговора послушају и убрзо
стану градити куће на месту где им он показа.
За успомену на прошле дане село где су дотле
живели, баш по тим барама из којих побегоше,
назову БАРИЧ. И насеље где се Колубара ули
ва у Саву пресели се у горње крајеве, па пошто
се разбежаше као птице из свог гнезда, готово
прхнуше пут језера, људи га крстише ПРХОВО.
Нова насеобина доби име ЈЕЗЕРО, по језеру ко
је се ту налазило.
Тек у новије дане људи стадоше насељавати
стари Барич и опет силазити у долину. И сад им
куће клизе и вода прети кућама.

Радмила ВАСИЉЕВИЋ

Цвеће на
Вуков гроб
У утор ак, 13. септ емб ра 2011. год ин е, у
врем е Саб орс ких дан а Вуков е зад уж би
не, ученици Основне школе Карађорђе из
Остружнице, Јана Касалица, шести разред,
и Катарина Сушић, седми разред, са Ми
лосавом Мијовић, библиотекаром, и Дра
ган ом Нен ад ић ем, дир ект ор ом школ е,
положили су цвеће на гроб Вука Стефано
вића Караџића у порти Саб орне цркве у
Београду. Присуствовали су и помену Ву
ку Караџићу који је одржао свештеник хра
ма Св. архангела Михаила – Саборне цркве.
После тога, посетили су Вукову задужбину
и поздравили учеснике Округлог стола ко
ји су разговарали на тему Задужбинарство
код Срба данас.

Снежана БОЈИЋ

ЗАНИМЉИВА
ГРАМАТИКА

Сваки свога
убите субашу

Д

авне 1815. године Вук Стефано
вић Караџић записао је једну
од наших најлепших епских
нар одн их пес ам а Поч ет ак
буне против дахија. Слушају
ћи слепог гуслара Филипа Вишњића, он
је поред његових сјајних описа турских
зулума и патњи сиротињске раје, забеле
жио и ове десетерце, у којима вођа Првог
српског устанка, Карађорђе Петровић, по
зива народ у борбу против Турака:
Сваки свога убите субашу;
Жене, ђецу у збјегове крите!
У Вуковој збирци Народна србска пјесна
рица (1815), где је ова песма први пут обја
вљена, не стоји баш тако, јер се Вук тада још
служио старим правописом, па је ту имао и
знак за јат и јери, као и друга слова која је
касније избацио. Али једно слово ипак ни
је забележио. То је слово ј у речима убијте
и кријте. У њега је, као што видимо: убите
и крите. Не зато што још није био унео ла
тиничко слово ј у српску азбуку, него зато
што је тада писао углавном онако како је
говорио. А говоримо заиста убите, крите,
разбите и сл. Касније, када је већ била до
вршена Вукова правописна реформа, ту је
стављено ј, па су наведени стихови у четвр
тој књизи Српских народних пјесама (1862)
написани овако:
Сваки свога убијте субашу;
Жене, ђецу у збјегове кријте.
Ту је, како видимо: убијте и кријте (са ј,
како се пише и по данашњем нашем право
пису). Од Вука Караџића остао нам је и из
узетак да се д испред с и ш при писању не
мења у т (градски, судски, представа, пред
школац и сл.). Вук је, дакле, и сам понегде
одступао од свог правила: Пиши као што
говориш, а читај како је написано!
(Из књиге Милана Шипке, Занимљива
граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007)
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ПРИКАЗ ДРУГОГ „WORLD MUSIC“ САМИТА У БЕОГРАДУ

ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА

Значај музике света
Са жељом да се подстакне размена искустава о овој уметности,
30. априла 2011. године уприличен скуп познавалаца ове
тематике у београдском Етнографском музеју

М

уз ичк и жан р кој и је
настао као збирна од
редн иц а за најр аз ли
читије музичке облике
из разних крајева све
та, ворлд мјузик („world music“), већ не
колико деценија има своје репрезенте и
поштоваоце у Србији. Премда се на овом
простору срећу његови различити обли
ци појавности, од настојања за ревита
лизацијом фолклорне музике, до нових
музичких израза базираних на колажи
рању музичких узорака из других егзо
тизованих крајева, овај жанр тек одскора
привлачи пажњу шире публике.
Значајну подршку у популаризовању те
музике, умрежавању интересената и об
јављивању снимака већ неколико година
даје јагодинска „World music“ асоцијација
Србије којом управља Оливер Ђорђевић.
Једна од најважнијих активности ове асо
цијације јесте издавање часописа „Етноу
мље“, где се објављују интервјуи, прикази
концерата и снимака актуелних музичара,
али и теоријски текстови који су повеза
ни са овом тематиком. Уопште, у раду овог
удружења могу се приметити два главна
усмерења: помагање извођаштва и праће
ње теоријских токова који могу бити при
јемчиви широј публици. У 2007. години,
када је часопис почео да излази, око ове
организације је био окупљен мали број љу
ди, но с временом се тај круг проширио
на многе извођаче и слушаоце ове музи
ке, али и на етномузикологе. Осим што се
ово оснажење одразило на квалитет часо
писа, јавила се потреба за окупљањем свих
заинтересованих ради упознавања и ди
скутовања, па је 2010. одржан Први ворлд
мјузик самит на коме је разматрана стра
тегија за даљи развој ворлд мјузика и рада
ове асоцијације. Понукани успехом првог
сусрета и са жељом да наставе разговор
о проблемима ворлд мјузика и подстак
ну разм ен у искус тав а, орган из атор и су
30. априла 2011. године уприличили Дру
ги ворлд мјузик самит у београдском Ет
нографском музеју.
Иако аудиторијум није био велик, говор
ници су имали веома надахнута излагања
кој а су кас ниј е прер ас ла у интер ес ант
ну деб ат у. На сам ом поч етку, Ђорђ ев ић
је представио резултате асоцијације, ме
ђу којима треба посебно издвојити поче
так рада „Serbian World Music“ интернет
радија. Након тога, дата је реч позваним
говорницима, џез музичарима Миливоју
Марковићу (кларинет и саксофон) и Не
наду Јелићу (перкусије). Њихови говори
били су посвећени недавно преминулом

Милошу Петровићу, уваженом компози
тору и чембалисти, који је имао изузетно
битну улогу у развоју овдашње ворлд мју
зик сцене, а такође је учествовао и у раду
асоцијације.
После тога је заменица уредника, етно
музиколог Марија Витас, представила по
следња два двоброја „Етноумља“. Број 13/14
је посвећен певачици Светлани Спајић,
број 15/16 групи „Институт“, а у оба издања
постоје прикази занимљивих ворлд мју
зик догађаја и издања. Осим уобичајених
превода научних радова о ворлд мјузику,
„Етноумље“ у последњим бројевима обја
вљује радове студената етномузикологи
је, што свакако представља добру сарадњу
између будућих стручњака и конзумената
ворлд мјузика.
Вит ас ов а је на крај у свог сао пш тењ а
предс тав ил а спис ак муз ичк их жанр ов а
који представљају део назива различитих
феномена под окриљем одреднице ворлд
мјузик. Ово је подстакло даљу дискусију о
значењу тог појма у Србији, али и уопште,
при чему је главно место спорења предста
вљало тумачење овог појма у ужем и ши
рем смислу. Наиме, расправа је у корену
имала идеолошки сукоб између две тен
денције, које се стицајем околности на гло
балном нивоу налазе под истим именом:
једна под тим термином подразумева му
зичке форме засноване на традиционал
ном фолклору једне етничке групе, а друга
популарну, џез или класичну музику са
упливима фолклорне музике или њених
симулакрума са иманентном мултикулту
ралношћу. Међутим, разлике између ових
токова нису стриктне и њихови односи су
веома комплексни, што представља зани
мљиву тему за разматрање у посебној сту
дији.
У другом делу самита представиле су се
групе „Мораитика“ из Новог Сада и „Ин
ститут“ из Београда изводећи музику ба
зирану на фузији различитих музичких
узорака са пореклом из различитих дело
ва света.
Допринос Другог ворлд мјузик самита
је несумњиво велик, нарочито ако се има
у виду да је реч о једином скупу тог типа
у Србији. Такође, приметно је да се осим
ред овн их интер ес ен ата пој ав љују и но
ви, чиме ова манифестација претендује
на устаљивање, а можда чак и чешће одр
жавање. Свакако је корисно разматрање
сличних проблема из стручно и идеоло
шки различитих аспеката, као што је ин
формативно чути ворлд мјузик уметнике
који долазе са различитим праксама, тако
да с пажњом очекујемо следећи скуп.

Марија ДУМИЋ

Приче из давнина
Јован Ђорђевић, „Шарени свет
казивања I и II”, сопствено
издање, Београд 2009. и 2011.

П

рофесор српског језика, Јо
ван Ђорђевић, објавио је
две књиг е Шар ен и свет
казивања, са више од 140
прича инспирисаних на
шом историјом и традицијом, исприча
них на Првом програму Радио телевизије
Србије, у оквиру популарне и радо гледа
не емисије Шареница.
Две године је требало професору Ђорђе
вићу да прикупи и обради приче о исто
рији, религији, књижевности, уметности
српских великана прошлог вре
мена. Из мноштва података и
чињеница требало је одабрати
оно што још није познато широј
јавности, а везано је за лично
сти и догађаје који су били од
изузетне важности за време у
коме су живели, као што су на
ши композитори, песници, сли
кари, научници... Рецимо да су
томе велики допринос дали Вук
Стефановић Караџић, Корнелије
Станковић, Доситеј Обрадовић,
Надежда Петровић, Мика Алас,
Стеван Мокрањац и многи дру
ги. Свака прича сведочи о стваралаштву
великана науке и уметности и о њиховој
неограниченој радозналости пред тајна
ма непознатог.
Књиге Шарени свет казивања имају две
целине: – Јубилеје и Приче из давнина. Ве
ома амбициозно замишљена и написана
јасним и читким стилом, књига Шарени

свет казивања има и едукативни карак
тер. Аутор је показао да се и о озбиљним
стварима може писати и причати питким
стилом.
Кроз приче професор Ђорђевић нам ка
зује, на пример, да је пре скоро 130 година
вожња возом од Београда до Ниша траја
ла 12 сати. Посебно су занимљиви текстови
о Споменару Мине Караџић и о Доситеју
Обрадовићу... Минин Споменар налази се
у архиву Српске академије наука и умет
ности и чува белешке о људима који су би
ли значајни не само у њеном (Минином)
животу, већ су имали важну улогу и у вре
мену у којем су живели – али и касније.
Такви су били, на пример, Ђура Даничић,
Бранко Радичевић, браћа Грим...
У причи посвећеној Доситеју Обрадови
ћу, кроз хронолошки преглед најзначајни
јих датума из његовог живота,
говори се о ономе што је он учи
нио за своју земљу, њену култу
ру и прос вет у. Дос итеј је, чак
двадесетак година пре него што
ће умрети, написао шта би же
лео да стоји записано на њего
вој надгробној плочи: Овде леже
његове српске кости. Он је љубио
свој род. Вечна му памјат.
Књига Шарени свет казивања
потврђују речи великог слика
ра Паје Јовановића: Вештина је
наћи лепоту, коју је Јован Ђор
ђевић уткао у сваку причу. Обе
ове књиге намењене су широкој читалач
кој публици, али и свима онима који желе
да боље упознају идентитет српског наро
да. Надамо се да се аутор неће зауставити
на ове две књиге, јер постоје многе приче
које би требало да буду испричане и забе
лежене за поколења која долазе.

Катарина ГРАНАТА-САВИЋ

Ученичка радионица керамике

Баваниште
– „Дани ћирилице 2011”
Огранак Вукове задужбине у Баваништу и КУД
Аца Обрадовић отворили су, 14. маја 2011. године,
традиционе Дане ћирилице, који су ове године
одржани десети пут заредом.
Ова значајна културно-образовна манифеста
ција младих покренута је са жељом да допри
несе очувању српске културне баштине, језика
и писма, песме и игре, старих заната, обичаја и
православне вере.
Окосницу манифестације чини конкурс за нај
бољи литерарни рад, најлепши краснопис, кали
графски рад, вез и рељеф. Тема конкурса мења
се из године у годину, и до сада је гласила: Ве
ра, Нада и Љубав, Срб, Ћ, као ћирилица, Милоср
ђе, Доброта, Колевка и Част. Овогодишња тема
конкурса била је Брат и иницијали слова Ж.

је постало покровитељ ове значајне манифе
стације.
Истакнимо да су најб ољи литерарни радо
ви из досадашњих такмичења штампани у два
зборника, док су најлепши ликовни радови из
лагани у више градова Србије, а најчешће у Бе
ограду: на Сајму књига, у Храму Светог Саве,
Народној библиотеци ...
Пратећи програми овогодишње манифестаци
је били су: радионица калиграфије, коју је водио
проф. Драган Боснић; веза, коју је водила Ми
лица Јовановић Марковић и израда предмета
на грнчарском точку, коју је водио Михајло Пе
тровић. Поред тога, организована је и изложба
радова студената Академије СПЦ за живопис и
конзервацију; изложба најлепших дечјих радо
ва приспелих на конкурс, дечји игрокази, као и
округли сто на тему Фолклор данас. Рецимо да
је у раду овог округлог стола до сада учествова
ло више од тридесет доктора наука, магистара
и студената, међу којима неколико универзи
тетских професора и научних сарадника, које је
предводио проф. др Ненад Љубинковић. У про
граму су, поред фолклорних ансамбала из Ср
бије, учествовали и чланови КПД Лазарица из
Станара код Добоја.
Поред организатора, манифестацију Дани ћи
рилице 2011. непосредно су помогли Вукова за
дужбина у Београду, ОШ Бора Радић, Црквена
општина и Актив жена у Баваништву, као и ве
ћи број људи добре воље.

Вера СЕКУЛИЋ

Округли сто Огранка Вукове
задужбине у Чачку – „Очување
српског језика и писма”
Награђено дело
На конкурс је стигло више од 5.000 радова (765
литерарних и 4.240 ликовних) из Србије, Босне
и Херцеговине, Црне Горе, Румуније Мађарске,
Норвешке, Француске, Енглеске, Јужне Африке,
Аустралије и Русије. Из заграничја и дијаспоре
стигло је укупно 177 радова.
Литерарне радове оцењивао је жири у саставу:
др Миодраг Матицки, Јован Ћирилов и Љиљана
Р. Симић, а ликовне др Сузана Полић-Радовано
вић, Васа Доловачки и Владимир Скерлић.
Ученици који су освојили награде добили су
на поклон вредне књиге. Као и протеклих годи
на, Вукова задужбина је, такође, даривала сво
јим издањима ученике који су освојили награде
у појединим категоријама.
Министарство просвете уврстило је Дане ћи
рилице у програм републичких смотри и тако

Сусрет са песником Мошом Одаловићем

Приоритет
културне стратегије
Србије
Потписане повеље о братимљењу
огранака у Чачку и Градишки;
иницирано оснивање Одбора
за заштиту ћирилице
Округлим столом посвећеним српском језику
и писму, који је одржан крајем јуна 2011, Огра
нак Вукове задужбине у Чачку отворио је про
грам Летњих дана културе. О статусу језика и
писма као суштинског обележја једног народа
у процесима глобализације говорили су др Ми
одраг Матицки, председник Вукове задужбине
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ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Учесници округлог стола у Чачку
у Бео г рад у, др Снеж а
на Вучковић, проф есор
Филолошког факултета
у Београду, Радана Вила
Стан иш љев ић и Вес на
Крунић, професори срп
ског језика из Градишке у
Републици Српској, бив
ши и актуелни председ
ник тамошњег огранка и
мр Гроздана Комадинић,
предс едн ик чач анс ког
Огранка. У свечаном де
лу програма потписана
је Повеља о братимље
њу огранака из Чачка и Градишке, утемељена
на трајним вредностима Вуковог дела, као из
раз дугогодишње заједничке тежње задужбина
ра да повезују Саву и Мораву.
Обраћајући се присутнима, Миодраг Матиц
ки је истакао да је један од основних задатака
Вукове задужбине неговање културе српског је

У уметничком делу програма наступила је
певајући изворну песму Младена Гојковић. По
кровитељи Округлог стола су били град Чачак,
Регион
 ални центар за професион
 ални развој за
послених у образовању, а дародавци Коло срп
ских сестара и Туристичка организација Чачак.

Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ

Десет година рада
Огранка у Нишу
Огранак Вукове задужбине у Нишу, основан у
јуну 2001. године, пригодним манифестацијама
обележио је десетогодишњицу рада. У оквиру
ових активности, Огранак је приредио изложбу
„Српска књига штампана у Бечу у 18. и 19. веку“
из библиотечких фондова – трезора институција
у култури града Ниша: Историјски архив, Уни
верзитетска библиотека „Никола Тесла“, Народ
на библиотека „Стеван Сремац“ и Народни музеј

Учесници Трибине на тему „Култура чувања српског писма и језика”,
коју је Огранак организовао у Нишу, у Градској кући 20. маја 2010. године
зика, његово очување, обогаћење и размишља
ње о језику као услову одрживости народа. Језик
одржавају живим говор и писање, па је циљ Ву
кове задужбине да брига о језику и писму поста
не део приоритета дугорочне стратегије Србије у
области културе, образовања и науке. Задужби
на се тихо окреће младима. Посао враћања из
ражајности у учењу језика и неговању ћирилице
с љубављу је тај прави задатак. У том смислу, Ву
кова задужбина је и покренула Даницу за мла
де, као посебно издање, које иде у све школе, а
у целости је посвећена језику и писму.
Радана Вила Станишљевић, професор српског
језика из Градишке, констатовала је да живећи
тамо одакле ми долазимо, на тромеђи леген
де, стварног и нестварног, за нас је језик запра
во питање опстанка, јер притиснути са свих
страна историјом, традицијом, трагиком и
свим оним што прати судбину Крајине, ми смо
заправо народ који судбински зна једно: док го
воримо овим језиком, ми постојимо.
Снежана Вучковић, професор Филолошког фа
култета у Београду, указала је на место нашег је
зика у процесима интензивне глобализације и
интеграције. Истакла је да се 75 одсто комуни
кација у свету одвија на енглеском језику, који је
постао статусни симбол, учи се сад већ од треће
године живота. Поражавајуће је, али дешава се
да студенти боље знају енглеску граматику од
српске, рекла је професорка Вучковић. Због то
га је посебан акценат ставила на потребу да све
службене комуникације морају бити на ћири
лици, што је Уставом дефинисано.
Након дискусије, у којој су учествовали заду
жбинари, просветни радници и књижевници,
Гроздана Комадинић је иницирала оснивање
Одбора за заштиту ћирилице у оквиру Огранка.

у Нишу. Изложба је отворена 16. јуна 2011. године
у холу Ректората, а у склопу обележавања Дана
Универзитета у Нишу. Уз поздрав председнице
Огранка Вукове задужбине у Нишу, мр Милунке

Митић, и уводне речи проректора нишког Уни
верзитета, проф. др Весне Лопичић, изложбу је
отворио декан Филозофског факултета у Нишу,
проф. др Горан Максимовић. Он је, том прили
ком, дао осврт на историјске услове и културне
прилике у Србији 18. и 19. века и тадашње мо
гућности штампања српских књига на страни,
а посебно у Бечу.
Приликом отварања ове изложбе из српске
књижевне баштине у Нишу, Видосав Петровић,
књижевник из Ниша, представио је књигу Све
то писмо, штампану „у Биограду“ 1870, ано
нимног дародавца. Ову књигу која потиче из,
некада, личне библиотеке Стевана Сремца, ње
гов брат Јован поклонио је Народној библиотеци
у Нишу након пишчеве смрти 1906. године. Књи
га је имала, нама, непознати пут од „изласка“ до
„повратка“, али је пренета жеља дародавца да је
посредник, Видосав Петровић, на адекватан на
чин проследи у њен дом. Тако је на овој изложби
Огранак Вукове задужбине у Нишу добио вред
ну књигу из Сремчеве личне библиотеке, коју
је, затим, предао Завичајном одељењу Народне
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, придружу
јући је овде осталим његовим делима.
На истој свечаности, Огранак је добио на дар
књигу Српски светачник (Београд, 2007) од удру
жења „Стари Ниш”, за поклон неком вредном
средњошколцу.
Иначе, обележавање десетогодишњице рада
Огранка Вукове задужбине у Нишу је започе
ло већ почетком календарске 2011. године до
делом Светосавских награда средњошколцима
– учесницима конкурса „Вук и културно благо
Србије“, затим Светосимеонском академијом са
беседом, која је одржана у Дому Светога Саве у
Нишу, а медијско обележавање присуства Вуко
ве задужбине у Нишу настављено је пригодним
емисијама о раду и приказом Данице 2011.
Обележавање десет година постојања нишког
Огранка Вукове задужбине завршено је доделом
признања бројним сарадницима, међу којима
су и његова светост патријарх српски, Иринеј, и
председник Градске општине Медијана у Нишу,
господин Драгослав Ћирковић.

Милунка МИТИЋ

Фондација Вукове задужбине
Жабљак-Шавник-Плужине

Зборник „На извору
Вукова језика”
Фондација Вукове задужбине Жабљак–Шав
ник–Плужине објавила је Зборник радова са Ше
стог научног скупа На извору Вукова језика, који
је одржан у Жабљаку 30. и 31. јула 2009. годи
не. Испред Вукове задужбине скуп је поздравио
академик Видојко Јовић,
председник Управног од
бора.
У књиз и, на виш е од
400 стран иц а, обр ађ е
не су чет ир и тем атс ке
области: језик, књижев
ност, историја и етноло
гија, географија. Радове
о овим темама објавило
је 36 сарадника.
О јез ик у су пис ал и
Бранислав Остојић, Мио
дарка Тепавчевић, Драга
Бојовић, Јелица Стојано
вић, Соња Ненезић, Миодраг Јовановић, Јелена
Башановић, Зорица Радуловић, Данијела Ристић
и Владимир Остојић.
О неким питањима из области књижевности
радове су приложили Јован Делић, Жарко Ђу
ровић, Лидија Томић, Миро Вуксановић, Жив
ко Ђурковић, Исак Калпачина, Бошко Вујачић,
Бранко Златковић, Ружица Комар, Слободан Ву
чинић и Марко Недић.
О темама из историје радове су дали Зоран
Лакић, Томислав Жугић, Ђорђе Борозан, Ненад

Дани петровданских свечаности у Петњици

Вуковић, Жарко Лековић, Вукић Илинчић, То
маш Ђоровић, Чедомир Лучић.
О темама из етнологије и географије писали
су Слободан Касалица, Милутин Љешовић, Ђор
ђије Остојић, Слободан Раичевић, Марко Пајо
вић, Блажо Дубљевић и Мироје Вуковић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

Огранак у Гајдобри
Огранак Вукове задужбине у Гајдобри обја
вио је Шесто издање зборника Изворник, у коме
се нашло двадесетак прилога истакнутих кул
турних, научних и јавних радника. Истакнимо
тек неке нас лов е: Пос р
тањ е братс тва – Срб и
кат ол иц и и југ он ац ио 
налисти између илузија
о словенству и сна о вла
ститој држави, Херцего
вачк и фрат ри и српс ка
ослоб од ил ачк а мис ао,
Срби у Будимском Таба
ну, Стара Паланка – да ли
је (још) тамо, Од буквара
до интернета – школа у
Гајдобри од 1767. до 2010,
Штеф ан Јег ер – слик ар
сео б е Дунавских Шваб а,
Поруке Томаса Мана немачком народу. Посе
бан прилог посвећен је словачком слависти Ја
ну Јанковичу. Зборник је приредио Ратко Шутић.
Одговорни уредник је Митар Шутић. 
С. В.

Петровданске
свечаности
У дане петровданских свечаности, 12. јула 2011.
године, крај Вуковог споменика у Петњици код
Шавника одржана је свечаност и уручене су на
граде младим задужбинарима са Шестог кон
курса за литерарне и ликовне радове, вез, ручни
рад и израду сувенира за ученике седмог, осмог
и деветог разреда у Црној Гори, на којем је уче
ствовало 159 ученика.
Литерарни конкурс имао је две теме – за сед
ми разред: Небо је за птице, ливаде за човјекову
корист, за осми и девети: Књига – најбољи са
путник у животу. Ликовни радови су били на
тему Национални паркови Црне Горе и ручни ра
дови на тему Из ризнице старих заната.
Прву награду добили су ученици: Мара Кан
дић, Ивана Смоловић, Лејла Главатовић, Јована
Филиповић, Радован Ракочевић. Друга награда
припала је Јелени Радусиновић, Катарини По
повић, Радету Богдановићу, Јовани Мишевић,
Анђели Јанковић, а трећа Лејли Перван, Тија
ни Милачић, Милошу Аџићу, Татјани Секулић,
Вал ент ин и Остој ић и Натал иј и Дрекал ов ић
(групни рад), Бојану Миловићу, Ридвану Шар
киновићу и Дејану Зековићу (групни рад). Сти
мулативне награде додељене су Сари Вељковић,
Ини Савић и Нини Јовићевић.
Награђени ученици су из основних школа:
Павле Ровински Подгорица, Душан Обрадовић
Жабљак, Иван Вушовић Никшић, Октоих Подго
рица, Марко Миљанов Бијело Поље, Боро Вукми
ровић Ријека Црнојевића и Анто Ђедовић Бар.
Ликовни радови, сувенири и везови са кон
курса били су изложени у оквиру споменичког
комплекса Спомен парк Вукови коријени, а пр
вонаграђени су прочитали своје литерарне ра
дове. Свечаности су присуствовали и чланови
Управног одбора и Програмског савета Фонда
ције, као и мештани из Вуковог завичаја.
Награде су обезбедили: Фондација Жабљак–
Шавник–Плужине, Вукова задужбина у Београ
ду. Скуп су поздравили: Анка Жугић, председник
Скупштине Фондације, проф. Веселин Вукићевић,
директор ОШ Душан Обрадовић из Жабљака (суор
ганизатор конкурса), и Слађана Млађен, саветник
у Вуковој задужбини, која је уручила награде.

Слађана МЛАЂЕН
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Први српски устанак
Станиша Војиновић, Из Србије Ср
бин. Учешће оца Симе Милутиновића
Сарајлије у Устанку

Драган а Лук ић а (Катар ин а Оклоп
џија)
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА
Календар
ДЕЦУ: Слободан Станишић, Божидар
Месецослов за Србе сва три закона
Пешев, Крстивоје Илић, Мошо Ода
Јеврејски календар
Народни кувар
ловић, Јелица Веселиновић, Татјана
Љубинко Раденковић, Српски на
Сребрица Кнежевић, Исхрана бео Цвејин, Рајко Лукач, Ранко Симовић,
родни календар
градског становништва у прошлости
Бранко Стев ан ов ић, Зор иц а Бај ин
Никола Бура, Летопис XXI века
Жарко Рошуљ, Шаљивац
Ђукановић, Милосава Мијовић, Иво
Мунћан, Маја Д. Недељковић, Јелица
Осветљења
Астрономија
Веселиновић
Предраг Марковић, Падови и обно
Срђан Сам ур ов ић, План ете лута
УСПАВАНКЕ: Божидар Пешев
ве српске државе
лице
ЗАГОНЕТКЕ: Васка Јукић Марјано
Јелка Ређеп, Гроф Ђорђе Бранковић
вић, Урош Петровић
(Јенопоље, 1845 - Хеб, 1711)
Задужбине
ЕПИГРАМИ: Васка Јукић Марјано
Станиша Војиновић, Песма о гро
Миодраг Матицки, Златници Остоје вић, Поп Д. Ђурђев, Анђелко Ердеља
фу Ђорђу Бранковићу Милорада Ми Балканског – споменик који расте
нин
тровића
Душан Д. Алемпијевић, Велики до
ШКОЛИЗМИ: Ненад Ћорилић
Милорад Митровић, Државни су брот вор и Аранђ ел овц а - Благ ој е и
СЛАТКОТЕКА МОМИРА ДРАГИЋЕ
жањ у Јегри
Стана-Цака Јовановић
ВИЋА (Љубица Ненезић): Григор Ви
Светлана Велмар Јанковић, Стигли
Јов анк а Сим ић, Хер ој за свач иј у тез, Милан Михаљчић, Александар
су ратови на Балкан
читанку. Словаци у Гложану негују Поповић, Миленко Матицки, Бранко
Славенко Терзић, Ослобођење Старе успомену на поручника Краљевине Ћоп ић, Влад а Бат ин ић, Мил ој е Ра
Србије 1912. године
Југославије Божидара Жугића
довић, Мошо Одаловић, Душан Поп
Видосава Голубовић, Путопис Ста
Анка Жугић, Светковина
Ђурђев, Бранко Стевановић, Момчи
нислава Кракова о Јужној Србији
ло Тешић, Игор Коларов, Стојанка Гро
Будимир Поточан, Фотографија као
Даница за младе
зданов Давидовић
документ Ристе Марјановића
ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ: Дејан Алексић,
ПРИЧ Е НАШ ИХ СТВАРАЛ АЦ А ЗА
Миливој Анђелковић, Бранислав Пе Јунаци мањи од мака (Разговор води ДЕЦУ: Бане Јовановић, Лаза Лазић,
тронијевић – научник и метафизичар ла Снежана Бојић)
Весна Видојевић Гајовић, Влада Ба
Радован М. Маринковић, Спомени
ЗМАЈЕВ О КОЛО: О птици и свицу. тинић, Оливер Јанковић, Ранко Па
ци трубачима
Замишљен интервју са Мирославом вловић, Слоб одан Станишић, Весна
Катарина Граната, Старе беог рад Антићем (1932-1986) - Гордана Мале Алексић
ске кафане
тић; Момчило Тешић (1911 – 1992): Три
САБРАНЕ БАЈКЕ ГРОЗДАНЕ ОЛУЈИЋ
песме
(Зорана Опачић)
Народна књижевност
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР: Школа
ЗАИСТИНСКА СРПСКА БАЈКА – Гор
Мићо Цвијетић, Легенда
дана Влајић
Лужичких Срба о чаробња
БАСНЕ: Доситејеве басне:
ку Крабату
Петао и драги камен; Мага
ОГРАНАК ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У БАВАНИШТУ,
Данка Вишекруна, Погреб
рац у лавовој кожи и Лиси
КУД „АЦА ОБРАДОВИЋ“ и МИНИСТАРСТВО
ни обичаји и веровања Срба
ца и крокодил (удесио за 21.
ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
у Сремским Карловцима
век М. Мат ицк и; илус тро
Станиша Војиновић, Са
вао Пред раг Тод ор ов ић),
26222 Баваниште, Жарка Зрењанина бр. 3,
купљачи народних умотво
Две бас не Рад ом ир а Пут
тел. 013/751-080, 065 5 751 080
рина: Тодор (Теодор) Влајић,
никовића
E-mail: danicirilice@gmail.com, www.cirilica.org.rs
Кузман Цветковић, Максим
ХОРОСКОП: Игор Коларов
Крстић, Василије (Васа) Јан
ДЕЦА ГОВОРЕ: Брат (при
ПОЗИВАЈУ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
ковић
редио М. Матицки)
И ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ПЕС МЕ И ПРИЧ Е МЛА
ДА УЧЕСТВУЈУ НА
Књижевност и уметност
ДИХ СТВАРАЛАЦА: Бојана
Песме песника са Косова и
Јел ић, Круг двојком; Мил а
КОНКУРСУ
Метохије
Цолић, Олуја; Бојана Марко
Валентина Питулић, Ибар
вић, Сат са бисерима; Ивана
ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ
Живојин Ракочевић, Ми
Ненин, Празне странице
БАВАНИШТЕ 2012.
рис деце
Змај ев и од ћир ил иц е:
Р а д о м и р С т о ј а н о в и ћ ,
Николина Пауновић, Алек
Организатор је за тему одабрао
Храм од снова
санд ар Ком аз ец, Ник ол а
Драшко Ређеп, Старе раз
Марк ов ић, Бран ис лав Р.
појам
гледнице: Новосадска урба
Марковић, Урош Кукић, Та
на свест
ња Милојевић, Мартин Зен
МОСТОВИ
Љиљана Стошић, О смеху
дели, Оливера Рацковић
и осмеху у уметности
ОСНОВИ СНИМАЊА ФО
Конкурсом су обухваћени:
Ђорђ е Пер ић, Пес ник –
ТОАПАРАТОМ: Чедо Фили
мелод Михаило Заставни
повић
1. Литерарни рад (до једне куцане стране)
ковић „Уча“
ЧАС ОПИСА ЧАС ОП ИСА
Мил ан Рад ул ов ић Рад у
(пер ио д ика за дец у): Пре
2. Илустрација
ле, Песме
глед часописа за децу (Гор
Светомир Тешановић, Пе
дан а Мал ет ић); Час оп ис
3. Калиграфски текст (од 10 до 30 речи)
сме
ГроГи Гимназије „Светозар
Миливој Нешић, Београд
Марковић“ у Нишу (Миле
4. Вез (величине џепне марамице)
ске улице списатељица
на Јовановић)
Ацо Доганџић, Душан Ра
ХРОН ИКА ВАЖ НИХ ДО
5. Рељефни облик (до 2 дм3), као и
детић
ГАЂАЈА. ФЕСТИВАЛИ - ТАК
МИЧЕЊА - НАГРАДЕ: Вуково
ИНИЦИЈАЛ СЛОВА Љ
Светосавска читанка
звоно (Милован Радивоје
Димитрије Калезић, Мул
вић); Дани ћирилице у Ба
Напомене:
тип лик ат ивн а истор ијс ка
ван иш ту (Вер а Сек ул ић);
– Калиграфски рад, вез и рељеф могу се украсити
прекретница – 1912. година
Ђачк и Вуков саб ор (Дај а
иницијалима и илустрацијама у вези са појмом МОСТОВИ
на Ђедовић); Змајеве дечје
– Иницијал се може израдити у свим техникама
Језик
игре (Гордана Малетић); Да
– Радови израђени од непостојаних материјала неће се
Милка Ивић, О изразима
ница за младе у Скадарлији
оцењивати
вро или врли човек, врла же
(Љиљана Симић); Фестивал
– Одрасле особе могу учествовати ван конкуренције
на у стандардном српском
хумора у Лазаревцу (Горда
– Радови се не враћају
језику
на Малетић); Петровдански
Снежана Вучковић, У ва
пјеснички вјенац (Слађана
Моле се учитељи, вероучитељи, наставници,
вилонској мрежи
Млађен); Дечји позоришни
професори и родитељи да помогну ученицима,
фестивал Звездариште (Љи
као и да најбоље радове (са именима аутора на полеђини)
Описаније намастира
љана Симић)
доставе
Зоран Ракић, Зидно сли
Пошта (Васкри Моше Ода
на адресу Огранка у Баваништу до 15. априла 2012.
карство 18. века у манасти
ловића; Лав поштар, Разглед
Стручни жири прогласиће три најбоља рада за сваки
ру Хиландару
нице из Ровиња, Честитка
узраст, чији аутори ће добити дипломе и награде.
- Миодраг Матицки)
Награде и захвалнице добиће и најуспешнији
Династије
учесници ван конкуренције.
Радомир Поповић, Клео
Пренумеранти
Организатор ће наградити и најуспешнијег наставника
патра Карађорђевић Петро
Пренумеранти на Даницу
и прогласити најуспешнију школу.
нијевић
за годину 2012.

Отворена
врата
Вукове
задужбине

Вукова Задужбина позива вас да јој приступите и да
учествујете у остваривању њених програмских задатака
и циљева, у духу трајних вредности Вуковог дела.
Установе и предузећа, организације и заједнице које
приступе Задужбини и обезбеде улог од четрнаест хиљада
(14.000) динара, постају суоснивачи Вукове задужбине.
Суоснивачки улог школа, манастира, културно-умет
ничких друштава и задужбина је најмање три хиљаде
(3.000) динара.
Појединци који приступе Задужбини и обезбеде једно
кратно или у ратама износ од најмање шест стотина (600)
динара постају суоснивачи – задужбинари.
Приложници Вукове задужбине постају појединци и ор
ганизације ако редовно уплаћују годишњи износ за који
се сами определе.

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________
Презиме _____________________________________________________________
Матични број (физичка лица) _______________________________________
Фирма _______________________________________________________________
ПИБ бр. ______________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________
Поштански број ______________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________
Е-mail _______________________________________________________________
Годишња претплата (три броја, са ПТТ трошковима): 300 дин.
Претплата се може извршити:
Доставом поруџбенице путем поште:
Вукова задужбина, Краља Милана 2, 11000 Београд;
На телефоне:
011-2683-890, 011-2682-803
Факсом: 011-2685-752
На мејлове:
sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs;
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs;
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ
СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
1. Календар Даница за 1994. годину .................................................... 1.000 дин/ком
2. Календар Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2008. годину ............................................................ 800 дин/по наслову
3. Календар Даница за 2009. годину ....................................................... 900 дин/ком
4. Календар Даница за 2010. годину .................................................... 1.000 дин/ком
5. Календар Даница за 2011. годину .................................................... 1.000 дин/ком
6. Даница за младе III (2011) ...................................................................... 300 дин/ком
7. Фототипско издање Данице из 1826. године ............................... 1.000 дин/ком
8. Фототипско издање Данице из 1827. године ............................... 1.000 дин/ком
9. Фототипско издање Данице из 1828. године ............................... 1.000 дин/ком
10. Фототипско издање Данице из 1829. године ............................... 1.000 дин/ком
11. Фототипско издање Данице из 1834. године ............................... 1.000 дин/ком
12. В
 уковој задужбини – академик Дејан Медаковић, зборник беседа,
текстова о савременицима, спомени и записи Дејана Медаковића,
као и прилози о њему објављени у листу Задужбина, Даници и другим
публикацијама Вукове задужбине. Издавач Вукова задужбина (посебна
издања), суиздавач Прометеј, Нови Сад ....................................... 1.000 дин/ком
13. А
 ктуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (10)
............................................................................................................................. 400 дин/ком
14. С
 рем кроз векове, Зборник радова са Научног скупа „Слојеви културе
Фрушке горе и Срема”, издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове
задужбине у Беочину и Институт за књижевност и уметност (едиција
Синтезе) ..................................................................................................... 1.500 дин/ком
15. Б
 анат кроз векове, Зборник радова. Издавач: Вукова задужбина
(едиција Синтезе) Београд, 2010. .................................................... 3.000 дин/ком
16. Историја рударства у Срба – Старо српско рударство – аутори: Симо
Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Синтезе)
......................................................................................................................... 1.000 дин/ком
17. Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани радови),
Владимир П. Гутков, издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства,
Вукова задужбина и Матица српска ................................................. 800 дин/ком
18. С
 тудије о Србима – Српскохрватска јуначка песма (Максимилијан
Браун), издавачи Завод за уџбенике и наставна средства,
Вукова задужбина и Матица српска ................................................. 800 дин/ком
19. С
 тудије о Србима – Историја српске књижевности (Павле Јозеф
Шафарик), издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства,
Вукова задужбина и Матица српска ................................................. 800 дин/ком
20. С
 тудије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској
(Предраг Степановић), издавачи: Вукова задужбина, Матица српска
и Дечије новине .......................................................................................... 800 дин/ком
21. С
 тудије о Србима – Српске и јужнословенске теме (Герхард Невекловски),
издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина
............................................................................................................. 700 дин/ по наслову
22. С
 тудије о Србима – Прилози о српском предвуковском књижевном језику
(Александар Албијанић), издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска
и Вукова задужбина ................................................................... 500 дин/по наслову
23. Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа
(Илија Конев), издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска
и Вукова задужбина ................................................................... 400 дин/по наслову
24. Са
 брана дела Вука Стефановића Караџића – Преписка (III, VI, VII, VIII,
IX, X и XI књига 1.200 дин/ по наслову
25. С
 поменар Мине Караџић – Приредио, поговор и белешке написао др Голуб
Добрашиновић. Издавач „Едит принт“ Беог рад .............. 300 дин/ по наслову

Добротвори Задужбине су појединци који уложе нај
мање три хиљаде (3.000) а предузећа и установе најмање
тридесет хиљада (30.000) динара.
Велики добротвори су појединци који уложе најмање
шест хиљада (6.000) динара а предузећа и установе нај
мање шездесет хиљада (60.000) динара.
Задужбинарски улози у страним валутама за појединце
износе 100 (сто) евра. Овим улозима стиче се статус добро
твора, а већим улогом статус великог добротвора.
Повереници Вукове задужбине, у својим срединама –
установама, предузећима, организацијама и заједница
ма – помажу у окупљању задужбинара, представљању и
ширењу Задужбине, развијању сарадње с њом и њеном
напретку.
Цена листа Задужбина је 80 динара. Поштански трошко
ви за слање листа по броју износе 20 динара.

Задужбина оснива своје огранке у земљи и свету. Да би
се основао огранак Вукове задужбине неопходно је да За
дужбини приступи 25 нових задужбинара.
Задужбина у своме дому, с добродошлицом, очекује и
дочекује задужбинаре и добротворе, народне посленике,
писце и истраживаче, скупљаче народног блага, радни
ке, земљораднике и градитеље, привреднике и занатлије,
учитеље и ученике, професоре и студенте.
Вукова задужбина, Београд, Краља Милана 2
Телефони: 2682-803; 2683-890; факс: 2685-752
Текући рачун: 205-8530-09
E-mail: slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs
sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs

