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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
(новембар 2014 - новембар 2015)
I
Вуковa задужбина је, и у овом извештајном периоду, своју активност
усмерила ка неговању културе српског језика и писма, историји, књижевности,
усменом народном стваралаштву, етнологији, етнографији и етномузикологији.
Посебну пажњу посвећивала је ширем окупљању и укључивању младих у програме
којима се негују српски језик и ћирилица, штити наш културни и духовни
идентитет и чувају трајне вредности Вуковог дела.
Издавањем XIII књиге Преписке (1863–1864), најзначајнијем архивском
извору за проучавање српске књижевности и културе XIX века и другог тома III
књиге О језику и књижевности заокружен је рад на Сабраним делима Вука
Караџића,. Пуну подршку Вуковој задужбини на овом задатку пружили су
Министарство културе и информисања и Организациони одбор за обележавање 150
година од смрти Вука Стеф. Караџића. Њихов јединствен став био је да је окончање
пројекта Сабраних дела Вука Караџића и сабирање свих Вукових текстова у једној
едицији, која ће бити доступна и у електронској форми, један од најбољих начина
којим је обележена 150 година од Вукове смрти.
У складу с тим опредељењем, покренута је активност да се дигитализују
Сабрана дела Вука Стеф. Караџића. Усвојена је Платформа за дигиталнохуманистичка истраживања и дигитализацију Сабраних дела Вука Караџића.
Такође, донета је и Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности и
формирана Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности у сврху
јавне набавке: „Услуге израде платформе за дигитално издавање Сабраних дела
Вука Стеф. Караџића“. У плану је да се до краја ове године уради дигитализација
последње две књиге, које је Вукова задужбина објавила 2014. године и чиме је
заокружен рад на Сабраним Вуковим делима.
У извештајном периоду објављено је двадесетдруго годиште Даница за
2015, седмо годиште Даница за младе и два броја листа Задужбина (бројеви 98.
и 99).
Даница за 2015. годину – обима 579 страна – тематски је посвећена
обележавању 150 годишњице од смрти Вука Ст. Караџића. У том смислу, објављени
су прилози педесетак научних радника, стваралаца из области којима се Вук бавио.
Посебно су представљени прилози са научних скупова и саветовања, као што је
било саветовање о Положају српске фолклористике данас, дата саопштења са
других пригодних скупова и прослава и Вуковог сабора.
У Даници 2015. објављен је календар за Србе сва три закона, као и јеврејски,
а задржане су и редовне рубрике: Осветљења, Народна књижевност и уметност,
Светосавска читанка, Језик, Описаније намастира, Династије, Први српски устанак,
Народни кувар, Астрономија и Задужбине. Такође, у овом годишту објављени су
прилози из рада огранака Вукове задужбине и списак пренумераната на Даницу за
2015. годину.
Вукова задужбина, заједно с ИК Чигоја штампа из Београда, а под
покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије,
објавила је књигу Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное
наследие (Српска усмена народна баштина). Књига садржи најзначајније
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Вукове текстове српске усмене народне баштине на руском језику, које је приредио
проф. др Бошко Сувајџић. Главни и одговорни уредник издања је др Миодраг
Матицки; уредник је ма Мина Ђурић, Екатерина Якушкина преводилац, редакција
превода Марина Петковић, а ликовни уредник Милијана Симоновић. Обим књиге је
330 страна и илустрована је великим бројем фотографија у боји.
Вукова задужбина објавила је књигу Славка Вејиновића, Вукова задужбина
у XX и XXI веку, у којој су обрађена и представљена јавности сва најзначајнија
питања која се тичу оснивања, организовања и рада ове значајне и важне
задужбинске установе код нас.
Књига има неколико поглавља: Оснивање Вукове задужбине 1937. и 1987.
године; Рад огранака и других разноликих облика деловања Вукове задужбине;
Академије и Саборски дани Вукове задужбине; организованост и рад оснивача,
задужбинара, пријатеља и сарадника Вукове задужбине, као и активност бројне
вуковске породице која живи на свим континетима света. Посебно је представљена
богата издавачка делатност Вукове задужбине, као што су Синтезе, Посветни
зборници и монографије, Научна издања, лист Задужбина и капитална издања
којима је, након 50 година, заокружен рад на Сабраним делима Вука Стефановића
Караџића. Као посебни делови књиге представљен је Дом Вукове задужбине
(текстуално и низом фотографија) и дат је Преглед дарова које је Вукова
задужбина добила у протеклом периоду од својих задужбинара, уметника,
пријатеља и сарадника. На крају књиге, у Прилогу објављен је Правилник о
наградама Вукове задужбине, Приступница Вуковој задужбини, Упутство за
оснивање огранака, Захвалнице и признања Задужбини… Такође, објављена је и
Рецензија др Миодрага Матицког, литература, биографија аутора, порекло
фотографија и Регистар имена.
У књизи су представљена вредна документа и фотографије о оснивању и
раду Вукове задужбине на размеђу два века. Многа документа се објављују први
пут, и зато ово дело има посебан значај. Публиковањем ове књиге документа су не
само постала доступна читалачкој јавности, посебно онима који се буду занимали
за рад Вукове задужбине, већ су она и сређена, обрађена и као таква трајно
сачувана за читалачку публику.
Током овог извештајног периода у Дому Вукове задужбине организовано је
Вуково читалиште, а редакција Данице за младе, коју уређује Миодраг Матицки са
чланом редакције Горданом Малетић, уз подршку Љиљане Симић, руководиоца
Вуковог читалишта, и најзначајнијих писаца за децу, представила је Даницу за
младе у више основних и средњих школа у Србији.
На посебно уприличеној свечаности у Дому Вукове задужбине, 29. априла
2015. године, уручене су награде Вукове задужбине за 2014. годину. Награда за
уметност уручена је Бојану Оташевићу за изложбу слика Разговори са пријатељима,
а за науку др Соњи Петровић за књигу Сиромаштво у фолклорној традицији Срба
од XIII до XIX века.
Задужбина је унапредила и обогатила своју активност организовањем
Вукове трибине, из циклуса Културно наслеђе, на којој се представљају нове књиге
из области језика, фолклора и етнографије српског и других словенских и
балканских народа. Уређивање и вођење Трибине поверено је проф. др Љубинку
Раденковићу, а у њеном раду су учествовали истакнути научни, културни и јавни
радници из земље и света, пријатељи и сарадници Вукове задужбине.
Представници Задужбине учествовали су у раду огранака Вукове задужбине
(Чачак, Баваниште, Сомбор, Лозница, Градишка, Велики Поповац ...), на 44. Ђачком
Вуковом сабору и 82. Вуковом сабору у Тршићу. У Библиотеци Вуковог завичаја, 18.
септембра, представљен је рад Одбора за обележавање 150 годишњице од смрти
Вука Стеф. Караџића и промоција књига које су тим поводом објављене. Такође,
представљена је и књига Славка Вејиновића Вукова задужбина у 20 и 21 веку.
Учествовали су Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић, Љубомир Милутиновић и Славко
Вејиновић. Представници Задужбине учествовали су и на 58. Змајевим дечијим
играма, Зимским сусретима наставника и професора српског језика и књижевности,
на Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима, песничкој манифестацији
Ћирилица – огледало српске душе у Великом Поповцу и др.
Вукова задужбина је и ове године, од 21. до 30. септембра, учествовала у
манифестацији Дани европске баштине. Тим поводом је одржано више програмских
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активности: изложба лутака деце из земље и расејања и радова на тему Стари
занати, награђени на сабору Дани ћирилице у Баваништу. Уз учешће истакнутих
песника и књижевника, представили су се ученици литерарне секције ОШ „Никола
Тесла“ из Раковице, ученици из Балетске школе Лујо Давичо, Медицинске школе из
Београда и предшколци из вртића Теразије. У току трајања манифестације,
посетиоцима Вукове задужбине представљена су њена издања, а упознали су се и
са историјатом Дома Вукове задужбине.
Вукова задужбина је у извештајном периоду за свој рад добила више
признања од стране својих огранака. Филозофски факултет Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, поводом 55 година
постојања, доделио је Вуковој задужбини Посебну захвалницу за успешну сарадњу
у очувању и неговању српског језика и књижевности; Задужбина „Доситеј
Обрадовић“ доделила је Вуковој задужбини Захвалницу за успешну сарадњу.
Вукова задужбина ажурирала је свој Веб Сајт, тако да сада редовније и
садржајније информише своје задужбинаре, пријатеље и сараднике о остваривању
својих програма и активностима огранака.
II
Преглед

активности

Понедељак, 10. новембар 2014. године
Др Драго Његован уручио je Миодрагу Матицком књижевну награду „Венац
врдничке виле“, за изузетна достигнућа у очувању српског књижевног језика.
Награду у част Милице Стојановић Српкиње додељују КПЗ Србије, Мало историјско
друштво града Новог Сада и Епархија сремска.

Четвртак, 13. новембар
У Библиотеци Скупштине града Беча одржана свечана академија „Филолог Вук
Стефановић Караџић и Беч“ поводом 200 година од издавања Писменице сербскога
језика у Бечу и 150. годишњице смрти Вука Стеф. Караџића. Овом приликом проф.
др Бошко Сувајџић, приређивач и мр Мина Ђурић, уредник издања, представили су
књигу „Mündliches Volksgut der Serben“ (Српска усмена народна баштина), Вукова
задужбина – Чигоја штампа, Београд, 2014.
Петак, 14. новембар
Школској деци Златиборског округа на Златибору је представљена Даница за
младе VI. Књигу су представили Љиљана Симић, сарадник Вукове задужбине, и
Божидар Пешев, аутор. Представљању је присуствовао и Љубомир Милутиновић.
Уторак, 18. новембар
Управа Фонда „Александар Саша Петровић“ одржала је седницу у Дому Вукове
задужбине. Представљена је књига Прича о Душану Матићу аутора Радована
Поповића. Учествовали су: др Драшко Ређеп, Зоран Колунџија, Радован Поповић и
Дејан Матић.
Уторак, 18. новембар
Представљен зборник Промишљања традиције – фолклорна и литерарна
истраживања који је посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, издање
Института за књижевност и уметност, уредници Б. Сувајџић и Б. Златковић.
Учествовали су: проф. др Мирјана Дрндарски, проф. др Ненад Љубинковић, проф.
др Мирка Зоговић, проф. др Војислав Јелић, др Данка Лајић Михајловић, др
Смиљана Ђорђевић Белић, маст. Марина Младеновић, проф. др Бошко Сувајџић и
др Бранко Златковић.
Уторак, 2. децембар
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У Свечаној сали Дома Вукове задужбине одржана је 21. трибина. Доцент др Катја
Хробат Вирлогет, професор Приморског универзитета Факултета хуманистичких
наука при Центру за археологију и културно наслеђе Средоземља (Пиран,
Словенија), говорила је о ритуалима прелаза, о границама с оностраним и свету
мртвих у фолклору пејзажа. Руководилац трибине проф. др Љубинко Раденковић.
Четвртак, 4. децембар
Председник Српске академије наука и уметности академик Никола Хајдин, свечано
је отворио Међународни научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787-1864-2014),
који је трајао од 4. до 6. децембра (71 учесник). Скуп су организовале Српска
академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Матица српска,
Нови Сад, Академија наука и уметности Републике Српске, Институт за српски језик
САНУ и Вукова задужбина, а поводом 150 година од смрти Вука Стеф. Караџића.
Скуп је почео поздравним речима академика Предрага Пипера, секретара Одељења
језика и књижевности и академика Наде Милошевић Ђорђевић, председника
Организационог одбора. У уметничком програму учествовао је Градски мешовити
хор Центра за културу „Вук Караџић“ из Лознице.
Четвртак, 4. децембар
У Свечаној сали Вукове задужбине, у оквиру „Вуковог читалишта“, одржан је сусрет
са Весном Видојевић Гајовић, књижевницом, песникињом и сарадником Данице за
младе. Присуствовали су, са својим наставницима, ученици основних школа „Вук
Караџић“ и „Владислав Рибникар“ из Београда. Читалиште води Љиљана Симић.
Петак, 5. децембар
Огранак Вукове задужбине у Чачку „Чувари дела Вука Караџића“ организовао је
традиционалну приредбу у част дана града Чачка – „Млади чувари народне
духовне културе“. Овом приликом додељене су награде учесницима литерарног и
ликовног конкурса и изведен је културно-уметнички програм чачанских школа.
Четвртак, 11. децембар
У Дому Вукове задужбине, ИК Прометеј из Новог Сада представила је књиге из
Прометејевих лингвистичких едиција (Популарна лингвистика): Топоними су чувари
нашег језика, аутора Загорке Вавић Грос и Језички одгонетник, аутора Милорада
Телебака. Књиге су представили др Вељко Брборић, Зоран Колунџија и аутори.
Четвртак, 18. децембар
У Средњој медицинској школи у Београду представљена Даница за младе VII.
Учествовали: Рајко Лукач и Бранко Стевановић, аутори, Љиљана Симић, уредница
Вуковог читалишта, и Милена Ковачевић, професорка српског језика.
Среда, 28. јануар 2015. године
У Малој сали Коларчеве задужбине одржана је промоција Данице за 2015. годину
посвећене Вуку Стеф. Караџићу. Академик Нада Милошевић Ђорђевић и проф. др
Бошко Сувајџић говорили су о новим издањима Вукове задужбине – Ковчежићу,
репринт издању, преосталим књигама из Сабраних дела Вука Сеф. Караџића
(Преписке XIII и други том III књиге О језику и књижевности) и о књизи превода
Вукових записа и текстова на немачки језик Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014.
Mündliches Volksgut der Serbеn.
Уторак, 3. фебруар
Одржана 29. седница Надзорног одбора Вукове задужбине. За председника је
изабран Секула Петровић из Беочина а за потпредседника Снежана Максимовић из
Београда.
Понедељак, 9. фебруар
Даница за младе VII годиште представљена је ученицима Основне школе „Браћа
Барух“ из Београда. Књигу су представиле и са децом се дружиле Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта, и Весна Видојевић Гајевић, аутор.
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Петак, 13. фебруар
У Дому Вукове задужбине одржана је Свечана академија у част Луизе Милер,
ауторке књиге Наш брат – капетан Флора Сандс, штампане поводом обележавања
годишњице Првог светског рата. Свечаности су присуствовали српски званичници и
представници дипломатског кора, као и др Ивана Лучић, праунука војводе Степе
Степановића, и др Слободанка Грковић, унука Милунке Савић.
Субота, 14. фебруар
У организацији Огранка Вукове задужбине у Љубљани, у оквиру традиционалног
Сретењског сабора, 14. и 15. фебруара у Љубљани и Марибору одржани су
Сретењски концерти Првог београдског певачког друштва из Београда, које делује
под покровитељством патријарха српског, а под диригентском палицом Светлане
Вилић. Концерти су одржани 14. фебруара у Цркви св. Николаја, 15. фебруара у
Православној цркви св. Ћирила и Методија и код споменика Даворина Јенка у
Љубљани и 15. фебруара, у вечерњима сатима, у Цркви св. Јанеза Крстника у
Марибору.
Четвртак, 19. фебруар
На језичкој трибини, одржаној у Вуковој задужбини, представљена је књига
Анђелке Лазић Мачва у светлу именослова. О књизи су говорили: Љиљана Вукић,
Миодраг Матицки, Даринка Вучинић и ауторка. Песник Зоран Радовановић је у част
ауторке казивао своје песме.
Четвртак, 19. фебруар
У Гимназији „Руђер Бошковић“ у Београду, представљена је Даница за 2015.
годину. Учествовали су писци Гордана Малетић и Божидар Пешев, Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта и Дамњан Спасојевић, ученик Гимназије.
Петак, 20. фебруар
Огранак Вукове задужбине, Друштво за неговање духовних вредности „Вук
Караџић“ у Нишу, обележило је Дан матерњег језика у ОШ „Иво Андрић“.
Председник друштва Немања Јовановић том приликом представио је Даницу Вукове
задужбине за 2015, са посебним освртом на прилоге из Данице за младе.
Организатор и реализатор програма, а уједно и сарадник Друштва била је
професор српског језика Рајка Затезало.
Субота, 21. фебруар
У дворишту Вукове куће у Тршићу, у организацији Центра за културу „Вук Караџић“
из Лознице и огранка Вукове задужбине при Гимназији „Вук Караџић“ из Лознице,
обележен је Дан матерњег језика.
Уторак, 3. март
Даница за младе VII представљена у Основној школи „Дринка Павловић“ у
Београду. Учествовали су аутори: Гордана Малетић и Божидар Пешев, као и
Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта.
Вукова задужбина даровала је своја издања Андрићевом институту у Вишеграду.
Четвртак, 5. март
У кабинету генералног директора РТС-а потписан је Споразум о сарадњи на
прихватању и популарисању пројекта „Ћирилично писмо у тржишним
комуникацијама“. Потписивању је присуствовао председник Задужбине, др
Миодраг Матицки.
Среда, 11. март
У Основној школи „Владислав Рибникар“ Даницу за младе VII представили су
аутори Гордана Малетић и Божидар Пешев, као и Љиљана Симић, уредница
Вуковог читалишта.
Четвртак, 12. март
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У Српској читаоници „Лаза Костић“ у Сомбору представљено је репринт издање
Вуковог Ковчежића (1849). Учествовали су: др Миодраг Матицки, проф. др Тихомир
Петровић и проф. Лидија Чанда.
Петак, 13. март
У Гимназији у Сомбору представљена је Даница за 2015. годину и Даница за младе
VII. Учествовали су Миодраг Матицки и Бошко Сувајџић.
Уторак, 17. март
Даница за 2015. годину представљена је у Десетој гимназији „Михајло Пупин“ на
Новом Београду. Учествовали су аутори и Гордана Малетић, члан редакције, Рајко
Лукач, Бранко Стевановић, Љиљана Дугалић, Марко Половина, ученик II7
Гимназије, као и Љубомир Милутиновић и Љиљана Симић.
Четвртак, 19. март
У оквиру Фестивала дечјег стваралаштва „Медијана“, у организацији нишке
општине Медијана, на Филолошком факултету у Нишу представљена је Даница за
младе. О алманаху је говорила Гордана Малетић, члан редакције, а учествовали су
и присутни писци за децу.
Петак, 20. март
У Дому Вукове задужбине одржана је промоције књиге Од Цариграда до Будима
ауторке Славице Гароње Радованац. Учествовали су: Миодраг Матицки, Душан
Иванић, Јеленка Пандуревић, Бора Бабић и ауторка.
Понедељак, 23. март
Уређивачки одбор скупа и зборника о Шумадији одржао своју прву седницу. За
чланове Одбора именовани су: др Љубинко Раденковић, руководилац пројекта, др
Милоје Васић, др Миодраг Матицки, др Бранко Златковић, академик Слободан
Реметић и Славко Вејиновић, секретар.
Понедељак, 30. март
У Филолошкој гимназији у Београду представљена је Даница за 2015. годину.
Учествовали су аутори Душан Пајин и Славица Гароња Радованац, и Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта. Ученица Емилија Вранчић прочитала је свој
рад.
Среда, 1. април
Даница за 2015. годину представљена у Економској школи „Нада Димић“ у Земуну.
Учествовали су писци: Драгомир Ћулафић и Слађана Ристић; Емилија Сувајац и
Озренка Драгић, ученице Економске школе; Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта.
Петак, 3. април
У Основној школи „Лазар Саватић“ у Земуну Даницу за младе VII представили су
Урош Петровић, књижевник, Славка Петковић Грујичић, аутор, Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта и Никола Милина, ученик.
Уторак, 7. април
У Свечаној сали Вукове задужбине одржана је 22. Вукова трибина из циклуса
„Културно наслеђе“. Повод за разговор била је књига Речник пиротског говора 1-2,
Драгољуба Златковића („Службени гласник“, Београд 2014). О књизи су говорили
проф. др Недељко Богдановић, проф. др Слободан Реметић и аутор књиге.
Трибином руководи проф. др Љубинко Раденковић.
Уторак, 7. април
У Првој крагујевачкој гимназији, у присуству великог броја ученика и наставника,
представљено је 22. годиште Данице Вукове задужбине. Учествовали су: Миодраг
Матицки, Гордана Малетић, Љиљана Симић, Љубомир Милутиновић и Славица
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Марковић, директор Гимназије. Овом приликом, у присуству Саше Миленића из
Крагујевца, професора Гимназије и члана Одбора Вукове задужбине за доделу
награде у области уметности, почеле су припреме за оснивање огранка Вукове
задужбине у Крагујевачкој гимназији.
У послеподневним сатима у Библиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу представљена
су издања Вукове задужбине. Поред представника Вукове задужбине
присуствовала је и Весна Лечић Миловановић, представник Библиотеке за сарадњу
са медијима.
Среда, 8. април
Представљена Данице за младе у Основној школи „Никола Тесла“ у Београду.
Учествовали су аутори: Јово Кнежевић, Божидар Пешев, Славка Петковић Грујичић,
Лав Лукић; Љиљана Симић и ученици ОШ „Никола Тесла“.
Уторак, 14. април
У Кући Ђуре Јакшића представљена је књига Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014.
Mündliches Volksgut der Serbеn (Српска усмена народна баштина) приређивача
Бошка Сувајџића. О књизи су говорили: Миодраг Матицки, Анете Ђуровић, Мина
Ђурић, Милијанa Симоновић и Бошко Сувајџић, а у музичком делу програма
учествовао је Драган Млађеновић, представљању су присуствовали и представници
немачке амбасаде у Београду.
Петак, 17. април
Проф. др Љубинко Раденковић, потпредседник Скупштине Вукове задужбине и
руководилац Трибине, одржао је предавање студентима славистике из Украјине и
студентима украјинског језика Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Петак, 17. април
Даница за 2015. годину представљена је у Гимназији у Зрењанину. Присуствовали
су Љубомир Милутиновић, управник Вукове задужбине, Славко Вејиновић,
сарадник за програмске делатности и главни уредник листа Задужбина, Божидар
Пешев, аутор, и Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта.
Недеља, 19. април
На 21. међународном салону књига у Новом Саду, у оквиру кога Вукова задужбина
излаже своја издања, представљена је XIII књига Преписке и књига превода
Вукових текстова на немачки језик „Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014. Mündliches
Volksgut der Serbеn“. О књигама су говорили проф. др Бошко Сувајџић и Славко
Вејиновић, а присутне је поздравио Љубомир Милутиновић, управник Вукове
задужбине.
Четвртак, 23. април
У Свечаној сали Дома Вукове задужбине одржана је 23. трибина Вукове задужбине
из циклуса „Културно наслеђе“ на тему „Јапанска митологија и фолклор у преводу
на српски“. Учествовали су: др Кајоко Јамасаки, др Данијела Васић, др Немања
Радуловић и др Далибор Кличковић.
Четвртак, 23. април
У Амфитеатру Филозофског факултета у Косовској Митровици, одржана је
промоција Данице, српског народног илустрованог календара за 2015. годину. О
Даници су говорили проф. др Бошко Сувајџић, Славко Вејиновић, Снежана Бојић,
проф. др Валентина Питулић и доц. др Небојша Лазић. Промоцију су песмом „Црвен
цвете“ отвориле чланице црквеног хора „Бранислав Нушић“ из Косовске
Митровице, а у програму су учествовали и студенти Филозофског факултета, који
су читали одломке из текстова објављених у Даници за 2015. годину. Присутнима
се представио и Александар Касаловић, ученик петог разреда ОШ „Бранко
Радичевић“ у Косовској Митровици, чија је песма „Љубав није само реч“ објављена у
најновијем издању Данице за младе.
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Овом приликом председник Управног одбора Вукове задужбине Бошко Сувајџић
уручио је Захвалницу Валентини Питулић за посебан допринос у остваривању
програма Вукове задужбине. Промоцији је присуствовао велики број професора,
студената и грађана Косовске Митровице.
Петак, 24. април
У Богословији у Призрену су Бошко Сувајџић, Снежана Бојић и Славко Вејиновић, на
иницијативу Валентине Питулић, а у присуству његове светости владике рашкопризренског Теодосија, професора и ученика Богословије, одржали промоцију
календара Даница за 2015. годину и том приликом подарили по један примерак
новог броја часописа најбољим ученицима. Промоција је била улепшана пригодним
програмом, који су припремили ученици Богословије.
Петак, 24. април
На свечаности поводом обележавања 70 година рада, лист Просветни преглед
уручио је Вуковој задужбини Захвалницу за успешну сарадњу. Захвалницу је
примио Љубомир Милутиновић.
Субота, 25. април
У Гимназији у Градишки (Република Српска) представљена је Даница за 2015.
годину. Књигу су представили: Миодраг Матицки, Љубомир Милутиновић, Весна
Крунић, председник Огранка Вукове задужбине у Градишки и ученици Гимназије.
Уторак, 28. април
У Студентском културном центру у Београду, са којим је Вукова задужбина
потписала Споразум о пословно-програмској сарадњи, представљена су издања
Вукове задужбине, о којима је говорио председник Задужбине и главни и
одговорни уредник Данице, Миодраг Матицки. Овом приликом, Матицки је уручио
Славољубу Веселиновићу, директору Центра, Захвалницу за допринос у
остваривању програма Вукове задужбине.
Среда, 29. април
У Дому Вукове задужбине свечано су уручене награде Вукове задужбине за 2014.
годину. Награда за област науке уручена је Соњи Петровић, за књигу Сиромаштво у
фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе
и, за област уметности, Бојану Оташевићу, за изложбу слика Разговори са
пријатељима, који је, за ову прилику, изложио слике, од којих је уље на платну
„Тајна“ из 2012. године поклонио Вуковој задужбини.
Четвртак, 30. април
У Свечаној сали Вукове задужбине одржан је састанак Друштва за српски језик и
књижевност Србије. На дневном реду је била припрема Књижевне олимпијаде која
је одржана 9. и 10. маја у Сремским Карловцима и Републичког такмичења из
српског језика и језичке културе које је одржано 22. и 23. маја у Тршићу, у оквиру
44. Ђачког Вуковог сабора.
У Герентолошком центру у Београду представљена је Даница за 2015. годину.
Представљању су присуствовали Милош Немањић, члан Редакције листа
Задужбина, Божидар Пешев, песник и Љиљана Симић, уредница Вуковог
читалишта.
Уторак, 5. мај
Даница за младе VIII, представљена је у Основној школи „Руђер Бошковић“ у
Београду. Даницу су представили Божидар Пешев и Рајко Лукач, аутори, Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта и Богдан Бјеговић, ученик четвртог разреда.
Субота, 9. мај
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У организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије, у Сремски
Карловцима је отворена „Књижевна олимпијада“ за ученике основних и средњих
школа Србије (9. маја за основне школе и 10. маја за ученике средњих школа).
Вукова задужбина се, као покровитељ награда, придружила организацији и ове
године.
Субота, 16. мај
Манифестација „Ноћ музеја“, која се на популаран начин бави музејима и
културном баштином, одржана је по дванаести пут. Вукову задужбину је, овом
приликом, посетило више од хиљаду заинтересованих грађана.
Уторак, 19. мај
У Центру за културу у Омољици представљена су издања Вукове задужбине. О
књигама су говорили др Миодраг Матицки, Љубомир Милутиновић и Љиљана
Симић.
Четвртак, 21. мај
У организацији Огранка Вукове задужбине у Сомбору, подружницом Друштва за
српски језик и књижевност, Кола српских сестара и градском библиотеком „Карло
Бјелицки“ у Сомбору је почела манифестација „Ћирилица пише срцем“, која је
усмерена ка неговању српског језика и чувању ћириличног писма.
Субота, 23. мај
У Тршићу је одржано Републичко такмичење из српског језика и језичке културе за
ученике основних школа (средњошколци су се такмичили 24. маја). Вукова
задужбина, је и ове године, у својству покровитеља, за ученике који су освојили
једно од прва три места, и њихове наставнике, обезбедила дарове у књигама, а за
оне који су освојили прво место и велики сребрњак с Вуковим ликом.
Овогодишња манифестација „Дани ћирилице“, отворена је у просторијама ОШ
„Бора Радић“ у Баваништу свечаном доделом награда најуспешнијим учесницима
конкурса. Вукова задужбина је, и ове године, подржала манифестацију „Дани
ћирилице“ и своја издања даровала за награђене учеснике конкурса.
Понедељак, 1. јун
Основан Огранак Вукове задужбине у Перту (Аустралија), први на аустралијском
континенту.
Уторак, 2. јун
У основној школи „Др Арчибалд Рајс“ представљена је Даница за младе VII.
Учествовали су писци: Гордана Малетић, Божидар Пешев и Рајко Лукач, и Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта.
Среда, 3. јун
У дворишту Змајеве куће у Сремској Каменици отворене су 58. Змајеве дечје игре.
Игре су отворене уручивањем признања за стваралаштво за децу или за
популарисање књига намењених најмлађима. Змајев штап припао је Анђелку
Ердељанину, песнику и приповедачу, а за изузетан стваралачки допринос
савременом изразу у књижевности за најмлађе награђена је Гордана Малетић,
писац, преводилац и књижевни приређивач, члан Редакције Данице за младе.
Четвртак, 4. јун
Приликом представљања Данице за младе VII у Основној школи „Никола Тесла“ у
Новом Саду, у оквиру Змајевих дечјих игара, ученици – чланови „Радионице бајки“
извели су посебан програм. Присуствовали су Миодраг Матицки, уредник и писци
Гордана Малетић, Рајко Лукач, Душан Поп Ђурђев и Љиљана Симић, уредница
Вуковог читалишта.
Петак, 5. јун
У Свечаној сали Вукове задужбине председник Управног одбора Вукове задужбине
проф. др Бошко Сувајџић угостио је Владику рашко-призренског Њ. светост

10
Господина Теодосија, који је пружио подршку новом броју Данице за 2016. годину –
тематски везаној за Косово и Метохију.
Субота, 27. јун
Манифестација „Ћирилица огледало српске душе“ одржана у Великом Поповцу.
Присуствовали су др Миодраг Матицки, председник Скуипштине и проф. Др Бошко
Сувајџић, председник Управног одбора.
Среда, 1. јул
У Вуковој задужбини је, по седми пут, обележена годишњица смрти и рођења
академика Дејана Медаковића (Загреб 7.7.1922 – Београд 1.7.2008). Вукова
задужбина и ИК Прометеј из Новог Сада организовали су сусрет с темом сећања
„Српски север“, и уприличили разговор о књизи др Драшка Ређепа Српски север.
Говорили су: Бранко Златковић, Бошко Сувајџић, Драшко Ређеп, Радован Поповић и
Весна Пешић. У програму су учествовали: Снежана Бојић и Бошко Петров. Овом
приликом, лауреат награде Вукове задужбине за уметност за 2009. годину
Славољуб Галић Ђани, из Крагујевца, даровао је Вуковој задужбини слику
Милутинове зидине из колекције „Снови Хиландара“.
Недеља, 12. јул
На Петровдан, Фондација Вукове задужбине за Жабљак – Шавник – Плужине, и ове
године у Петници код Шавника, доделила је награде за најбоље литерарне,
ликовне и ручне радове ученика основних и средњих школа у Црној Гори. Свечаном
уручивању награда присуствовао је управник Вукове задужбине Љубомир
Милутиновић и уручио књиге које је Вукова задужбина даровала награђеним
ученицима.
Петак, 4. септембар
Учесници 45. Међународног скупа слависта на Филолошком факултету у Београду,
студенти славистике из целог света, за време тронедељног боравка у Србији
посетили су Вукову задужбину.
Понедељак, 14. септембар
82. Вуков сабор почео у Тршићу и Лозници. Спомен-плоча Јернеју Копитару
откривена је у Музеју језика и писма у Тршићу. Саборска недеља трајала је до 20.
септембра, када је одржана завршна свечаност.
Петак, 18. септембар
У Библитеци Вуковог завичаја у Лозници, у оквиру саборских дана,
Вукова
задужбина је представила издања која су објављена поводом 150 година од смрти
Вука Караџића. У програму су учествовали: Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић и
Славко Вејиновић, представили су окончан рад на Сабраним делима Вука Караџића
у 36 књига, као и фототипско издање Ковчежића (Беч, 1849) Вука Караџића и избор
Вуковог народног блага у књигама објављеним на немачком и на руском језику.
Славко Вејиновић, аутор књиге Вукова задужбина у 20. и 21. веку, говорио је о овој
књизи која је управо изашла из штампе.
Недеља, 20. септембар
У Тршићу је одржана звршна свечаност 82. Вуковог сабора. Свечану беседу одржао
је проф. др Бошко Сувајџић, председник Управног одбора Вукове задужбине.
Понедељак, 21. септембар
У оквиру Дана европске баштине у Вуковој задужбини је отворена изложба
награђених радова - лутака, деце из наше земље и расејања, која су учествовала
на наградном конкурсу „Дани ћирилице“ у Баваништу, у мају 2015. године. Ученици
литерарне секције ОШ „Никола Тесла“ из Раковице извели су игроказ, рецитовали
своје песме и певали етно песме. Присутне је поздравио Миодраг Матицки,
председник Задужбине, а Оља Пајин, књижевник, говорила је о старим занатима.
Уторак, 22. септембар

11
Одржана Двадесета седница Управног одбора на којој је размотрен предлог –
Услуге израде отворене платформе за дигитално-хуманистичка истраживања и
дигитализацију Сабраних дела Вука Стеф. Караџића.
На Трибини, у Свечаној сали Дома Вукове задужбине одржана је промоција књига:
Поетика форме у прози српског постмодернизма и Из чистог немира, аутора
слависткиње из Украјине, Але Татаренко. О књигама су говорили Гојко Тешић,
Александар Јерков и ауторка.
Среда, 23. септембар
Вукова задужбина, Општина Аранђеловац и Удружење грађана „Баштина и
будућност –Аранђеловац 1859“ организовали су у Аранђеловцу Научни скуп
Шумадија кроз векове: језик, историја фолклор. Скуп је припремио Организациони
одбор у саставу: др Иван Златковић, др Љубинко Раденковић и др Бошко Сувајџић.
Четвртак, 24. септембар
У Вуковој задужбини, у програму Вуковог читалишта, поводом Дана европске
баштине, предшколци из вртића Теразије са васпитачицом Оливером Марковић
извели су игроказ старих речи и имена. Божидар Пешев, песник, говорио је стихове
за маме и бебе.
На пригодној свечаности у сали Скупштине града Београда, Задужбина „Доситеј
Обрадовић“ уручила је Захвалнице дугогодишњим сарадницима, међу којима и
Вуковој задужбини.
Понедељак, 28. септембар
У оквиру Дана европске баштине, у Вуковој задужбини, ученици Медицинске школе
из Београда извели су игроказ „Песмом и игром кроз старе занате“. Овом програму
присуствовали су ученици Средње економске школе „Нада Димић“ из Земуна и
ученици Медицинске школе из Београда.
Петак, 2. октобар
Вукова задужбина се придружила хуманитарној акцији и даровала своја издања за
обнову Библиотеке ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Смедерева, која је страдала у
пожару.

Петак, 9. октобар
Одбор за доделу награде „Дејан Медаковић“ одржао седницу у просторијама
Вукове задужбине. Одбор је радио у саставу: др Драшко Ређеп, председник и
чланови: Радован Поповић и проф. др Бошко Сувајџић. Одбор је донео одлуку да се
награда „Дејан Медаковић“ за 2015. годину додели академику Нади Милошевић
Ђорђевић за студију „Ковчежић“ Вука Караџића, објављен у Вуковој задужбини
2015.
Одржана је четврта седница Одбора за доделу награде Вукове задужбине у
области уметности. Одбор је донео одлуку да се награда за 2015. годину додели
Милисаву Савићу за роман La sans Pareille.
Управни одбор Фонда „Саша Петровић“ одржао седницу у просторијама Вукове
задужбине.
Четвртак, 15. октобар
Поводом 55 година рада Филозофског факултета у Косовској Митровици, Вуковој
задужбини је, на Дан Факултета, на свечаној академији одржаној у Дому културе у
Звечану уручена Посебна захвалница за успешну сарадњу у очувању и неговању
српског језика и књижевности. Захвалницу је примио председник Вукове
задужбине др Миодраг Матицки, који се обратио у име свих награђених.
Четвртак, 22. октобар
У Вуковој задужбини, у оквиру Трибине „Стари Београд“ представаљена је књига
Милоја Поповића-Каваје Били смо млади док не остарисмо“. Трибина „Стари град“
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намењена је грађанима трећег доба, али и младима, с циљем да се евоцирају
успомене и сећања на некадашњи Београд, његову културу и развој.
Недеља, 25. октобар
У Хали 2 Београдског сајма свечано је отворен 60. Београдски међународни сајам
књиге, у име Русије, земље почасног госта, учеснике је поздравила др Наталија
Нароцничкаја, директорака московске Фондације за историјску перспективу и
приређивач серије књига о историјским везама Русије и Србије. Вукова задужбина
је, и ове године, на Сајму представила своја нова издања. У оквиру Ђачког дана
представљена је Даница за младе.
Среда, 28. октобар
У оквиру припрема за 28. Изборну Скупштину Вукове задужбине одржане су
редовне седнице Надзорног одбора, Савета Вукове задужбине и Управног одбора.
Чланови одбора су размотрили Годишњи извештај (новембар 2014 – октобар 2015),
Програм рада за 2016. годину и Предлог кандидата за органе Вукове задужбине,
као и и предлог добитника признања и награда Вукове задужбине у области науке
и у области уметности за 2015. годину. Документа су усвојена једногласно и
упућена Скупштини Вукове задужбине на разматрање и усвајање.

Приредио: Славко Вејиновић

