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ОДРЖАНА 32. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Континуитет успешног рада

Т

ридесет друга скупшти
на Вук ов е зад уж бин е
одржана је 7. новембра
2019. год ин е у Нар од
ној библиотеци Србије.
Седници су присуствовали: проф. др
Љубинко Раденковић, дописни члан
САНУ и заменик председника Скуп
штине Вукове задужбине, проф. др
Љубомир Поповић, проф. др Алек
сандар Милановић, Живорад Ајда
чић, генерални секретар КПЗ, Ва
ња Вул ев ић, предс тавн ик Мин и
старства културе и информисања
Републике Србије, Љубинко Ђокић,
заменик градоначелника Лознице,
Снежана Симић Нешковић, дирек
тор Центра за културу Вук Стефа
новић Караџић у Лозници, Секула
Петровић, председник Надзорног
одбора Вукове задужбине, и Зоран
Колунџија, директор и оснивач ИК
„Прометеј” у Новом Саду. Из огра
нака Вукове задужбине, седници су
присуствовали: мр Милунка Митић
(Ниш), Данијела Ковачевић Микић
(Чачак), др Југослав Антонић (Вели
ка Моштаница), Фондација Вукове
задужбине у Градишки (Сњежана
Миљковић и Рајка Голић), Фонда
циј а Жаб љак-Шавн ик-Плуж ин е
(Томаш Ђур овић) и Живорад Ан
дрејић (Фондација Вукове задужби
не у Љубљани).
Седницу је отворио Бошко Сувајџић,
председник Управног одбора Вукове
задужбине, који је поздравио присут
не утемељиваче Вукове задужбине,
добротворе, велике добротворе, пред

Са последње скупштине Вукове задужбине
ставнике огранака, задужбинаре, по
веренике, чланове одбора Задужбине,
пренумеранте на Даницу и све прија
теље и поштоваоц
 е имена и дела Ву
ка Ст. Караџића и Вукове задужбине
и представнике медија.
На почетку седнице, с пригодним
речима, обавестио је присутне да су
нас између две скупштине напустили

Драшко Ређеп, Гроздана Комадинић
и Динко Давидов и замолио их да им
минутом ћутања одају почаст.
Миодраг Матицки беседио је на те
му Даница за младе Вукове задужбине
као малена задужбина. Славко Веји
новић образложио је Извештај о раду
Вукове задужбине за период новем
бар 2018 – октобар 2019, док је Бошко

Сувајџић детаљније образложио пла
ниране програмске активности Вуко
ве задужбине у наредном периоду.
У дискусији која је затим уследила
говорили су: Сњежана Миљковић (по
себно је указала на постигнуте резул
тате у раду Фондације, а пре свега на
уписивању пренумераната на Дани
цу 2010 у Градишки); Гојко Маловић

БЕСЕДА Миодрага Матицког

Даница за младе Вукове задужбине
као малена задужбина

У

Вуковој задужбини од 1994. го
дине покренуто је издавање Да
нице, годишњака начињеног по
узору на бечки забавник Дани
цу Вука Кар аџ ић а (1827–1829;
1834), који као национална читанка и књига
за народ излази непрекидно двадесет и се
дам година.
Идеја о покретању Данице за младе потекла
је од мог брата Миленка Матицког (1936–2002),
аутора више романа и књига песама намењених
младима, који је дуги низ година у листу Поли
тика уређивао додатак Политику за децу. Он
ме је наводио на идеју о посебном додатку Да
ници Вукове задужбине намењеном младима,
јер тек тада ће она бити окренута васколиком
читалишту на вуковски начин. Као председник
Управног одбора Вукове задужбине добио сам
подршку на Скупштини да програм Вукове за
дужбине у већој мери окренемо младима. То
смо чинили преко огранака Вукове задужби
не који су у својим плановима рада прихвати
ли такмичења младих по школама усмерених
неговању српског језика и писма (Вуково зво
но – Огранак при Лозничкој гимназији, Дани
ћирилице у Баваништу, На извору Вуковог јези
ка при Фондацији Вукове задужбине Жабљак –
Шавник – Плужине, Ћирилица огледало српске
душе – Огранак ВЗ у Великом Поповцу, Такми
чење младих при Огранку Вукове задужбине у
Сомбору...). У великој Даници објављивали смо
прилоге намењене младима, али смо се тек не
колико година касније одлучили да Даницу за
младе покренемо као посебно издање.
У времену када је српска периодика намење
на младима постала веома скромна и без већег
утицаја, на основу предлога који је једногласно
прихватила Скупштина Вукове задужбине, од
2007. покренут је и Школски забавник ДАНИЦА
ЗА МЛАДЕ.
У кратком уводнику првог годишта указао
сам на претходне такве издавачке подухвате у
прошлости, на забавнике, алманахе и цветни

ке намењене младима, „српској јуности”, како ва задужбина чвршће повеже са младима, да у
је Доситеј означавао циљну групу својих читате разним школским срединама открије неслуће
ља, који су објављивани од 18. до краја 20. века, не таленте младих.
на информативну, аналитичку и забавну страну
Данице за младе, на намену (младима у мати Змајево коло
ци и дијаспори), на начело строгог избора само
Током дванаест година издавања Данице за
најбољих, антологијских прилога из продукци
је протекле године. Даница за младе, као школ младе као дела велике Данице, али истовремено
ски забавник, пружала би подстицаје у ширењу и као посебног издања са својом пагинацијом,
образовања и информисања наших најмлађих, профилисали су се одељци који обдржавају њен
неговала би њихову писану реч и размену иде особит склоп и велику жанровску разуђеност.
Пор ед ант ол ог ијс ких изб ор а прил ога нај
ја, бележила би и чувала драгоцене моменте из
дечјег света и ђачког доба, на модеран начин бољих књижевника за младе, почев од Јована
Јовановића Змаја, чије име симбо
продужила би и продубила тради
лично означава српског писца за
цију Вуковог забавника Данице, би
децу, следили су изб ори прилога
ла би смотра онога најзначајнијег и
Љубомира П. Ненадовића, Миле
највреднијег што се у протеклој го
те Јакшића, Војислава Илића, Бра
дини догодило младима и за мла
нислава Нушића, Григора Витеза,
де, што је њима било намењено или
Десанке Максимовић, Мире Алеч
су они сами остварили.
ковић, Драгана Лукића, Миросла
У првом годишту за 2009. годи
ва Антића, Бранка В. Радичевића,
ну, док је Даница за младе штам
Душка Радовића, Момчила Теши
пана само у оквиру велике Данице,
ћа... У ово „Змајево коло” укључи
као „главни и одговорни уредник”
вани су писци за младе који су у
поверио сам извршни уређивачки
протеклој години, а и претходним
посао Соњи Миловановић, али сам
делом, били у жижи интересовања
од другог годишта, када је кренула
најмлађих читалаца. У разговори
Даница за младе и као посебно из
ма са њима они су откривали тајне
дање, преузео укупан рад око уре Миодраг Матицки
свог стваралаштва, саветовали по
ђивања. Од петог годишта за 2013.
редакцију је попунила Гордана Малетић, изван тенцијалне младе писце, по свом избору, када је
редан романсијер и писац за младе, са којом реч о песницима, издвајали су по три своје пе
сме које су им најдраже и које су одредиле њи
успешно сарађујем до данас.
Даница за младе допринела је да у Вуковој хов стваралачки пут. У одељку Личност године,
задужбини последњих година веома успешно којим смо ширили „Змајево коло”, нашли су се:
оживи рад „Вуковог читалишта”. Њим руково Љубивоје Ршумовић, Мошо Одаловић, Слободан
ди Љиљана Симић која се несебично залаже Станишић, Дејан Алексић, Рајко Лукач, Весна
да се остваре многе посете ученика појединих Алексић, Урош Петровић, Милан Мрдаљ, Зорица
школа, гостовања са Даницом за младе по шко Бајин Ђукановић, Владислава Војновић, Бранко
лама и појединим местима у матици и расе Стевановић, а у годишту за 2020. биће предста
јању, тематска посела у Вуковој задужбини са вљена Весна Видојевић Гајовић.
Стални одељци антологијских избора песа
примереним предавањима и радионицама по
свећеним делу Вука Караџића и његове ћерке ма и прича посвећених младима, објављени у
Мине. Ове активности допринеле су да се Вуко протеклој години или наручени или послати ре

(Архив Југославије), Марта Фрајнд,
Вера Миланковић и Живорад Андре
јић (Љубљана). Скупштина је, затим,
усвојила Извештај о раду Вукове за
дужбине за период новембар 2018 –
октобар 2019. године и Програм рада
Вукове задужбине за период новем
бар 2019 – октобар 2020.
У оквиру тачке дневног реда – До
пуна органа и тела Вукове задужбине,
Скупштина је изабрала два нова чла
на у Управни одбор: др Јелену Јовано
вић, дописног члана САНУ, и Данијелу
Ковачевић Микић, председницу Удру
жење „Чувари дела Вука Караџића“ у
Чачку. У Одбор за награду у уметно
сти, изабрана су три нова члана: др
Милијана Симоновић и Павле Меда
ковић из Београда и Мирко Демић,
књижевник из Крагујевца. У Одб ор
за награду у науци изабран је др Бо
јан Јовић, директор Института за књи
жевност и уметност у Београду.
Скупштина је прихватила и одлуке
одбора за доделу награда Вукове заду
жбине за науку и за уметност у 2019.
години. Награду за уметност за 2019.
годину добио је Станко Костић, умет
ник фотографије из Београда, док је
награду за науку добио Зоран Живко
вић за књигу МЕДИТЕРАНСКИ СВЕТИ
ОНИК, Медитерански свет у српској
књижевности.
На седници су, такођ е, уручена и
признања Вукове задужбине – Вели
ки добротвор, Добротвор и Захвални
це за допринос остваривању програма
Вукове задужбине.


С. Вејиновић

дакцији, објављују се у одељцима: Песме наших
стваралаца за децу и Приче наших стваралаца
за децу, али ове рубрике истовремено прати и
одељак у којем су равноправно заступљени и нај
млађи ствараоци: Песме и приче младих ства
ралаца. Показало се да младе посебно занима
жанровски шар састава намењених разоноди и
пуних хумора, загонетања, мудролија и подука
као што су: Басне, Загонетке, Словарица, Мудро
лије и мозгалице, Шале и заврзламе, Научимо се
лепом понашању, Јеловник за унучад, у којима
налазимо обиље шаљивих стихова, кратких при
ча, доскочица, као и одељак Календар у стиху.
У посебном одељку Школа огледало и узор при
казивали смо успехе и рад школа који су у про
теклој години особито запажени. Овај одељак
прати стална рубрика Час описа часописа у којој
се представљају најуспелији школски листови и
часописи и подстиче њихов рад и међусобно по
везивање електронским путем. Посебан одељак
Хроника важних догађаја у потпуности је наме
њен младима, фестивалима, такмичењима на
којима млади учествују. Најуспешнији се у овом
одељку издвајају, а објављују награђени литерар
ни и сликарски радови, посебно када је реч о так
мичењима из области српског језика и писма.

Млади говоре – Азбучник
српске духовности
Један од главних циљева који је остварен уз по
моћ Данице за младе јесте утврђивање, уз помоћ
младих, појмовника српске духовности. Најуспе
лији прилози са конкурса за младе које органи
зује Огранак Вукове задужбине у Баваништу под
називом „Дани ћирилице”, од 2002. године посве
ћени су језику и писму. Најбољи прилози обја
вљивани су у Даници за младе, а у широј верзији
и као посебни зборници. Сваке године младима
су „задата тема” биле речи које чине основ ду
ховности српског народа: ћирилица, вера, нада,
љубав, милосрђе, доброта, колевка, част, човек,
брат, мостови, будимо људи, светиња, да се ја
питам, сачувајмо ћирилицу, мајка. Изабране ре
чи јесу тежишне речи српског језика. Са речју ко
левка, уз коју се певају успаванке, мајке шапућу
детету прве речи матерњег језика, њима их ушу
шкавају, дете се њима заљуљава у магију језика,
у ту силу изражајности и очовечења.
На овим конкурсима са којих стиже на сто
тине изабраних радова из више од 500 школа,
добили смо и више успелих љубавних песама у
којима се опева прва љубав или растајање које
и даље траје и тишти.
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Светосавска академија „Корак даље“

Са заједничке седнице Савета и Управног одбора

Управни одбор и Савет Вукове задужбине
У Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине 16. октобра 2019. године одр
жана је заједничка седница Савета
и Управног одбора Вукове задужби
не, на којој су размотрене припреме
за одржавање 32. Скупштине Вукове
задужбине.
На седници су размотрени и усво
јени материјали који ће се доставити
Скупштини на расправу и одлучива
ње: Извештај о раду Вукове задужби
не за период новембар 2018 – октобар

2019; Предлог Плана рада Вукове за
дужбине за период новембар 2019 –
октобар 2020; Предлог кандидата за
доделу признања Вукове задужбине
(Велики добротвор, Добротвор и За
хвалница за допринос остваривању
програма Вукове задужбине), као и
Предлог кандидата за допуну органа
и тела Вукове задужбине. Скупштина
Вукове задужбине, као и претходних
година, одржана је 7. новембра у На
родној библиотеци Србије.
С. В.

Поводом школске славе Свети Са
ва, у Народном позоришту у Београ
ду 27. јануара одржана је Светосавска
академија „Корак даље“, у присуству
највиших државних представника, цр
квених великодостојника, дипломат
ског кора, ученика, професора, као и
бројних личности из јавног живота.
Министар просвете, науке и техно
лошког развоја Младен Шарчевић по
желео је свима срећну школску славу
Свети Сава и у свом говору поручио
да прошлу годину памтимо по обе
лежавању осам векова аутокефално
сти СПЦ, по крунисању првог српског
краља и да, слободно можемо рећи,
славимо и осам векова рада на обра
зов ању нац иј е коју је зап оч ео наш
Свети Сава. Захваљујући њему и они
ма који су следили његов пут, истакао
је министар Шарчевић, данас у Срби
ји имамо више од милион ученика и
студената, више од 120.000 запосле
них у систему образовања и науке и
бројне установе и институције.
Академија је почела химном „Боже
правде“, а за посетиоце је приређен бо
гат културно-уметнички програм. То
ком дана министар Шарчевић у Влади
Републике Србије уручио је добитници
ма традиционалне Светосавске награде
за изузетне резултате у области образо
вања и васпитања. Светосавске награде
додељују се појединцима, установама
и компанијама за изузетне резулта
те у области образовања и васпита
ња, у унапређењу образовно-васпитне
праксе и развоју научних и уметнич
ких достигнућа у области образовања и
васпитања. За 2019. годину ове награду
је примило 28 добитника.
С. В.

Учесници свечане академије и Младен Шарчевић, министар

Школска слава Свети Сава
Свети Сава проглашен је за школску славу и обележава се 27. јану
ара. Тог дана све школе имају радни, али ненаставни дан. Обичај је
да се слави и да се у школама организују свечане приредбе и акаде
мије у част Светог Саве.
Свети Сава, као школска слава, обележава се од 1840. године, на
предлог Атанасија Николића, ректора Лицеја у Крагујевцу. У одлуци
тадашњег Попечитељског просвештенија, представници државне и
црквене власти прописали су да се Свети Сава проглашава за „патро
на свих наших школа и да се најсвечаније прославља”.
Све до 1945. године слављен је Свети Сава, а тада је, одлуком власти
укинут. Као школска слава поново се слави од 1990. године.

демије оним појединцима који су се
истакли у очувању српског идентите
та и саборности српског народа.
У име Вукове задужбине Мирко Мр
кић Острошки поклонио је владици
Јоаникију рељеф „Вук Караџић“, тера
кота, 2016, урађен по литографији Јо
зефа Крихубера из 1865. године. С.В.

Потписивање Протокола

Потписан Протокол о сарадњи Вукове
задужбине и Српског просвјетног
и културног друштва Просвјета Аустрија
У Свечаној сали Дома Вукове за
дужбине 27. децембра 2019. годи
не потписан је Протокол о сарадњи
између Вукове задужбине и Срп
ског просвјетног и културног дру
штва Просвјета у Бечу. Протокол су
потписали Бошко Сувајџић, пред
седн ик Управн ог одб ор а Вуков е
задужбине, и Срђан Мијалковић,
предс едн ик Српс ког прос вјетн ог
и култ урн ог друш тва Прос вјет а
Аустрија. Овим протоколом наста
вља се процес бољег повезивања и
веће сарадње Вукове задужбине и
бечке Просвјете, која траје већ ви
ше година.
У Протоколу је посебно назначено
да Просвјета Аустрија и Вукова за
дужбина имају заједнички интерес
да међусобно сарађују, а све у ци
љу унапређења обављања основне
делатности, сагласно са утврђеним
својим програмима и плановима
рада. У том смислу, у Протоколу је

утврђено да ће обе стране размењи
вати информације из области кул
туре, науке, уметности, неговања и
очувања српског језика и писма и
друштвених питања и да ће једна
другој пружати помоћ из појединих
области којима се баве. Истакнуто
је, такође, да ће обе стране заједнич
ки обележавати јубилеје и значај
не годишњица из културе и историје
обе земље, посебно у контексту про
моције, неговања и очувања српског
језика и писма, културе и традиције
и да ће, у оквирима својих могућно
сти, активно радити на проширењу
културне сарадње између Републи
ке Србије и Републике Аустрије.
Потписивању Протокола, у име
Вукове задужбине, присуствовали
су Миодраг Матицки, Славко Веји
новић, Снежана Бојић, Љиљана Си
мић, као и Дејан Мастиловић, члан
Главн ог одб ор а СПКД Прос вјет а
Аустрија. 
С. В.

Друштво „Свети Сава“

првонаграђени радови. У музичком
делу програма наступило је Певачко
друштво „Мокрањац“. 
С.В.

На пригодној свечаности у Народној
библиотеци Србије, 25. јануара 2020.
године, Друштво „Свети Сава“ обеле
жило је своју славу у част првог ар
хиепископа и просветитеља српског.
Програм је почео службом Светом Са
ви и сечењем славског колача. Дома
ћин славе ове године је био проф. др
Љубинко Раденковић. Беседу о Светом
Сави говорио је проф. др Томислав Јо
вановић, а извештај о раду Друштва
„Свети Сава“ поднео је др Љуб одраг
П. Ристић, председник Друштва. Иза
бране текстове о Светом Сави читала
је Теодора Миклушев, студенткиња
српске књижевности, а затим су уру
чена признања и награде Друштва
„Свети Сава“ и прочитана саопштења
о наградама Светосавског књижев
ног конкурса. Такође, прочитани су и

Уручене повеље
Матице српске
Двадесет другог јануара 2020. у Ма
тици српској уручене су повеље за не
говање српске језичке културе за 2018.
годину, које стицајем околности, како
је то напоменуо председник Матице,
нису могле да буду уручене раније. Од
луку о награђенима донео је жири у
саставу: проф. др Вељко Брборић, др
Миодраг Матицки, председник жири
ја, академик Слободан Реметић, проф.
др Драган Станић, председник Мати
це српске, и проф. др Срето Танасић,
на седници одржаној 12. марта 2019.
год ин е. Приз нањ е су доб ил и: Срп
ска академија наука и уметности за

Задужбинари Вукове
задужбине (103)
Огранак Вукове задужбине
Бела Вода:
Божидар Новокмет, Светомир Југовић, Бојана Васић, Гвозден Петровић.

Са уручивања повеља лауреатима Матице српске
вишедеценијски допринос неговању
српског језика, његових изражајних
могућности, ћириличног писма; проф.
др Драгољуб Петровић за укупни до
принос изучавању српског језика и не
говању српске језичке културе и проф.
др Милорад Пуповац за допринос очу
вању српског језичког идентитета и
српске језичке културе у Хрватској.
Професор Драгољуб Петровић, ко
ји није могао да дође на свечаност,
упут ио је пис мо у ком е је истакао
да и после свих ових година проведе
них у Матици српској, стигао сам да
остарим. И када се, данас, налазим
пред изласком из живота, чини ми
се да никада нисам изашао из Мати
це. Никада нисам умео процењивати
не своје дело – јер, за то треба бити
и нелепо претенциозан – него ни оно
што сам чинио. И оставио Матици и
у Матици. Бројим у то, испред свега,
пет томова дијалекатског речника.
Ја их засновао и помогао им да стану
на ноге, а други им, бољи од мене, по
могли да постану оно што сад јесу.
И за све те год ин е, прем а свој им
схватањима и својим моћима, слу
жио свом зан ат у. И свом поз вању.
Без рачуна и без остатка. Као што
се служи народу из кога си потекао. И
он може бити „и овакав“, „и онакав“,
„и никакав“. Али је он тај и ти бољег
немаш. Матица је једна, као што и
мајка може бити једна. И кад се љут
неш на њу, та се чињеница не може
променити. Можеш ти да се хладнеш
и да се не замислиш над својом повр
шношћу и неодмереношћу. А Матица
то неће ни приметити. Она је сабра
ла сва искуства која је могла сабра
ти под свим царевима и ћесарима. И
све их надживела, па има права и да

не види, и не чује, ништа мимо оно
га што је њена највиша и непорецива
мисија: да служи онима ради којих је
и утемељена.
А ако су неки од ње и отпали – не
ка су. Нису је ни заслуживали, а њој су
омогућили да буде чистија.
Била је привилегија наћи се у њој. И
изаћи из ње с признањем да на њој ни
си оставио сенку.
Хвала јој што је имамо, закључио је
у писму проф. Драгољуб Петровић.
М. М.

Повеља Просвјете
митрополиту
Амфилохију
и епископу Јоаникију
У Вуков ој зад ужбин и у Бео град у,
7. фебруара 2020. године уручена су
овогодишња признања Повеља „Про
свјет е“ мит роп ол ит у црн ог орс коприморском Амфилохију и епископу
буд имс ко-никш ићком Јоа н ик ију. С
обзиром на то да митрополит Амфи
лохије није могао да присуствује све
чаности, признање је у његово име
примио епископ Јоаникије.
Додела признања отворена је све
тос авс ком химн ом „Уск ликн им о с
љубављу“, након чега се окупљенима
обратио председник београдског одбо
ра „Просвјете“ Милимир Мучибабић.
Српско културно и просвјетно дру
штво „Прос вјета“ основ ан о је 1902.
године у Сарајеву и данас делује на
свим просторима српских земаља.
Повеља „Просвјете“ се додељује сва
ке године у оквиру Светосавске ака

Велики добротвори
Горан Весић, Београд
Небојша Ђурановић, Београд
Милунка Митић, Ниш
Добротвори
Анка Жугић, Жабљак
Драгутин Ђукић, Чачак
Гојко Маловић, Београд.

С.В.

Дарови Вуковој
задужбини
Задужбинари, пријатељи и сарад
ници Вукове задужбине даривали су
овој устан ов и свој е књиге и књиге
других аутора: Димитрије О. Големо
вић, Томаш Ћоровић и Славица Гаро
ња из Београд, Жарко Димић, Сремски
Карловци, Небојша Кузмановић, Нови
Сад и Секула Петровић, Беочин.
Драган Р. Млађеновић из Београда
поклонио је ВУКОВУ ЛИРУ, Цветник
сто педесет „женских“ песама из прве
књиге (Беч, 1841) са нотним записима
њихових најлепших мелодија.
Управа Вукове задужбине захваљу
је дародавцима на поклонима.  С. В.

Признање
Мокрогорске школе
менаџмента
Поводом обележавања десет година
од оснивања и почетка рада, Мокро
горска школа менаџмента доделила
је Вуковој задужбини Захвалницу за
велику подршку у развоју и раду шко
ле. Захвалницу је уручио Срђан Јани
ћијевић, оснивач и директор школе, а
признање је примио Бошко Сувајџић,
председник Управног одбора Вукове
задужбине. 
С.В.
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РЕЧ БОШКА СУВАЈЏИЋА

РЕЧ ПАВЛА МЕДАКОВИЋА

Одбору за науку Вукове
задужбине

Одбору за уметност Вукове
задужбине

О

дбор Вукове задужбине за награ
ду у науци одржао је 1. новем
бра 2019. године седницу на којој
је размотрио предлоге за награ
ду Вукове задужбине за науку у
2019. и донео одлуку о лауреату.

ра остварила у приморском амбијенту, у једном
делу света, дакле, чија литература своје „живе
боје и рафиниране валере“ црпи из богате ри
знице народног језика и памћења.
У другом делу ове књиге, аутор у својој има
голошкој анализи показује како су се познати
мед итер анс ки фен ом ен и неп ос редн о ман и
Седници су присуствовали: проф. др Слободан фестовали у српској прози XIX века, иначе ве
Грубачић, дописни члан САНУ, председник, ака ка Вукове епохе, као и наредном, XX веку. Они
демик Нада Милошевић Ђорђевић, проф. др Љу потврђују слику о отвореној и комуникативној
бинко Раденковић, дописни члан САНУ, проф. др књижевности која је и на том простору задржа
Бошко Сувајџић, проф. др Драгана Мршевић Ра ла своја предања, своју етику и највећи део сво
довић и др Милоје Васић. Седници нису прису је укупне традиције.
ствовали: проф. др Предраг Ј. Марковић и проф.
Књига Мед ит ер анс ки свет ион ик гов ор и о
др Рајна Драгићевић (оправдано одсутни).
везама и традицији коју је српска књижевност
На седници су размотрени следећи пред и култура остварила на простору Медитерана.
лози за награде:
Истовремено, она показује и начин на који су
Зоран Живковић, МЕДИТЕРАНСКИ СВЕТИО Срби као народ примали свеукупне импулсе
НИК, Медитерански свет у српској књижевности Медитерана, али и освајали тај тако значајни
(Матица српска Нови Сад, Матица српска – Дру део света и, без обзира на све историјске мене и
штво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2019);
изазове, постајали природни и интегрални део
Милан Дворник, Народни обича
медитеранског друштвеног и ци
ји Срба у Барањи (Бели Манастир,
вилизацијског мозаика.
2019). Предлог проф. др Љубинка Ра
Медитеран делује као кохерент
денковића, дописног члана САНУ;
ни и везивни чинилац, обједињава
Валентина Питулић, Саздаде се
више српских писаца, без обзира
бела црква. Српско народно ства
на њихово место и значај у исто
ралаштво Косова и Метохије. Ан
рији. Пре свих, то су Стјепан Ми
дрићев институт, Андрићград;
тров Љубиша, Симо Матавуљ, Иво
Весна Карин, Плесна пракса Ди
Ћипико и Владан Десница. Сви су
нараца у Војводини (Универзитет
они српску књижевност најзначај
у Новом Саду – Академска књига,
није и најснажније обогатили ам
Нови Сад);
бијентом приморских маслињака
Милић Милићевић, Српска вој
и тим темпераментом медитеран
ска, огледи о биткама (Српски ге
ских градова, најчешће стешњених
неалошки центар, Београд);
између мора и оближњих брда.
Габријела Шуберт, О српској књи Бошко Сувајџић
Сви ови писци посебно су заслу
жевности и култури, едиција Сту
жни за освајање једног тако над
дије о Србима, Матице српске, Вукове задужбине моћног и драгоценог простора светске културе
и Завода за уџбенике, 2019.
и цивилизације, чиме су, андрићевски речено,
Након расправе, у којој су учествовали сви „знатно проширили географску основицу срп
чланови Одбора, констатовано је да две књиге ске књижевности“. Тако је српска проза, одмах
испуњавају услове из конкурса, а то су књига након Вукове реформе, на Медитерану откри
Зорана Живковића МЕДИТЕРАНСКИ СВЕТИО ла нове и разнолике регије и дијалекте српског
НИК, Медитерански свет у српској књижевно језика, разним темама и мотивима, од патри
сти и књига Милана Дворника Народни обичаји јархалних до модерних.
Срба у Барањи.
На тим страницама се на аутентичан начин
Чланови Одбора су јавним гласањем одличи „копно додирује с морем и планински ваздух
ли да се награда за науку у 2019. години додели меша с морским, а српска књижевност венча
Зорану Живковићу за књигу МЕДИТЕРАНСКИ ва с морем“. Ту јунаци српске прозе, најчешће
СВЕТИОНИК, Медитерански свет у српској књи с оближњих приморских висова, у том новом
жевности.
приморском амбијенту, разапети између старог
У образложењу изд ав ач а –Мат иц е српс ке, морала и новог времена, стичу свој нови, меди
Друштво чланова, Подгорица, председник проф. терански идентитет.
др Јелица Стојановић, и Матице српске, Нови
Дела српске прозе осветљена медитеранским
Сад, председник проф. др Драган Станић–истиче темама и утицајима препознају се и по припо
се да Медитерански светионик, са поднасловом ведачкој аутентичности својих стваралаца, бо
Медитерански свет у српској књижевности, у гатством језика својих јунака, приповедањем као
свом првом делу представља оригиналну студи заводљивим спојем историје и легенде, уз вид
ју на српском језику о феноменима Медитера но ослањање на народну традицију. Она не само
на. У другом делу књиге аутор показује како су што сведоче о присуству српске књижевности и
се ти познати медитерански феномени мани културе на Медитерану, већ показују и начине
фестовали у српској прози уXIX и XXвеку.
на које су постале медитеранске. Тако је, према
Предлог двеју Матица српских ово дело пред Медитеранском светионику, српска књижевност
ставља као оригиналнo замишљену и остварену инспирисана медитеранским темама, потврђује
студију на српском језику, посвећену феномену историјско српско присуство на Медитерану, као
„књижевног Медитерана где су се на чудесан и надисторијску и надвременску вредност и зна
начин сусрели простор и историја“, као и значај чај Медитерана и медитеранског света уопште.
ним остварењима и везама које је српска култу
Бошко СУВАЈЏИЋ

Даница за младе
Вукове задужбине
као малена
задужбина
Наставак са стране 1
Такође, млади су дубоко доживљено, прозом
у којој доминира тон преношења „с колена на
колено”, заронили у памћење трагичних, дубо
ко сетних догађаја које су њихови преци поку
шавали да им пренесу причом о чојству старих
ратника. Ученици из далеког расејања (Јоханес
бург, Америка, Аустралија, Немачка, Италија) и
из заграничја (Бања Лука, Бијељина, Никшић)
откривају у својим прилозима радост са којом
им се „јавила” ћирилица, српско писмо. Та деца
ћирилска слова доживљавају као да су добили
жељно очекиване кућне љубимце за цео живот.
Иако се они служе и другим писмима, иако се
друже са децом других народа, та наша деца за
хваљујући ћирилици успостављају лепе контакте
са тзв. другима, умеју да се порадују када стран
ци, у знак пажње и из радозналости, покушавају
да проникну у језик ћирилице и Вукову азбуку.
То је био разлог да у Баваништу, на прослави
Дана ћирилице, предложимо 2016. године да се
после петнаест година трајања ове успеле мани
фестације дружења са децом и ћирилским сло
вима објави посебан зборник радова ученика
награђених на протеклим такмичењима „Да
на ћирилице”, као својеврсни „азбучник српског
идентитета”. Такав зборник објавили су Вукова
задужбина и њен Огранак у Баваништу 2018. го
дине под насловом који му највише одговара:
Млади говоре. Азбучник српске духовности.
Хоћу да кажем, у овом својеврсном алмана
ху налази се основ будућег азбучника српског
идентитета.
Миодраг МАТИЦКИ

П

ош тов ан и предс едн ич е
Скупш тин е Вуков е зад у
жбине, председниче Управ
ног одбора Вукове задужби
не, драги гости, пријатељи
и поштоваоци дела Вука Караџића. При
пала ми је част да у име Одбора за умет
ност Вукове задужбине прогласим лау
реата за 2019. годину.

Током априла 2019. године Станко Ко
стић нам је подарио још једну ауторску из
ложбу постављену у Етнографском музеју
под називом Орнамент – Знакови и укра
си на кућама Браничева. Овом изложбом
Костић открива посебан дар за детаљ, али
је његова фотографија истовремено и вре
дан докум ент о грађ ев инс ком умећу са
посебним акцентом на симболику управо
тих детаља-орнамената. И овога пута, на
Одб ор у сас таву: доп ис ни члан САН У шем лаичком оку ти детаљи остају углав
Свет ис лав Бож ић, предс едник, Мил иј а ном незапажени, јер су део целине у коју
на Симоновић, Бранко Златковић, Ђорђе се савршено утапају.
Маловразић и Павле Медаковић, члано
Те старе, нажалост углавном оронуле и
ви, одржао је састанак 31. октобра 2019. и пусте лепотице, подсећају у времену са
од тројице предложених кандидата, књи даш њем на стар е дам е на кој им а је зуб
жевника Радомира Мићуновића, ликовног времена оставио трагове старења, али ко
уметн ика Доб риј а Стој ан ов ић а и умет је својом лепотом, и у таквом стању, иза
ничког фотографа Станка Костића, једно зивају емоцију и поштовање према онима
гласно је донео одлуку да се овогодишња који су та здања створили и онима који су
награда Вукове задужбине за уметност до их наручили и за живота користили.
дели уметничком фотографу,
А што се тич е детаљ а, да
члану УЛУПУДС-а, господину
кле орн ам ен ата, ту је јед ан
Станку Костићу.
велики конгломерат симб о
Станко Костић је у перио
ла, кој и сам о стручн ом оку
ду март-април 2019. године
одају своју препознатљивост
имао веома запажену изло
и знач ењ е. Од неол итс ког,
жбу ПРИЧ Е О ВОД ЕН ИЦ И у
бронз ан ог, грчк о-римс ког,
Галерији науке и технике СА
ром ејс ког до србс ко-сред
НУ. Понирући у један данас
њов ек овн ог, нов ов ек овн ог,
скоро заборављени свет, који
сецесије и понегде чак савре
ми обични људи некада и не
мен ог изр аз а. И ако све ове
примећујемо, Костић није пу
детаље-симболе посматрамо
ки документариста-фотограф
и сложимо се у једном, да су
једног заборављеног времена.
инспирацију нашли у розети,
Његово уметничко око препо
онда их можемо тумачити и
знај е у стар им вод ен иц ам а Павле Медаковић
као руком омеђени Сунчани
дух једног народа у времену
круг који, у персонификаци
и простору, његов неимарски потенцијал, ји Сунца, представља извориште енерги
и истовремено као искусни мајстор фото је нашег свеукупног живота на планети
графије открива нам лепоте српског при Земљи. Тако данашњи, савремени човек,
родног амбијента.
захваљујући истанчаном оку фотографаНекада у готово забитим, а истовреме уметн ик а Станк а Кос тић а, може дан ас
но тако лепим природним целинама, во прот ум ач ит и симб ол ик у ових орн ам е
денице су се као извор човековог опстанка нат а као основн е жив отн е пор уке кој е
производњом хлеба као основне животне су остале као неми сведоци на фасадама
намирнице, готово утопиле у амбијентал ових кућа, а то су посвећеност породици
ну средину својом лепотом и функционал и њихову духовну вертикалу и снагу уте
ношћу. Костић је на тај начин овековечио мељену у прошлости.
вековну борбу човека са природом и кро
Жир и кој и је одл уч ив ао о овој награ
тећи њену снагу ставио је у функцију сво ди ценио је управо овај пионирски, може
га пуког преживљавања. Лица и вредне се слободно рећи, и родољубиви приступ
руке воденичара, жена које месе хлеб под фотографији, јер је отргао од заборава оне
сачом или помажу у процесу претварања духовне и моралне вредности које су кра
зрна у хлебно брашно, до детаља као што силе нашег сељака, домаћина. Неговање
су дрв ен о клеп ал о, дрв ен а брав а и вра и незаб орав ових врлина могу се упоре
та, па све до хоризонталног дрвеног или дити и са путањом којом је корачао и сам
металног кола, вретена, устава, ципуна и Вук Караџић сакупљајући народне песме
бадања, дакле главних делова једне воде и умотворине.
нице, остају не само врхунска фотографи
Једна од њих је и цитирана у каталогу
ја забележена у простору и времену, већ и ове изложбе и гласи Добру човеку све добро
трајан документ једне старе и готово за стоји. Ову пословицу, у њеном метаф о
борављене професије, и борб е човека да ричком значењу, с правом можемо изго
у времену бездушне напредне индустри вор ит и и упут ит и наш ем овогод иш њем
јал из ац иј е али и дех ум ан из ац иј е сваке лаур еату Вукове награде за уметност за
врсте, овековечи обичног човека који и у 2019. год ин у, уметн ичк ом фот ог раф у
таквом, 21. веку, дан-данас, чувајући и не Станку Костићу.
гујући традицију, одолева многобројним
цивилизацијским насртајима.
Павле МЕДАКОВИЋ

ДОДЕЉЕНА 56. ВУКОВА НАГРАДА

Признање које обавезује

В

укова награда за 2019. годину, коју
56. пут додељује Културно-просвет
на заједница Србије, уручена је ис
такнутим појединцима и устано
вама почетком фебруара 2020. на
свечаности у Председништву Србије.
Добитници овог изузетног признања су: драм
ска уметница Гордана Ђурђевић Димић, филм
ски уметн ик Рад ос лав Зел ен ов ић, слик ар и
Слободанка Ракић Шефер и Драган Мартино
вић Мартин, археолог Јелена Боровић Димић,
педагог, сценариста и редитељ Мирослав Мика

Добитници Вукове награде за 2019.

Алексић, књижевници Милош Јанковић и Ду
шко М. Петровић, библиотекар Јасмина Нинков,
композитор и водитељ Миња Субота.
Изузетну Вукову награду за 2019. годину до
били су историчар антике Бојана Борић Бре
шковић, књижевник Ђорђо Сладоје, ОШ „Бранко
Радичевић“ из Стапара, Сабор фрулаша Србије
„Ој, Мораво“, који се одржава у Прислоници, по
жаревачка Школа за основно и средње музичко
образовање „Стеван Мокрањац“.
Генерални секретар Културно-просветне за
једнице Србије Живорад Ајдачић рекао је да је
награда установљена 1964. године, сто година од

Снимио Анђелко Васиљевић

Вукове смрти, као једно од највећих признања у
српској култури, уметности, просвети и науци.
Он је оценио да нема много награда које имају
тако дугу традицију и чији су лауреати најзна
чајније личности из свих области уметности и
културе, велики ствараоци, културни прегаоци
и они који су културу подржавали и помагали.
Државни секретар Министарства културе и
информисања Србије Александар Гајовић че
ститајући добитницима истакао је да Вукова на
града слови као исказ најдубљег поштовања за
прегалаштво истакнутих појединаца и институ
ција и она представља највише могуће призна
ње у српској култури, односно науци.
У име награђених захвалила је директорка На
родног музеја у Београду, Бојана Борић Брешко
вић. Обраћајући се присутнима на свечаности она
је оценила да је ово угледно признање одраз си
стематске бриге за напредак Србије и свесрпског
културног простора, подсећајући нас на изузет
ност појединаца и установа. „Награда представља
снажан импулс, надахнуће, доказ квалитета и ви
соко обавезује“, истакла је Борић Брешковић.
Жири за доделуе Вукове награде за 2019. го
дину радио је у саставу: проф. др Дарко Тана
сковић, филолог оријенталиста, председник;
Живорад Ајдачић, редитељ, књижевник; проф.
Милован Витезовић, књижевник; Зоран Гуто
вић, издавач; проф. др Урош Дојчиновић, му
зички уметник; Бора Дугић, музички уметник;
Селимир Радуловић, књижевник; проф. др Ели
забета Ристановић, професор ВМА; Радован Тр
навац Мића, сликар.
Душица МАТИЦКИ
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86. ВУКОВ САБОР

Достигнућа Вука Караџића
у литератури су спас језика
и памћење

В

уков сабор, најстарија и
најзначајнија културна
манифестација код Ср
ба, и овога пута могао
се похвалити великим
бројем учесника и разноврсношћу
приказаног програма. Поздравну
реч Сабору упутио је градоначел
ник Лознице, Видоје Петровић, а
беседу је изговорио редитељ Емир
Кустурица који је истакао да су спас
језика и памћење достигнућа Вука
Караџића у литератури.
Осамдесет шести Вуков сабор одр
жан је од 9. до 15. септембра 2019. у
Лозници и Тршићу. Програмом мани
фестације обележен је значајан јуби
леј – Осам веков а аутокеф алн ос ти
Српске православне цркве.
Сабор је свечано отворен изложбом
„Стефан Првовенчани у књижевности
и уметности“, ауторки Данке Спасоје
вић и Иване Хренко из Народне би
блиотеке „Стефан Првовенчани“ из
Краљева. Након отварања изложбе,
представљена је монографија „Ма
настир Жича, центар Архиепископи
је, Епархије и сабора у средњем веку“,
др Драгољуба Даниловића, професо
ра историје у Гимназији Краљево, у
издању Историјског архива Краље
во. О књизи су говорили аутор и Ве
сна Милојевић, директор Историјског
архива у Краљеву. Сабор су свечано
отворили Љубинко Ђокић, помоћник
градоначелника Лознице, и др Мар
ко Миленковић, државни секретар у
Министарству просвете, науке и тех
нолошког развоја у Влади Републи
ке Србије. Након свечаног обраћања,
уследио је концерт оперске диве, Ја
дранке Јовановић.
Другог саборског дана у Гимназији
„Вук Караџић“ представљен је Српски
народни илустровани календар „Да
ница“, као и „Даница за младе“. О овим
издањима Вукове задужбине говори
ли су др Миодраг Матицки, уредник
„Данице“, проф. др Бошко Сувајџић,
председник Управног одбора Вукове
задужбине, и Љиљана Симић.
Другог саборског дана у Сталној по
ставци слика Миће Поповића и Вере

Божичковић Поповић представљена
је књига „Вукове приче о речима“, у
издању ИК „Лагуна“, о чему је гово
рио др Миодраг Матицки.
Истог дана у Вуковом дому култу
ре је приказан играно-документарни
филм „Србијо, душо моја“ Зорана Гру
јића. Филм о трагичној судбини че
тири Јадрана у време Првог светског
рата, снимљен је 2018. године пово
дом обележавања 100 година од за
вршетка Великог рата. У програму су

блиотеци Србије и аутор. Истог дана
у Сталној поставци слика Миће По
повића и Вере Божичковић Поповић
представљен је часопис „Језик данас“,
традиционално посвећен издавачкој
делатности Матице српске. О часопи
су је говорила др Рада Стијовић, уред
ник часописа, др Бранко Златковић,
др Миод
 раг Матицки и проф. др Бо
шко Сувајџић.
Четвртог саборског дана у Образов
но-културном центру „Вук Караџић“

Учесници завршне свечаности Вуковог сабора
учествовали глумци Позоришта КУД
„Кар аџ ић“ и члан ов и груп е пев ач а
КУД „Караџић“.
Трећег саборског дана у Музеју јези
ка и писма у Тршићу отворена је изло
жба „Венецијански издавачи српских
књига 1519-1824“, аутора Владимира
Анђелковића у Центру за истражива
ње дигиталне културе. Ова изложба
је настала поводом обележавања ју
билеја 500 година од издавања првих
српских књига у Венецији. На више од
50 паноа представљени су бројни ар
тефакти који сведоче о богатој исто
рији Срба у Венецији. О изложби су
говорили Душан Злоколица, уредник
културних програма у Народној би

у Тршићу одржан је Округли сто по
водом обележавања јубилеја – „Пола
века од оснивања часописа Расков
ник“, српс ког књижевн ог час оп ис а
посвећеног књижевности и култури
на селу. Часопис су основали Драгиша
Витошевић и Добрица Ерић 1968. го
дине, а излазио је, уз неколико преки
да, све до краја ХХ века. О часопису су
говорили др Весна Матовић, др Бран
ко Златковић и др Невена Витошевић,
кћерка Драгише Витошевића.
У току овог саборског дана отворена
је и историјско-документарна изло
жба „Милорад Рајчевић, први Србин
који је пропутовао цео свет“, аутора
Горана Вилића, кустоса историчара у

Музеју Јадра. На тридесет паноа при
казане су фотографије и различита
документа уз текстуални опис путова
ња Милорада Рајчевића по свим кон
тинентима крајем XIX и почетком ХХ
века. Изложбу је отворио Дејан Стало
вић, градски менаџер.
Петог саб орског дана одржана су
три програма. У Образовно-култур
ном центру „Вук Караџић“ у Тршићу
представљен је Зборник радова „Уну
трашње путовање Јанка Вујиновића“
који су излагани током округлог сто
ла у манастиру Троноша приликом
обел еж ав ањ а јуб ил еј а – сед ам ве
кова манастира Троноша. У зборни
ку су заступљени радови 22 аутора,
унив ерз ит етс ких проф ес ор а, књи
жевних критичара и писаца из Ср
бије, Републике Српске и Пољске и
један ауторски текст о Јадру. О Збор
нику су говорили: др Миодраг Матиц
ки, проф. др Даница Андрејевић, др
Марко Паовица, др Милан Лукић и
Јанко Вујиновић. Такође, представље
не су природне и културно-историјске
знаменитости Боке Которске и Херцег
Новог уз приказивање видео презен
тације. Поздравну реч упутила је Ана
Замбелић Пиштало, руководилац Се
кретар иј ата за култ уру у опш тин и
Херцег Нови. О Градском музеју „Мир
ко Комненовић“ у Херцег Новом гово
рила је Славица Божовић, директорка
Музеја, а о туристичким вредностима
овог подручја говорио је Ђорђе Ста
нојловић, из Туристичке организације
Херцег Нови. Овај саборски дан завр
шен је концертом Српског хора „Свети
Серафим Саровски“ из Зрењанина, ко
ји негује хорске духовне нумере, срп
ских, руских и грчких композитора,
ауторске композиције, националне
родољубиве песме, романсе и старо
градске песме. Концерт је одржан у
Вуковом дому културе.
Шес тог дан а Вук ов ог саб ор а у
Образ овн о-култ урн ом цент ру „Вук
Караџић“ у Тршићу одржан је 49. Ме
ђународни научни састанак слависта
у Вукове дане. Одржано је предста
вљање „Споменара Мине Караџић“ са
преводима на немачки и руски језик.
Уредници су др Мина Ђурић и проф.

ВУКОВА ЗАДУЖБИНА НА 64. МЕЂУНАРОДНОМ БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА

Представили своја издања

В

укова задужбина је, тра
диционално, учествова
ла на 64. Међународном
београдском сајму књи
га одржан ом од 20. до
27. октобра 2019. Била је то прилика
за сусрете са задужбинарима и чи
таоцима и за представљање изда
вачке продукције Вукове задужби
не из протекле године.
Даница за младе представљена је
24. октобра у сали „Добрица Ерић“.
Учес твов ал и су: др Мио д раг Ма
тицки и Гордана Малетић, уредници,
Љиљана Симић, уредница „Вуковог
читалишта“, аутори и ученици основ
них и средњих школа. У времену када
је српска периодика намењена мла
дима постала веома скромна и без ве
ћег утицаја, на основу предлога који
је једногласно прихватила Скупштина
Вукове задужбине, од 2007. покренут је
и Школски забавник ДАНИЦА ЗА МЛА
ДЕ, замишљен као богато илустровани
годишњак, са школским календаром
и распоредом часова, који би се поја
вљивао почетком нове школске годи
не. Ђаци претплатници добијали би га
првих дана наставе и користили током
целе године, рекао је Матицки. Он је с
поносом истакао да је Даница за мла
де допринела да у Вуковој задужби
ни последњих година успешно оживи
рад „Вуковог читалишта“. Руководилац
„Читалишта“ Љиљана Симић се несе
бично залаже да се остваре многе по
сете ученика, гостовања са Даницом
за младе по школама и појединим ме
стима у матици и расејању, тематска
посела у Вуковој задужбини са при

мереним предавањима и радион
 ица
ма посвећеним делу Вука Караџића
и његове ћерке Мине. Ове активности
допринеле су да се Вукова задужби
на чвршће повеже са младима, да у
разним школским срединама откри
је неслућене таленте младих, да, на
пример, само при Огранку Вукове за
дужбине у гимназији из Лознице, око
такмичења „Вуково звоно“, издвоји че
тири талентована млада песника који
су, у међувремену, објавили посебне
књиге песама, да поједини млади пи
сци који сарађују у Даници за младе
стекну име овенчано многим лите
рарним наградама.
У пријатној атмосфери, своје стихо
ве и приче казивали су писци: Весна
Алексић, Бранко Стевановић, Божи
дар Пешев, Љиља Вукић, Меланија
Римар, Слађана Ристић, Славка Гру
јичић Петковић, Милена Сеферовић,
Гордана Тимотијевић, Милоје Радо
вић. Представљању Данице за младе
присуствовала су деца из основних и
средњих школа.
Велика Даница Вукове задужбине
за 2019. годину представљена је у са
ли „Борислав Пекић“ 25. октобра. Уче
ствовали су: Бранко Златковић, Ненад
Ивановић, Николина Нина Бабић, Ми
одраг Јовичић, Љиљана Симић. Моде
ратор је била Душица Матицки.
Двадесет и шесто годиште Данице
посвећено је годишњици Српског рјеч
ника и Србима на Косову и Метохији.
Зато је уредник Данице, уместо уоби
чајене уводне речи, објавио прилог
„Рађање Вуковог Српског рјечника“.
На почетку представљања прочитане
су речи уредника Данице Миодрага

Матицког који је истакао да без про
свећености, културног зрења неког
народа, нема ни његове ваљане огла
шености нити пуног постојања и оп
стојања у породици народа света. То
се знало и у Вуково доба. Док је приво
дио крају рад на Српском рјечнику, ка
ко данас с поносом велимо, на „књизи
српској над књигама“, Вук пише о Реч
нику крајем 1816. године свом кнезу,
Милошу Обреновићу: „Књига је ова
после Историје Рајићеве, прва и нај

Представљање Данице за младе

важнија од свију књига Србских; и би
ће цијелом народу Србском на велику
ползу, на част и славу“. Пре два века
Вук је по Русији разносио свој Српски
рјечник. Десетине понетих примерака
било је разграбљено међу тадашњим
славистима Русије и света.
Сад ржај Дан иц е у кратк им црта
ма представио је Бранко Златковић.
Он је истакао да се у Даници посебно
прате међусобне везе писаца и кул
туролошких прегалаца кроз векове:

др Бошко Сувајџић. О књизи су гово
рили др Миодраг Матицки и проф. др
Бошко Сувајџић. Представљена је еди
ција „Студија о Србима“ и „Студија о
српској књижевности“ ауторке др Га
бријеле Шуберт. Издавачи су Матица
српска, Завод за уџбенике и Вукова за
дужбина. О књизи су говорили аутор,
проф. др Бошко Сувајџић и др Весна
Мат ов ић. Истог дан а предс тав љен
је научни зборник радова „Савреме
на српска фолклористика VI“, о чему
су говорили др Данијела Петковић и
проф. др Бошко Сувајџић. Истог дана
у Вуковом дому култур е у Лозници
представило се Друштво гуслара „Ба
јо Пивљанин“ из Београда и Гусларска
секција „Вук Караџић“ Лозница.
У недељу, 15. септембра, у Тршићу
је одржана завршна свечаност 86. Ву
ковог сабора. Програм завршне све
чаности под слоганом Осам векова
аутокефалности Српске православне
цркве започео је отварањем изложбе
фотографија „Хиландар“ у Образов
но-културном центру „Вук Караџић“
у Трш ићу, аутор а Рајка Кар иш ић а,
српског фотографа и носиоца висо
ког звања кандидата мајстора фото
граф иј е. Изл ожен е фот ог раф иј е су
настале приликом аутор ових посе
та манастиру Хиландару, монумен
талном српском споменику културе.
Изложбу је отворила Марина Цвета
новић, кустос историчар уметности у
Центру за културу.
Након отварања изложбе, програм
је настављен на саборишту у Тршићу,
подизањем заставе Вукових сабора и
„Химном Вуку“ Стевана Стојановића
Мокрањца у извођењу хора Гимназије
„Вук Караџић“. Поздравну реч упутио је
градоначелник Лознице, Видоје Петро
вић, који је истакао да је боље умети,
него имати, и да су резултати у култу
ри постигнути дугогодишњим радом.
Беседник овогодишњег Вуковог сабора
био је прослављени редитељ, Емир Ку
стурица, који је између осталог казао
да је спас језика и памћење достигнућа
Вука Караџића у литератури.
Програм је настављен позоришном
представом „Одбегли принц“, по тек
сту проф. др Бошка Сувајџића, а по
водом обележавања јубилеја – осам
векова аутокефалности Српске пра
вославне цркве. Представа приказу
је Светог Саву у народном предању
и средњ ов ековн ој књижевн ос ти. У
представи су играли: Љубинка Кла
рић, Александар Срећковић Кубура,
Јоаким Тасић, Сташа Николић, Ненад
Ћирић, Ђорђе Бранковић, Иван Забла
ћански и Марко Васиљевић. Водитељи
програма били су Ивана Миленковић
и Драган Вучелић. У наставку програ
ма Саборско посело наступио је фол
клор Српског културног центра „Вук
Стефановић Караџић“ из Бачке Топо
ле, са својим песмама и играма.
Снежана НЕШКОВИЋ СИМИЋ

дозиви и одзиви песника, посветна
и споменарска лирика; указује се на
књижевна упоришта појединих писа
ца. У овом годишту Данице објављена
је песма Бошка Сувајџића „Мој Ду
чић“, а Мирољуб Тодоровић је указао
на своја приповедна књижевна упо
ришта, на кратке прозне записе који
су утврђивали развој не само његовог,
већ и свеопштег нашег прозног ства
ралаштва. Једна од сталних рубрика
Данице Божубори добила је назив по
божуру и ономе шта нам то цвеће, да
нас, значи. У овој рубрици више при
лога је посвећено српским хероинама
са Косова и Метохије. Катарина Гра
ната Савић пише о кнегињи Милици,
а за ову прилику објавили смо одло
мак из „Слова о Јефимији“ Светлане
Велмар-Јанковић, која је била више
годишњи сарадник Вукове задужбине
и која је трајни задужбинар, пре свега
претплатом унапред на примерке Да
нице који се сваке године поклањају
најбољем богослову Призренске бого
словије, рекао је Златковић.
Ненад Ивановић у кратким црта
ма изл ож ио је свој прил ог „Вуков а
соба на изложби о српској лексико
графији“.
Осам векова од проглашења ауто
кефалности српске цркве у Даници је
обележено беседом епископа Теодоси
ја „Свети Сава и његов значај за Косо
во и Метохију и српску државотворну
традицију“ којом је започет стални
одељак – Светосавска читанка. Му
зиколог Драган Р. Млађеновић је при
ложио свој приступ теми: „Свети Сава,
Србљак и српско црквено појање“.
Своју песму „Сенка орахова“ гово
рила је надахнуто Николина Нина Ба
бић. Део своје приче „Одраз“ прочитао
је млади прозаиста Миодраг Јовичић.
Љиљана Симић је прочитала одломак
из репортаже „У трагању за божури
ма“ Валентине Питулић.
У музичком делу наступио је Дра
ган Р. Млађеновић.
Душица МАТИЦКИ
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Дани Николаја
Тимченка

У

Културном центру у Лесковцу, од 5. до 7.
децембра 2019. године, одржани су Дани
Николаја Тимченка, истакнутог књижев
ног прегаоц
 а овог краја, у организацији
задужбине која носи његово име. О доса
дашњем раду Задужбине беседио је њен председник
Јован Пејчић, на тему: Године за нама, године пред на
ма. На Трибини посвећеној Николају Тимченку и ње
говој књизи На страни човека. Записи о српској про
зи говорили су Наталија Лудошки, Драган Радовић и
Владимир Мичић (приређивач).

У оквиру ове манифестације, у Културном центру у
Лесковцу, представила се и Вукова задужбина. Говори
ли су Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић и Славко Ве
јиновић, који су присутне упознали са програмима и
активностима Вукове задужбине, а посебно са њеном
богатом издавачком делатношћу. На скупу је, такође би
ло речи и о Дому Вукове задужбине – споменику кул
туре од великог значаја, у којем се Вукова задужбина
налази од 1988. године.
На Трибини је представљена и књига Александра Јо
вановића О историји, сећањима и самоћи. Есеји и кри
тике о српској прози 20. века. О овом значајном делу
говорили су Марко Недић, Јован Пејчић и аутор. У су
боту, 7. децембра учесници манифестације посетили су
„Легат Николаја Тимченка“ и присуствовали свечаном
уручивању награде „Николај Тимченко“, која је ове го
дине додељена Марти Фрајнд.
Славко ВЕЈИНОВИЋ

Задужбина „Николај
Тимченко”
У Лесковцу је пре петнаестак година основана задужбина
која носи име значајног мислиоца, филозофског писца, есејисте,
историчара књижевности и књижевног критичара

З

аједници српских књи
жевних задужбина, као
по с ебн ом вид у зад у
жбинарства, године 2005.
прик ључ ил а се и Зад у
жбин а „Никол ај Тимч енко”. Овај
нарочит вид задужбинарства – оку
пљање људи око дела великих пи
саца и значајних стваралаца – по
везују јединствене идеје и настоја
ња: проучавање стваралаштва оних
аутора на чијем делу и доприносу
српској култури су утемељене; бри
га о објављивању њихових дела; ор
ганизовање научних скупова, три
бина, округлих столова на којима
се разговара о различитим аспек
тима њиховог рада; подстицање и
развој стваралаштва; афирмација
младих аутора, све са намером да
се утиче на књижевну и културну
климу, на развој културе и промо
висање оних духовних вредности
које би допринеле општој хумани
зацији друштва.
Племенитом вољом Ружице Тим
ченко, удове Николаја Тимченка, у
Лесковцу је пре петнае стак година
свој е дел ов ањ е зап оч ел а зад ужби
на која носи име овог значајног ми
слиоца, филозофског писца, есејисте,
историчара књижевности и књижев
ног критичара. Следећи примере за
дужбин а вел ик их српс ких пис ац а,
Ружица Тимченко је као оснивач из
јавом воље од 22. априла 2005. утеме
љила Задужбину и одредила основне
правце њеног деловања. Већ скоро 15
година, колико постоји ова задужбина,
људи окупљени око ње настоје да сво
јим личним и професионалним анга
жовањем реализују зацртане циљеве:
очување и афирмација дела Николаја
Тимченка; брига о заоставштини – о
објављеним и необјављеним рукопи
сима и о Тимченковој библиотеци;
валоризација његовог стваралаштва;
одржавање манифестације Дани Ни
колаја Тимченка; установљење На
граде „Николај Тимченко” за најбоље
дело из области науке о књижевно
сти; подржавање креативног рада на
пољу књижевности и уметности који
доприноси развоју културног ствара
лаштва Лесковца.
Пош туј ућ и вољу оснив ач а, Зад у
жбина годинама ради на обради Тим

У Легату Николаја Тимченка
ченков их рукоп ис а, на тем атс ком
окупљању његових објављених тексто
ва који су расути по бројним часопи
сима и гласилима бивше Југославије.
До сада је објављено једанаест књи
га по свим научним критеријумима
кој е струк а подр аз ум ев а. Окуп ља
њем текстова из часописне и руко
писне заоставштине испоставили су
се бројни правци његовог интересо
вања и стваралаштва у сфери науке
о књижевности: античке теме, година
1952. у српској књижевности, савре
мена српска проза, француске теме,
Никола Милошевић, Васко Попа, Ми
рослав Крлежа, књижевна логороло
гија, књижевна баштина Лесковца.
Валоризацији и афирмацији њего
вог рада пресудно доприноси мани
фестација Дани Николаја Тимченка
која окупља изузетне познаваоце и
проучаваоце тема којима се Тимчен
ко бавио и на округлим столовима и
трибинама прецизира његов допри
нос српској историји књижевности,
књижевној критици и историји срп
ске књижевне критике.
Објављен је зборник радова о Тим
ченковом делу – Морал и вредност
критичке речи, као и монографија о
Тимченку – Естетика и етика књи
жевне речи Драгане Бедов која је своја
истраживања о Тимченковом бавље
њу савременом српском прозом од
бранила као докторски рад.
Зад ужбин а је обј ав ил а једн у ли
ковну монографију и девет књига у
библиотеци Награда „Николај Тим
ченко”. Дос ад аш ње акт ивн ос ти За

дужбин е предс тав ио је у лет оп ис у
Године за нама, године пред нама се
кретар Задужбине и први добитник
повеље за изузетан допринос раду За
дужбине – Предраг Стајић.
Основан је Легат Николаја Тимчен
ка који ради као посебно одељење На
родне библиотеке „Радоје Домановић”.
Остварена је сарадња са факултетима
из Ниша, Новог Сада, Бањалуке. Успо
стављена је сарадња са Задужбином
„Доситеј Обрадовић”, сада и са Вуко
вом задужбином.
У локалној средини афирмација ли
ка и дела Николаја Тимченка оства
рује се како промовисањем његовог
рада на Данима Николаја Тимченка,
тако и сарадњом са школама, пре све
га са лесковачком гимназијом, чији је
ђак био и Тимченко. У Гимназији је
основан „Тимченков кутак”, простор
у којем су изложене његове књиге и
књиге добитника награде која носи
његово име.
Сваке године Задужбина књигама
наг рађуј е најб ољ е гимн аз иј алц е и
најуспешније ученике и наставнике
који су остварили запажене резултате
на такмичењима која организује Дру
штво за српски језик и књижевност
Србије – на Књижевној олимпијади и
такмичењу из српског језика и језич
ке културе. Тиме се Тимченко симбо
лички враћа свом граду, а његово се
дело приближава онима који долазе
за нама. У томе је, верујемо, и смисао
постојања и рада Задужбине „Нико
лај Тимченко”.
Биљана МИЧИЋ

Свет и време Слободана Јовановића

П

оводом 150 година од
рођења Слободана Јо
вановића, у Галерији
САНУ, од 5. до 27. но
вембра 2019. органи
зов ан а је изл ожба „Свет и врем е
Слободана Јовановића (1869–1958)“
аутора др Бориса Милосављевића,
вишег научног сарадника Балкано
лошког института САНУ.
Слободан Јовановић је једна од нај
знач ајн иј их личн ос ти нац ио н алн е
и регионалне друштвене сцене прве
половине 20. века. Био је проф есор
Београдског универзитета, председ
ник Српс ке краљ евс ке акад ем иј е,
рект ор Бео г радс ког унив ерз ит ет а,
декан Правног факултета, уредн ик
Српс ког књиж евн ог глас ник а, пред
седник и потпредседник Министар

ског савета Краљевине Југославије,
оснивач и председник Српског кул
турн ог клуб а. Школ ов ао се у Мин
хен у, Цир их у, Жен ев и и Пар из у. У
Балканским ратовима и Првом свет
ском рат у био је шеф Ратн ог прес
бироа Врховне команде. Учествовао
је у раду четири владе, два пута као
председник и два пута као потпред
седник. После априлског слома, 1941,
Јовановић као потпредседник владе
емигрира у Енглеску, где ће провести
Други светски рат, а јула 1946. године
у Београду је осуђен у одсуству на 20
год ин а роб иј е с прин удн им рад ом,
уз конфискацију имовине. Умро је у
Лондону 1958, а рехабилитован је тек
2007. године. Његови посмртни оста
ци пренети су у Београд 2011.
На изл ож би су прик аз ан и сви
аспекти живота и рада Слободана Јо

вановића, као и културне и друштве
но-историјске околности и прилике
у којима је деловао и радио. Постав
ку отвар ају два порт рета, прв и, ко
ји је насликао Марко Мурат у време
док је Јов ан ов ић био на чел у Уни

БЕСЕДА ДОБИТНИЦЕ НАГРАДЕ
„НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО“ ЗА 2019.

Светлости из сенке

Ч

итајући најаве о књи
гама које су добијале
књижевне награде че
сто сам се питала шта
би писац чије име на
града носи мислио о тексту који је
добио награду. Да ли би му се књи
га допала или би се питао у каквој
вези су његов живот и рад са награ
ђеним делом? Да ли би га награда
обрадовала или наљутила, а то ви
ше не може да каже лично?

ки неподобног и назадног и оставили
га да живот оконча у туђини. А нај
већег од свих, Црњанског, држали су
деценијама у изгнанству. Биле су по
требне деценије и генерације млађих
и храбрих критичара да годинама ра
де на њиховој рехабилитацији, да их
извлаче из сенке и поново их уведу
у наш културни круг, објављивањем
њихових дела, упознавањем шире јав
ности са њиховим делом и значајем,
критичким процењивањем и откри
вањем њихових вредности.
Тимченков поновни сусрет са пи
сцима анализираним у есејима – по
глав љим а мој е књиг е ниј е, дак ле,
био само сусрет писаца са ових про
стора које је задесила иста судбина.
То је поновни сусрет писаца великог
образовања, ширине и отворености
миш љењ а, сродн их по разу м ев ању
људи, историје, културе, тачније ре
чен о, мис лећ их људ и изм еђу кој их
постоји истоветност, јединство и пре
свега једна снажна карактерна особи
на. Било да су наступали гласно, поле
мички, или да су своје виђење света
изражавали и бранили тихо и посто
јано само кроз своја дела, они су, као
и Тимченко, били људи великог инте
гритета, постојани и непоткупљиви.
Спремни да своју поетику, своје дело
и свој став бране и због тога испашта
ју. Читајући о њима, подсећајући се на
њих кроз ове есеје, Тимченко би се на
шао међу својом духовном браћом. И
верујем да би се осећао пријатно.
Сусрет који се одиграо између Тим
ченка, још живог и присутног захва
љујући задужбини која носи његово
име и брине о његовом делу, и писаца

Данас сам се нашла у улози аутора
књиге која је почаствована наградом
Николаја Тимченка и, природно, по
ставила себи то исто питање.
Претпостављам да би га обрадова
ло што се у наслову помиње реч „по
зориште“, будући да је и сам посветио
део свог критичарског и истраживач
ког рада лесковачком поз оришту и
објавио две драгоцене монографије
о овом театру. А затим сам почела да
схватам, читајући изнова сопствени
текст, да је то тек први наговештај да
леко дубљих веза између Тимченка,
човека и писца, и песника о којима се
у мојој књизи говори. Нису они дели
ли са њим само разумевање и љубав
према позоришту. Делили су и скоро
идентичне судбине. Били су на слич
не начине склањани са велике сцене
српске књижевности и критике, гру
бље или подмуклије су потискивани у
сенку. За сваког од њих налажен је не
ки изговор због којег је био нападан,
прећуткиван или тихо скрајнут. Код
сваког од њих тај процес је имао дру
ге видове, па чак није био везан само
за један режим, иако је плашт ћута
ња био пребачен преко њих
најтемељније после Другог
светског рата, у време када
је Тимченко био грубо по
тиснут у сенку, прећутки
ван, изл ожен неу м ес ним
критикама и приморан да
се бави пословима далеко
испод свог интелектуалног
потенцијала.
Као читалац књиге Песни
ци у позоришту Тимченко
би се изнова срео са Тодо
ром Манојловићем, еруди
том, песником, драмским
писцем и критичарем, при
мораним да неколико деце
нија животари повучено у
Зрењ ан ин у и пов рем ен о
пише позоришне критике.
Па са веч ит о поб уњ ен им
и нез аус тав љив им Вин а
вером, неподобним и кри
тичк и расп ол ож ен им од
првог до последњег текста,
чију капиталну студију За
носи и пркоси Лазе Костића
ниједна државна издавач
ка фирм а ниј е хтел а да
му објави за живота. И са
Александром Илићем, пи Марта Фрајнд говори беседу
сцем европског образовања
и формата, који је своје одбијање да присутних у овој књизи, има још је
живи у скученом духовном свету по дан важан аспект. Он сведочи о томе
сле рата платио животом. Или са пе да се праве вредности не могу угаси
сником који је умро прерано и тиме ти потискивањем у сенку или олаким
избегао да буде прокажен и потцењи порицањима из политичких или по
ван као назадан и националистички, модних разлога. Оне остају да светле
Момчилом Настасијевићем, као и са из сенки у које их склањају, на радост
увек бунтовним и несхваћеним Раде свих нас. И зато велико хвала Заду
том Драинцем. А нарочито са великим жбин и и жир иј у кој и су тај сус рет
изгнаницима Растком Петровићем и више светлости које зраче из сенке
Милошем Црњанским. Првог су по омогућили повезивањем имена Ни
кушавали да ућуткају још на почетку колаја Тимченка и књиге Песници у
каријере осудама цркве, а после рата позоришту.
проглашавањем за морално политич
Марта ФРАЈНД

верзитета у Београду, и који се ретко
виђа будући да се налази у Свечаној
сали Ректората, и други, Уроша Пре
дића, а затварају је два ретка филма
и серија слајдова из породичне зао
ставш тине путем кој их упоз нај ем о
Јов ан ов ић а и као вел иког хум ан и
сту и љуб ит ељ а жив от ињ а. То по
тврђују и писма која је слао својим
сестрићима и у којима је, у виду ба
сни, говорио о бројним догодовшти

Први Слободан међу Србима
Председник Организационог одбора за припрему обележавања века и
по од Јовановићевог рођења,академик Коста Чавошки, подсетио је да је
Слободан Јовановић први међу Србима понео то име. „Његов отац Вла
димир био је велики поклоник Џона Стјуарта Мила па је у његову част,
односно у част слободе, свом првенцу дао име Слободан, а кћери име
Правда. Занимљиво је да се његово име врло лепо примило међу Срби
ма, па данас има много Слободана и Слободанки, али име Правда није,
можда и због тога што је у Срба основно начело и вредност слобода, док
се до правде много не држи. Јесмо слободољубиви, али нисмо правдољу
биви“, рекао је Чавошки.

нама његових љубимаца. Посетиоци
Гал ер иј е САН У бил и су у прил иц и
да виде документа која говор е о Јо
вановићевој дипломатској каријери
и проф ес орс ком рад у, као и књиг е
њег ов ог прад ед е Конс тант ин а Ма
ринковића, међу којима су и важни
прев од и поп ут оног под нас лов ом
„Откриће Америке” који се чува у На
родн ој биб лио т ец и Срб иј е. Бил е су
изложене и фотографије његовог оца
Влад им ир а Јов ан ов ић а, кој и је био
последњи председник Српског уче
ног друштва, и његове мајке, рођака,
породичне куће у Симиној улици. Је
дан од куриозитета изложбе је ори
гинално кућно канабе које је његова
сестра продала непосредно пред ру
шење тог објекта шездесетих година
прош лог век а и кој е се као вред ан
експонат чува у Музеју примењене
уметности у Београду.
У оквиру јубилеја, у САНУ је 7. и 8.
новембра одржан научни скуп посве
ћен Слободану Јовановићу.
Душица МАТИЦКИ
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НАУЧНА И ДРУШТВЕНА АКТУЕЛИЗАЦИЈА
ВУКОВОГ РЈЕЧНИКА

Извор знања о српској
култури
Зоја Карановић, Вуков речник
и српска култура – Књига
о заборављеним световима
Интернет одредница о Вуку Караџићу

ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И СРБА ВАН МАТИЦЕ

Култура на интернету

М

инистарство културе и
информисања Републи
ке Србије покренуло је
„Временску линију кул
туре Републике Србије и
Срба ван матице“, а реализовао Завод за
проучавање културног развитка, с ци
љем да на интернету на једном месту
буду представљене најважније лично
сти, догађаји и објекти културе Србије и
српског народа.
У прес-сали Министарства културе 16. ја
нуара 2020. године јавно је представљена
„Временска линија културе”. Присутнима
су се обратили др Дејан Масликовић, по
моћник министра културе и информиса
ња за дигитализацију културног наслеђа
и савременог стваралаштва, и др Вук Ву
кићевић, директор Завода за проуч
 авање
културног развитка.
Према речима др Вука Вукићевића, „Вре
менска линија културе Републике Србије и
Срба ван матице“ јесте значајан пројекат на
коме је тим Завода радио током протекле
године. „Временска линија“ обухвата пери
од од праисторије до данашњих дана и тако
представља континуитет, домете и ширину
културе Републике Србије и Срба који живе
ван наше државе. Жеља нам је била да од
реднице могу да се претражују према зах
тевима корисника“, истакао је Вукићевић и
додао: „У овом тренутку смо посебно одре
дили таг за жене које су биле актуелне на
пољу културе. Приликом таговања добија
се и преглед жељеног садржаја“.
Пројекат тренутно садржи више од 1.600
појединачних одредница релевантних за
културу Републике Србије и српског наро
да ван матице. Одреднице су илустроване
фотографијама и аудиовизуелним матери
јалима, а повезане су како међусобно тако
и са спољашњим изворима, како би се за
интересованима омогућило лакше дола
жење до жељених садржаја.
Садржај „Временске линије“ може бити
претраживан према кључним речима, ка
тегоријама области културног наслеђа и
уметности, као и таговима. Претражива
ње према кључним речима односи се на
наслове одредница, али и на претражи
вање самих текстова којима се одредни
це описују.
Претраживање је омогућено према једа
наест категорија, али и знатно већем броју
поткатегорија. Категорије су за сада поре
ђане према азбучном реду: архитектура,
аудиовизуелне уметности, визуелне умет
ности, извођачке уметности, књижевност,
културно наслеђе, манифестације, медији,
музика, наука, установе.

Тагови ће моћи да буду додавани и бри
сани у зависности од избора тема, приори
тета и актуелности.
Прој ек ат је трајн ог и инт ера кт ивн ог
карактера, што подразумева да ће бити
отвор ен за све сугестије које доприносе
његовом унапређењу. „Временска линија
културе Републике Србије и Срба ван ма
тице“ замишљена је тако да сви заинте
ресовани могу упутити своје предлоге и
сугестије, које би допринелe томе да про
јекат у што већој мери одговори на задатак
представљања и промишљања целине кул
туре наше земље и народа, како пред до
маћом тако и пред страном јавношћу. Због
тога ће постојати и опција за предлагање
нових одредница или измену постојећих.
Пројекат се за сада налази у почетној фази
и планира се његово стално унапређива
ње, како у домену садржаја, тако и у доме
ну функционалности и дизајна.
У овом тренутку постоје одреднице на срп
ском језику, на ћириличном и латиничном
писму, као и један број одредница на енгле
ском језику. Предвиђено је да ускоро све од
реднице буду доступне на енглеском језику,
а затим и на другим светским језицима.
Циљ овог пројектаје да приближи култу
ру свим грађанима Републике Србије, а по
себно деци и млађим генерацијама, као и
туристима који посећују нашу земљу. Тај
циљ препознали су и домаћи и инострани
медији, попут Радио-телевизије Србије, Ра
дио-телевизије Републике Српске, Радиотелевизије Војводине, Политике и Танјуга
који су извештавали о значају „Временске
линије културе“ и пренели бројне телеви
зијске и радио прилоге, чланке и вести.
У последње две године ово је трећи про
јек ат Зав од а за проу ч
 ав ањ е култ урн ог
разв итка кој и доп рин ос и разв ој у сад р
жаја о култури на интернету. Поред дуго
годишњег пројекта и портала e-Kултура,
захваљујући коме је знатно олакшано при
купљање статистичких података о култу
ри Србије, које највећим делом објављује
Завод за статистику – развијена је припре
мљена и објављена интернет презентација
научног часописа Култура, која на адре
си casopiskultura.rs омогућава читање и
претраживање свих текстова објављених
у овом научном часопису према различи
тим критеријумима од његовог оснивања
пре више од 50 година до данас.
Завод за проучавање културног развитка
је учествовао и у развијању интерактивне
мапе културе Србије, као сегмента Претра
живача културног наслеђа и том приликом
је сарађивао са Министарством културе и
информисања и Републичким геодетским
заводом.

Д

ела Вука Караџића представљају не
пресушан извор истраживања, у пр
вом реду лингвистичких, али и оних
са широм, културолошком димензи
јом. Монографија Зоје Карановић Ву
ков речник и српска култура – Књига о заборавље
ним световима, објављена 2019. године у издању
Вукове задужбине и Издавачке радионице СВИ
ТАК из Пожеге, управо представља сагледавање
одабраних тема са различитих аспеката, у првом
реду фолклористичког, али и из лингвокултуроло
шког и семантичког угла. Стога је садржај ове књи
ге подједнако важан допринос фолклористици и
србистици уопште.
Књига садржи предговор Мирјане Д. Стефановић
(стр. 5–11), у чијем је наслову Реч као образац култу
ре садржана суштина како Вуковог лексикографског
рада тако и научне парадигме коју Зоја Карановић
доследно спроводи у својим истраживањима. Сле
ди десет радова. Седам је на грађи из првог, а три из
другог издања Вуковог Рјечника.
Монографија започиње темом о Вуковом Рјечнику
као извору знања о српској култури (стр. 15–37). По
лазећи од идеје да је концепција, садржај и
начин обраде одредница у Вуковом Рјечни
ку илустрација његовог поимања народног
живота, духовне и материјалне културе Ср
ба, одлична основа за реконструкцију сли
ке света Вуковог доба, ауторка на основу
речничких информација синтетички гра
ди архитектонику српске слике света би
рајући елементе који су репрезентативни
за ишчитавање културног кода једног на
рода. Зоја Карановић успоставља паралелу
са стањем у савременом друштву и нагла
шава потребу за чувањем традиционалних
вредности, с посебним освртом на сродничке односе,
који су постали сведенији, или су сасвим изгубљени,
што указује на деградацију и насилну деструкцију
породичне заједнице данас.
Следи блок „Наврела вара од дундолова дола” по
свећен обредној лексици. Једна је тема општег ка
рактера под насловом Обредна лексика и обреди у
Рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића (стр. 41–
52). Ту су анализиране одреднице које се односе на
обредно-обичајну праксу везану за кризне тренутке
у човековом животу, календарске промене у природи
и аграрне празнике који се на њих односе, са посеб
ним фокусом на Божић. Ауторка прати генезу ин
тересовања В. Караџића, који је од почетка истицао
важност обреда за познавање културе народа преко
поезије, што је у ширем захвату инкорпорирао у Рјеч
ник. Регистар обредне лексике формиран је на основу
одредница, али и стихова који се наводе уз одређене
одреднице или као саставни делови објашњења не
ке друге лексеме. Од значаја је тумачење симболике
самих обреда, с циљем да се разуме и истакне њихо
ва културолошка компонента. Актуелизује се значај
познавања обредне праксе као елемента традицио
налне културе у савременом животу.
Друга тема је посвећена обредној лексици и риту
алној пракси у вези с рођењем у Вуковом Рјечнику
(1818) (стр. 53–62). Наводе се важни подаци о ритуал
ним радњама које се обављају при рођењу детета и
указује на сложеност садржаја и комплексност функ
ција поступака који се спроводе око новорођенчета
и доцније, а лустративног су и апотропејског карак
тера и спадају у обреде одвајања од оног света и ње
гово постепено увођење у заједницу.
Наредни блок „Србљи приповиједају да је Голубац
градила Ђурђева Јерина, ради голубова” посвећен је

Вуковом раду на народним предањима. У раду под
насловом Вук Караџић сакупљач, редактор и изуча
валац предања (од Рјечника до Живота и обичаја)
(стр. 65–80) откривају се поступци транспоновања
усменог предања (наративног садржаја из усменог
медија) у писану форму, при чему су понављање, ре
диговање и парафразирање, као и додавање нових
детаља, потврда Вуковог односа према аутентичном
контексту.
У оквиру истраживања Вуков Рјечник и предања
на граници светова (стр. 81–94), ауторка на основу
детаљне анализе и аргументовано износи нови по
глед на уобичајене и прихваћене ставове о Вуковом
„рационално-просветитељском” односу према фол
клору односно према митској, магијској и чудесној
стварности као споредном и непожељном фолклор
ном елементу.
У четвртом делу монографије „Ој, девојко, Ојдана,
не мећи се ногама” говори се о смеховном и еротском
у контексту премодерног осећања света у Вуковом
Рјечнику из 1818. године (стр. 97–112). Ауторка тума
чи да је код Вука срамотно, као и иначе у смеховној
култури, у функцији живота и његовог обнављања, те
да су у тзв. опсценој и скатолошкој лексици и комен
тарима, којима обилује Рјечник, присутни рефлекси
обредне смеховности и смеховног фолклора (у ша
љивим, еротским и често безобразним песмицама,
причама, узречицама, пословицама, ругалицама, од
носно описима обредне и магијске праксе, или њи
ховим фрагментима који су се некада изводили у
апотропејске и плодоносне намере).
Остала истраживања у овој монографи
ји посвећена су флоралним одредницама
и приказана су у петом делу књиге „Лепа
Пава у ковиљу спава”. У раду о свету фло
ре у Вуковом Рјечнику (1818) (стр. 115–129)
реч је о овом лексикографском делу као
најстаријој књизи на српском језику и чи
тавом јужнословенском простору у којој се
налазе и народни називи биљака. Истиче
се да је Вуков Рјечник значајна смерница
у историји српске етнографије и етнобота
нике. Прикупљена и речнички организо
вана грађа тако постаје корпус за израду
будућих ботаничких речника, као и извор за проуча
вање народне перцепције биљног света.
У прилогу под насловом У почетку беше реч – из
воришта флоралне номинације и природа биљака
у Вуковом Рјечнику (1852) (стр. 131–142), флорални
лексички слој посматран је из перспективе моти
вац иј е имен ов ањ а биљ ака, кој ом се отк рив а нај
директнија корелација човека и његове најближе
околине, али и конкретизација темпоралног и спе
цијалног аспекта у именима биљака, начињена пре
ма мери човека.
Ауторка се бав и и биљн им светом у фраз ео л о
гизмима у Вуковом Рјечнику (1852) (стр. 143–155).
Долази до сазнања да најдоминантнији структур
но-семантички модели фраз еологизама са фито
нимском компонентом у Вуковом Рјечнику јесу они
којима се временски идентификује, одмерава или
квантификује одређена појава, при чему није екс
плициран временски оријентир, него је он кодиран
у целом исказу са тежиштем на биљци.
Монографија се завршава Биљним светом у виђе
њу Вука Караџића у Рјечнику1852. где је представље
но око 350 лексема – фитонима са лексикографским
чланком (стр. 159–183). На самом крају је попис бо
гате литературе, напомена о овом издању и индекс
имена. У напомени ауторка наводи да је „већина тек
стова који се налазе у овој књизи објављена раније, о
чему се дају подаци уз сваки рад појединачно. Неки
од радова настали су у коауторству с Јасмином Дра
жић и овде их с њеном дозволом, са мањим или ве
ћим изменама, објављујем”. Без обзира на то што су
ови радови већ заживели у науци, овако на једном
месту, тематски повезани, представљају једну врсту
синтезе и комплетнији поглед на Вукове речнике.
Гордана ШТАСНИ

Награда „Одзиви Филипу Вишњићу“
за 2020. Манојлу Гавриловићу

Н

аграда „Одзиви Филипу Вишњи
ћу“ за 2020. припала је песни
ку Манојлу Гавриловићу (1945)
из Београда. У образложењу на
граде стоји да се признање до
дељује „за аутентичан и симболичан поетски
израз савремене родољубиве одређености, ко
ја домаћом материјом и матерњом мелоди
јом животвори богатство песничких слика,
древних визија и архетипских знамења из
завичајне обичајности, националне повести
и из народног лирског, епског и митолошког
фонда, по чему је достојан следбеник славног
узора песника буне“.
Одлуку о награди, коју Задужбинско друштво
„Први српски устанак“ из Орашца додељује два
десет пети пут, донео је жири у саставу: акаде
мик Матија Бећковић, председник, и чланови:
академик Милосав Тешић, Драган Лакићевић,
Владимир Јагличић и др Иван Златковић. По

Досадашњи лауреати
Награду „Одзиви Филипу Вишњићу“ до
сада су добили: Танасије Младеновић, Ма
тија Бећковић, Стеван Раичковић, Миодраг
Павловић, Слободан Павићевић, Љубомир
Сим ов ић, Мил ов ан Дан ојл ић, Слоб од ан
Ракитић, Рајко Петров Ного, Драган Колун
џиј а, Ђорђ е Никол ић, Драг ом ир Брајко
вић, Добрица Ерић, Петар Пајић, Милосав
Тешић, Ђорђо Сладоје, Драган Лакићевић,
Владимир Јагличић, Ранко Јововић, Милена
Марковић, Ђорђе Нешић, Крстивоје Илић,
Мирослав Максимовић, Драган Хамовић.
вод ом наг рад е обј ав љен а је збирк а пес ам а
Манојла Гавриловића под називом Српски ви
ноград (Орашац, 2020, 125 стр.). Поговор књизи

„Венац за лица и слике света“ написао је Дра
ган Лакићевић.
Књижевн а акад ем иј а пос већ ен а овог од и
шњем лауреату одржана је 13. фебруара 2020. у
Народној библиотеци „Свети Сава“ у Аранђелов
цу. О песнику и о његовој новој књизи говорио је
књижевни критичар и писац поговора збирци
Српски виноград, Драган Лакићевић.
Песничко признање свечано је уручено на
Сретење, 15. фебруара 2020. године, у Цркви
Вазнесења Господњег у Орашцу.
Манојле Гавриловић је рођен 1945. године у
Бјелуши код Ариља. Завршио је Филолошки фа
култет у Београду. Био је главни и одговорни
уредник радија Студентски град и управник На
родне библиотеке „Петар Кочић” у Београду.
Објавио је књиге песама: „Сунце и кочије”
(Просвета, 1973), „Зачарано огњило” (Просве
та, 1975), „Бубњеви на Карпатима” (СКЗ, 1979),
„Светлост ћирилице” (СКЗ, 1988), „Чувар златне
јабуке” (БИГЗ, 1991), „Недеља у завичају” (СКЗ,

1994), „Златна чесма – изабране и нове песме”
(Просвета, 1997), „Чувар белог месеца” (Драга
нић, 2003), „Пријездина љубав – изабране и нове
песме” (Просвета, 2004), „Молитва за Крагујевац
– поема од 23 певања” (Спомен парк „Крагује
вачки октобар”, 2006), „Црна плавет” (СКЗ, 2011),
„Пчеле бога Перуна” (СКЗ, 2015), „Словенска ро
са” (СКЗ, 2017), „Небеска свила” (Просвета, 2018),
„Жубор месечине” (Просвета, 2019). Песме су му
превођене на руски, енглески, пољски, шведски,
италијански, украјински, белоруски, јерменски,
словачки, чешки и македонски језик.
Добитник је „Вукове награде”, награде „Ми
лан Ракић”, „Повеље за животно дело” Удруже
ња књижевника Србије, награда „Златни беочуг
града Београда”, „Печат вароши сремскокарло
вачке”, „Златно перо” (у Москви), „Змај Огњени
Вук”, „Велики школски час”, „Перо деспота Сте
фана Лазаревића”, „Печат кнеза Лазара”, „Љубо
стињска розета”, „Златник Светог Саве”, „Златно
слово ћирилице”, „Сија књига мајке Ангелине”,
„Војислав Илић Млађи”, награде „Лимских вече
ри поезије”, Златне значке Културно-просветне
заједнице Србије, Плакете Удружења књижев
ника Србије „Симо Матавуљ”, и још тридесетак
награда на књижевним конкурсима. Од 1992.
године има статус истакнутог уметника.
Живи и ради у Београду.
Бранко ЗЛАТКОВИЋ
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епублички зимски семи
нар за наставнике срп
ског јез ика и књижев
ности, 61. по реду, отво
рен је 7. фебруара 2020.
године. Председница Друштва за
српски језик и књижевност Србије,
проф. др Зона Мркаљ, поздравила
је учеснике семинара и истакла да
је прошле године прослављен вели
ки јубилеј, шездесет година трајања
традицион
 алног Републичког зим
ског семинара за наставнике и про
фесоре српског језика и књижевно
сти. Подсетила је да су Друштво за
српски језик и књижевност основа
ли 1910. године Александар Белић,
Павле Поповић и Јован Скерлић, те
да се и 2020. године навршава 110
година од оснивања овог удружења
и 30 година од првог Такмичења из
језика и језичке културе.
Међу најважнијим циљевима овог
семинара и надаље се налазе следеће
теме: неговање српског језика и књи
жевности; љубав према матерњем је
зику, историји, традицији и фолклору
српског народа; развијање језичке кул
туре и језичког сензибилитета; јачање
потребе читања књига наше и светске
књижевности, дела класика, али и са
времених књижевника, као и развија
ње читалачких компетенција наших
ученика. На свему овоме предано су
радили и раде матични колегијум и
бројне подружнице Друштва.
Програм овогодишњег Републичког
зимског семинара представљен је у
Информатору који су посетиоци до
били у својим котизацијским пакети
ма, а с елементима његовог садржаја
могли су се упознати и путем сајта.
Друштво је овога пута окупило преда
ваче из различитих универзитетских
центара, одабране практичаре из це
ле Србије, који су у методичким ради
оницама приказали своје иновативне
приступе темама из српског језика и
књижевности. У три семинарска да
на чуло се 12 пленарних предавања
и присуствовало раду 26 методичких
радионица, од којих је свака била по
новљена. Полазници су имали при
лику да одаберу литерарно вече које
ће посетити, да погледају позоришну
представу „Српска Атина” (у извођењу
даровитих ученика ОШ „Никола Тесла”
из Раковице), да присуствују предста
вљању дела нобеловке Олге Токарчук,
разговарају, уз помоћ проф. др Михај
ла Пантића, са великаном српске пое
зије, академиком и школским писцем
Љубомиром Симовићем, као и да се,
љубазношћу проф. др Александра Јер
кова, упознају са продукцијом рома
на у протеклој години.
Овогодишњи Зимски семинар сво
јим пленарним предавањем из књи
жевн ос ти отвор ио је проф ес ор др
Душан Иванић са темом Генеза срп

ОДРЖАН 61. РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР
ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Представљени иновативни
приступи у настави
Изузетна посећеност
У три сем ин арс ка дан а одр
жано је 12 пленарних предава
ња и 26 методичких радионица.
Овог од иш њи Реп уб личк и зим
ски сем ин ар спец иф ич ан је по
томе што га је први пут посети
ло 62 нас тавн ик а кој и пред ај у
српски језик јужно од Ибра, на
Косову и Метохији, а као и прет
ходних година, Семинару се при
кључило око 50 наставника који
изводе наставу српског језика у
Републици Хрватској, 39 настав
ника српског језика из Републи
ке Српске и неколико наставника
из Црне Горе.

Са пленарне седнице
ске приповијетке, после кога је насту
пио проф. др Вељко Брборић, с темом
Статус српског језикау Србији и из
ван Србије (образовни аспекти). О спе
цифичностима сватовских песама и
обреда, у оквиру теме, оригинално на
словљене, Ја, заова од комшије, једем
ноге кокошије говорила је професорка
народне књижевности, фолклориста
др Зоја Карановић, а после прошлого
дишње изузетно успеле књижевне ве
чери просветних радника који пишу
за децу, о Наставницима ствараоци
ма, краћим пленарним предавањем
представио се Власта Ценић, настав
ник у ОШ „Вук Караџић” из Дољевца.
Јасмина Сенић, руководилац драм
ске секц иј е ОШ „Никол а Тес ла” из
Раковице, написала је сценарио за
предс таву „Српс ка Атин а”, жел ећ и
да нам, са члановима њене драмске
секције, представи делић историјата
Новог Сада, који ће 2021. године бити
европска престоница културе.
Суботњи културно-уметнички про
грам приказ ао нам је члан ов е му
зичке групе „Месо” и проф. др Бошка
Сувајџића у светлу њиховог музич
ког талента, док су нам поподневне
радионице и њихове актуелне теме
(на пример, о садржајима нових про
грама наставе и учења, формирању
читалачког укуса, мапама ума, о про
јектној настави) приближиле учиони
цу савременог доба.

Трећег дана дружења чули смо још
неколико разнородних занимљивих
тема: др Елизабета Каралић из Завода
за вредновање квалитета образовања
и васпитања изнела је резултате ис
траживања на тему „Постигнућа уче
ника на завршном испиту из српског
језика – анализа нетачних одговора из
области Вештина читања и разуме
вање прочитаног. Проф. др Алексан
дар Јовановић и проф. др Александар
Милановић говорили су о програми
ма, циљевима и организацији рада
ОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу, у окви
ру теме Млади и србистика – средњо
школски курсеви националних наука.
Проф. др Рајна Драгићевић увелича
ла је завршни дан семинара својим
предавањем Слојеви лексике савреме
ног српског језика, а с интригантном
темом Српски роман у 2019. семинар
су закључили проф. др Александар
Јерков и проф. др Владимир Гвозден,
књижевни критичар и теоретичар.

И

овом приликом, нај
бољ и учен иц и и на
ставници награђени
су на пет различитих
конкурса Друштва: за
најбољи средњошколски писмени
задатак, за најуспешнију литерарну
секцију, за најб ољу лингвистичку
секцију, за најбољи основношкол
ски и средњошколски часопис, као

и за најбољу методичку припрему
наставника српског језика и књи
жевности.
Овогодишњи Републички зимски
семинар специфичан је по томе што
га је први пут посетило 62 наставника
који предају српски језик на Косову и
Метохији, а као и претходних година,
прикључило се и око 50 наставника
који изводе наставу српског језика у
Републици Хрватској, 39 наставника
српског језика из Републике Српске
и неколико наставника из Црне Горе.
НастојањеДруштва, али и других зна
чајних удружења попут Вукове заду
жбине и Косовскометохијског одбора
при Матици српској, јесте да рад на
окупљању свих наставника српског је
зика и књижевности у нашој земљи и
окружењу где год има српског живља,
буде на још већу заједничку радост, те
да с другим семинаром Друштва, Ка
савременој настави српског језика и
књижевности, узвратимо посету на
шим колегама из земље и региона.
Као и ранијих година, преко изложбе
књига пред улазом у Салу хероја, на
ставници су могли да се упознају са но
вим издањима Друштва за српски језик
и књижевност Србије, у оквиру богате
Библиотеке „Књижевност и језик”.
Друштво има своју библиотеку ко
ја је намењена наставницима и про
фесорима који се баве проучавањем и

Досадашњи добитници

Павле Медаковић уручује награду
Жељку Марковићу

Учесници свечане седнице у Градској кући

Награду „Дејан Медаковић” устано
вила је 2008. године Издавачка кућа
„Прометеј” у знак трајног сећања на
великог српског историчара уметно
сти, мемоаристу, песника, хроничара
и прозаика. Досадашњи лауреати овог
угледног књижевног признања били
су Момо Капор, Миодраг Б. Протић,
Мирко Демић, Василије Крестић, Ра
дивој Станивук, Александар Гатали
ца, Динко Давидов, Нада Милошевић
Ђорђевић, Љубомир Симовић, Мили
сав Савић и Александар Ђуричић.

НАГРАДА „ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ“

Признање књизи дубоког и трајног сећања

Ж

ири за доделу На
граде „Дејан Ме
даков ић“, на за
врш ној седн иц и
одржан ој 25. де
цембра 2019. године у Дому Вукове
задужбине, у саставу: проф. др Бо
шко Сувајџић, председник; Радован
Поповић, члан; Миладин Милоше
вић, члан, донео је једногласно од
луку да награда „Дејан Медаковић“
Издавачког предузећа „Прометеј“ за
2019. годину припадне Жељку Мар
ковићу, новосадском књижевнику и
новинару, за књигу Писмо (репор
терски роман), ауторско издање, Но
ви Сад 2019. У најужем избору на
шла се још књига Слободана Зуба
новића Друм за Кареју (Службени
гласник, 2019).
Свечано уручење награде обавље
но је у Градској кући у Новом Саду, 17.
јануара 2020, а награду лауреату уру

чио је Павле Медаковић. О награђе
ном делу говорили су Бошко Сувајџић,
председник жирија, и Зоран Колунџи
ја, директор и оснивач Прометеја.
У поз дравн ој реч и Бош ко Сув ај
џић је истакао да је Пис мо Жељка
Марковића чудна и чудесна књига.
Репортажа, путопис, биографија, ме
моарски спис, роман, емоционална
лична исповест, исповест једног вре
мена. Путовање кроз један живот и
живот згуснут у једном путовању. За
снована на личној исповести и сећа
њима Мате Толића, она се претвара у
узбудљиву и драматуршки обрађену
фикционалну чињеницу, која сведочи
колико снагом сирове истине, толико
и убедљивошћу књижевног поступка.
Писмо, засновано на мемоарским бе
лешкама, непосредним разговорима
на Фрушкој гори бележеним у дикта
фон, на сећањима и утисцима, узбу
дљиво је и потресно штиво. О нашим
мајкама, одрастањима, завичајима. О

односу између центра и маргине. О
насиљу, патњи и љубави.
У духу саме награде, Писмо је књи
га дубоког и трајног сећања, медако
вићевског, врдничког. Књига „српског
севера“ колико и америчких предела
и зрачења. Жива књига о живим љу
дим а и догађ ај им а. Али и постм о
дернистичко штиво о животу једног
уметничког поступка.
Књига Жељка Марковића предста
вља документарно-литерарно остваре
ње. Путописна сторија која се одвија
од Бостона у Масачусетсу до Врдника
и Фрушке горе. Увођењем диктафона
као књижевног јунака у роман пости
же се неопходна веродостојност. Ипак,
ово није биографска проза. У центру
романескног света је беспоштедна оп
сервација психе једног човека, разорно
померене постхумним мајчиним пи
смом у коме му се предочава да је це
локупан његов живот био фикција, да
права истина о његовом пореклу пред

ставља трауматиз овану исповест о
мучеништву и жртви. Библијском му
чеништву и жртви његове мајке. Коли
ко је Марковићев роман књига о Мати
Толићу и рударском свету, толико је и
посвета Аници Толић, жртви силова
ња и патолошких мучења у младости,
која је живот посветила томе да де
те које је успела да роди и очува буде
поштеђено страшних, разорних, трау
матичних сазнања. Да буде поштеђено
истине зарад дубље истине о љубави и
патњи. Али истина ће испливати онда
када јој се човек најмање нада. Истина
ће заблистати као буктиња у свести јед
ног човека, у свести једног човечанства
у човеку. И призваће времена, страшна,
гола и крвава, као сирово сведочанство
о патњи и мучеништву, али и херојству
жене која се целога живота жртвовала
за своје дете.
Ово је, дакле, књига о Мајци. О врд
ничкој вили свога доба. О нашим мај
кама у нама.

наставом српског језика и књижевно
сти и тако доприноси истраживачкој
и стваралачкој настави српског језика
и књижевности. С поносом истичемо
да је књига Душице Потић, Поетика
прикривања – Фолклорни обрасци у
стваралаштву Стевана Раичковића,
објављена у овој библиотеци, добила
награду „Ђорђе Јовановић”. Поред по
менуте књиге, током протекле годи
не промовисана је у Римској дворани
Градске библиотеке књига др Мирјане
Стакић Савковић, Путујућа учиони
ца (Од екскурзије до стручног путо
вања као стваралачке активности) и
проф. др Душке Кликовац, Српски је
зик у светлу когнитивне лингвисти
ке, а на своју промоцију чека књига
Бојана Ђорђевића, Племенита миси
ја или мука жива– Српски књижевници
као професори. Претпостављамо да ће
за наставу бити веома корисна и књи
га доц. др Наташе Станковић Шошо,
Дело Бранислава Нушића у настави,
која је управо стигла из штампарије
„Чигоја”. Посебно захваљујемо Заводу
за унапређивање образовања и васпи
тања и његовом директору др Златку
Грушановићу, који је прошле године
одобрио материјалну помоћ за два из
дања Друштва (књигу професора Ду
шана Иванића П(ј)есник и п(ј)есма и
награђену књигу Душице Потић) и
који је имао разумевања да у новој
акредитацији одобри концепт великог
Републичког зимског семинара, који
одудара од норме коју је за све семи
наре прописало Министарство про
свете, науке и технолошког развоја. У
оквиру котизацијског пакета нашли су
се нови број часописа „Књижевност и
језик”, Информатор и нови број „Све
та речи”, часописа за средњошколце,
а стара и нова издања и четврти број
Летописа налазе се у комплетима на
града или се могу наручити.
Друштво више од 70 одсто својих
изд ањ а пок лањ а нас тавн иц им а и
учен иц им а на разл ич ит им такм и
чењима и семинарима, а учествује и
као спонзор у додели награда на так
мичењима других друштава, поклања
своја издања библиотекама у Србији и
дијаспори и дели их учесницима раз
личитих научних скупова који се одр
жавају на Филолошком факултету.
Организацију 61. Републичког зим
ског семинара подржало је, као и сваке
године, Министарство просвете, које
је, уз Филолошки факултет и Друштво
за српски језик и књижевност Срби
је, његов идејни покровитељ. Долазак
наставника на 61. Републички зимски
семинар у овако импозантном броју,
највећем до сада, посебно присуство
великог броја наставника и професора
из унутрашњости, који су и током рас
пуста одвојили време за стручно уса
вршавање и унапређивање наставне
праксе, вредно је помена и дивљења.
Зона МРКАЉ

Ова је књига и панорама рударске
цивилизације на Фрушкој гори, не
стварна ископина грађанског света у
„размјерним“ временима послерат
ног сиромаштва и глади.
Ова је књига и дирљива исповест о
завичају и пријатељству, о Старој Ко
лонији и рударском свету који више
не постоји. Уметничка репортажа о
изузетним, фасцинантним људским
судбинама.
Ова је књига путопис, а њен је јунак
путник. Од Калоче у Босни код Добо
ја, до Врдника и Фрушке горе, преко
Француске до Америке. Психоанализа
епохе. Фасцинантан опис шароликог
света рударске цивилизације – људи,
обичаја, карактера, морала, пријатељ
ства, живота и смрти у Старој колони
ји у Врднику.
Ова је књига изврсно уобличена и
предочена уметничка биографија јед
не људске судбине. У којој се огледају
све могуће и неиспричане људске суд
бине. Рецимо, она којој је име Теофил
Молчко, главн и инжењ ер рудн ика
угља, у пензији, на Старој Колонији,
који умире од туге за убијеним фру
шкогорским рудником.
„Мато се у Америци брзо уверио да
су људи изнутра свуда исти; системи
и уређења, форме и ситуације у ко
јима живе су безгранични калеид
 о
скоп живота и друштвених игара, али
оно суштинско, изнутра, оно што их
покреће и чини људима или нељуди
ма, исто је и у Вустеру и у Врднику, и
у Паризу и у Бостону и биће исто док
је света и Бога, који га је створио, не
ма сумње. ’Сви се смејемо и плачемо
на истом језику’, рекао ми је.“
Књига Жељка Марковића је коау
тор са животом Мате Толића. „При
ча о човеку који је трагао за својим
идентитетом и пропаст једне рудар
ске цивилизације на Фрушкој гори.“ О
склапању и расклапању живота. По
рекла. Завичаја. Сопства. О насиљу и
о траумама. О неуништивости живо
та. О љубави. О нама.
Бошко СУВАЈЏИЋ

8

МАРТ
2020.

ЛЕТОПИС ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 107
Субота, 14. септембар 2019.
Мин ис тар култ ур е и инф орм ис ањ а Вла
дан Вукосављевић свечано је отворио 54. Мо
крањчеве дане у комплексу Мокрањчеве родне
куће у Неготину, који су трајали до 20. септем
бра. Председник општине Неготин пожелео је
добродошлицу присутнима и уручио плаке
ту министру Вукосављевићу, док је Бојан Су
ђић, диригент и директор музичке продукције
РТС-а, одржао пригодну беседу. После церемо
није свечаног отварања, у сали Дома културе
„Стеван Мокрањац“, одржано је натпевавање
хорова у коме су учествовали хорови из Сје
дињених Америчких Држава, Русије, Румуни
је, Холандије, Македоније, Црне Горе, затим из
Зајечара, Ваљева и Хор РТС-а. Хор Корикос из
Њујорка први је амерички хор који се досад
појавио на неготинском фестивалу и убедљи
ви је победник традиционалног натпевавања
хорова. Поред натпевавања хорова из земље и
света, до 20. септембра организовани су и број
ни камерни и вокално-инструментални кон
церти. На публику је посебан утисак оставио
наступ тенора Љубомира Поповића на отва
рању фестивала, када је извео чувену „Шесту
руковет“ Стевана Стојановића Мокрањца, као
и програм џеза и наступ Јована Маљоковића.
Седмодневни Мокрањчеви дани у Неготину
окончани су великим двочасовним концертом
Хора и Симфонијског оркестра Радио-телеви
зије Србије „Мокрањац и Моцарт“, с дириген
том Бојаном Суђићем.
Четвртак, 26. септембар
У Доситејевом дому уручена је, по пети пут,
награда за младе ауторе „Доситејево златно
перo“. Ова књижевна награда додељује се за
најб оље објављене радове младих аутора, у
оквиру књижевних врста које је Доситеј увео
у српску књижевност – есеј, басна, путопис,
кратка прича. Проф. др Душан Иванић, пред
седник жирија за награду „Доситејево златно
перо“, поздравио је госте и награђене учеснике
и представио овогодишњи конкурс и присти
гле радове. Образложење жирија прочитао је
проф. др Војислав Јелић, члан жирија. Овај све
чани догађај су увеличали бројни гости, при
јатељи и сарадници Задужбине.

сић, у издању Креативног центра. Александар
Золотић награђен је за илустрацију књиге Не
ко се уселио у ону стару вилу Уроша Петрови
ћа у издању Лагуне. Невен за популарну науку
припао је књизи Шест немогућих ствари пре
ручка Марије Мишић, у издању Радио-телеви
зије Србије. Признање и могућност коришће
ња знака Добре играчке добили су друштвена
игра Револуција кључ и дидактичка активна
табла Андрамоље.
Среда, 16. октобар
У Свечаној сали Дома Вукове задужбине одр
жана је заједничка седница Савета и Управног
одбора Вукове задужбине, на којој су размотре
не припреме за одржавање 32. Скупштине Ву
кове задужбине, заказане за 7. новембар 2019.
године. На седници су размотрени и усвоје
ни материјали који су достављени Скупшти
ни на расправу и одлучивање: Извештај о раду
Вукове задужбине за период новембар 2018 –
октобар 2019; Предлог Плана рада Вукове за
дужбине за период новембар 2019 – октобар
2020; Предлог кандидата за доделу признања
Вукове задужбине (Велики добротвор, Добро
твор и Захвалница за допринос остваривању
програма Вукове задужбине), као и Предлог
кандидата за допуну органа и тела Вукове за
дужбине.
Недеља, 20. октобар
У Београду је отворен 64. Међународни са
јам књига, највећи празник књиге у овом делу
Европе, који је трајао до 27. октобра. На сај
му су учес твов ал и најз нач ајн иј и дом аћ и и
инострани писци, а било је пријављено више
од 500 издавача. Премијерно су представље
на многа издања, а заинтересована публика
имала је могућност да присуствује дискуси
јама и предавањима о књижевности, издава

Четвртак, 7. новембар
У Нар одн ој биб лио т ец и Срб иј е је одржа
на 32. Скупш тин а Вуков е зад уж бин е, кој ој
су присуствовали задужбинари и утемељи
вачи Вукове задужбине, велики добротвори
и добротвори, чланови одбора и радних тела
Задужбине, председници огранака Вукове за
дужбине, повереници, представници устано
ва и медија у Републици Србији. Беседио је
др Миодраг Матицки, председник Скупшти
не. Скупштина је усвојила Извештај о раду за
период новембар 2018 – октобар 2019. и Про
грам рада Вукове задужбине за период новем
бар 2019 – октобар 2020. Изабрала је два нова
члана у Управни одбор: др Јелену Јовановић,
дописног члана САНУ, и Данијелу Ковачевић
Микић, председницу Удружење „Чувари дела
Вука Караџића“ у Чачку. У Одбор за награду
у уметности изабрана су три нова члана: др
Милијана Симоновић и Павле Медаковића
из Београда и Мирко Демић, књижевник из
Крагујевца. У Одбор за награду у науци иза
бран је др Бојан Јовић, директор Института за
књижевност и уметност у Београду.
Скупштина је прихватила и одлуке одбора
за доделу награда Вукове задужбине за наук
у
и за уметност у 2019. години. Награду за умет
ност добио је Станко Костић, уметник фото
графије из Беог рада, док је награду за науку
добио Зоран Живковић за књигу МЕДИТЕРАН
СКИ СВЕТИОНИК, Медитерански свет у срп
ској књижевности.
На седници су, такође, уручена и признања
Вукове задужбине – Велики добротвор, Добро
твор и Захвалнице за допринос остваривању
програма Вукове задужбине.
Среда, 27. новембар
Поводом обележавања Дана Педагошког му
зеја у Београду, у овој установи отворена је из

Четвртак, 10. октобар
У Задужбини Иве Андрића уручена је награ
да за најбољу збирку прича у прошлој години.
Добитник награде „Иво Андрић“ је књижев
ник Драган Стојановић за збирку прича Ћер
ка шпанског борца, објављену у издању Дома
културе Студентски град. Одлуку о награди
донео је жири у саставу: Александар Јовано
вић (председник), Марко Недић и Петар Пи
јановић. По речима Александра Јовановића,
ова књига враћа достојанство причи и прича
њу. То је књига о српској судбини, непрестаном
затирању којем смо изложени, усуду историје,
али и о доброти у условима који доброти ни
су склони. У њој се, на уметнички заиста им
пресиван начин, наставио Андрићев говор о
неумитном трагичком сплету историјских зби
вања и личних судбина, навео је Јовановић. У
ужем избору за добитника награде Иво Андрић
била су и дела Боривоја Адашевића Из списко
ва прећутаних ствари и Милете Продановића
О папагајима и предаторима. Захваливши на
признању, Стојановић је рекао да ће новчани
део награде дати Фондацији Солидарност за
Косово чији је оснивач француски хуманита
рац Арно Гујон.
Петак, 11. октобар
У Скупштини Београда уручена је награда
Невен, најстарије признање за књижевност
за децу и младе у земљи и региону, коју доде
љују Пријатељи деце Србије. Традиционално
у Дечјој недељи уручено је и признање Добра
играчка. Награда Невен за белетристику при
пала је роману Сазвежђе виолина Весне Алек

Петак, 20. децембар
У Дому Вукове задужбине свечано је уру
чена награда Кочићево перо за зиму 2019. го
дине књижевнику Ристи Лазарову за висока
достигнућа у савременој књижевности и ода
ност љепоти Кочићеве мисли и ријечи, као и
престижна књижевна награда Кочићева књига
за целокупно књижевно стваралаштво. Награ
ђено је дело Цеђена, у издању Задужбине Пе
тар Кочић, а награду је донео жири у саставу:
Никола Вуколић (председник), Миљенко Јер
говић и Младен Весковић.
Уторак, 24. децембар
Задужбина Николе Спасића уручила је у Све
чаној сали Ректората Универзитета у Београду
плакете и новчана средства најбољим студен
тима Медицинског и Пољопривредног факул
тета Универзитета у Београду. Управни одбор
Задужбине традиционално, већ 25 година, на
грађује најбоље студенте сваке године студија
и дипломираног студента Медицинског и По
љопривредног факултета Универзитета у Бео
граду доделом плакете и новчане помоћи, која
ове године износи 35.000 динара. До сада је на
грађен 271 студент.
Петак, 17. јануар 2020. године
У Градској кући у Новом Саду награда Дејан
Медаковић уручена је Жељку Марковићу, ново
садском књижевнику и новинару, за књигу Пи
смо (репортерски роман), ауторско издање, Нови
Сад, 2019. Одлуку је једногласно донео жири у
саставу: проф. др Бошко Сувајџић, председник,
Радован Поповић, члан, и Миладин Милошевић,
члан. Награду је уручио Павле Медаковић, а о
награђеном делу говорили су Бошко Сувајџић,
председник жирија, и Зоран Колунџија, дирек
тор и оснивач Прометеја. Присутнима се обра
тио и Жељко Марковић, лауреат.

Четвртак, 26. септембар
У Београду је, у част Вука Стефановића Ка
раџића, почела манифестација Вукови дани,
коју је организовало Удружење самохраних ро
дитеља деце са инвалидитетом Плава шкољка.
Манифестација је почела у Установи култу
ре Вук Стефановић Караџић, а окупили су се
сви који се баве Вуковим ликом и делом. Међу
њима су били писци, удружења особа са ин
валидитетом, средње и основне школе, школе
са Вуковим именом, факултети и многи други.
Тим поводом, у сарадњи с Миодрагом Матиц
ким, објављена је и прва заједничка књига у
коју су деца уткала своју креативност и рад и
показала шта желе и могу да ураде. Књига ће
обрадовати сваког малишана у чијим се ру
кама нађе.
Субота, 5. октобар
Вукова задужбина и Музеј Војводине у Но
вом Саду организовали су, у просторијама Му
зеја, научни скуп под називом Барања кроз
векове. Слојеви култура Барање. Учествовало
је педесетак научних радника, истраживача
и сарадника Музеја и Вукове задужбине, ко
ји су радили у две секције. Договорено је да
се током 2020. године објави и Зборник ра
дова о научном скупу у коме ће бити публи
ковани реферати, саопштења и ауторизоване
дискусије. Такође, објавиће се и фотографије
(великим делом у боји), илустрације и скице
о појединим личностима, објектима, догађа
јима, као и значајан број докумената везаних
за тему Слојеви култура Барање.

Награду за животно, књижевно стваралаштво
које представља укупни допринос књижевно
сти и култури, добио је Драгослав Михаил
 о
вић за целокупни прозни и драмски опус, а
Јахина Гузељ, руска списатељица и редитељ
ка, награду је добила за књигу „Деца Волге“
(2019), саопштено је на конференцији за но
винаре на којој су говорили чланови жирија,
режисер Емир Кустурица, академик Јован Де
лић, књижевник Мухарем Баздуљ и књижев
ни критичар Желидраг Никчевић.
Институт у Андрићграду, на чијем је челу
редитељ Емир Кустурица, основан је 28. јуна
2013. године и 2015. године Институт је уста
новио „Велику награду Иво Андрић“, која се
традиционално уручује лауреатима 27. јану
ара на Савиндан.

Субота, 25. јануар
У Народној библиотеци Србије Друштво Све
ти Сава свечано је обележило Савиндан: одр
жан а је служба Светом Сав и и уприличен о
сечење славског колача, домаћин славе био је
проф. др Љубинко Раденковић. Беседу о Светом
Сави говорио је проф. др Томислав Јовановић, а
извештај о раду Друштва Свети Сава поднео је
др Љубодраг П. Ристић, председник. Додељена
су и признања угледним прегаоцима и награ
де младим књижевним ствараоцима. Првона
грађени радови су прочитани на свечаности.
У музичком делу програма учествовало је Пе
вачко друштво Мокрањац, под диригентском
палицом Катарине Станковић.

Вукова кућа у Тршићу, илустрација Милене Балабанић из 1989.

штву, актуелном друштвеном тренутку. Сајам
је био посвећен јубилејима Милоша Црњан
ског, Данила Киша и Милорада Павића.
Међу мноштвом издавача, преводилаца, пи
саца, читалаца, љубитеља ове наше најлепше
светковине писане речи, на свечаности се из
двај ао мон ум енталн ош ћу, украш ен хиј ер о
глифима, штанд Арапске Републике Египта,
земље почасног госта. Свечану беседу на отва
рању сајма изговорио је књижевник Милован
Витезовић. Беседу је посветио највећој годи
шњици српског народа, обележавању осам ве
кова српске православне цркве, осам векова
државности, као и осам векова од почетка срп
ске књижевности. У име Арапске Републике
Египта, Сајам књига је поздравио Хаитам ел
Хај Али, писац и преводилац, председник Ге
нералне египатске организације за књиге, по
везујући сајмове у Каир
 у и Београду.
Недеља, 20. октобар
Центар за нематеријално културно насле
ђе Србије при Етнографском музеју, као део
међунар одне през ентације нематеријалног
културног наслеђа, организ овао је изложбу
„Нем ат ер иј алн о култ урн о нас леђ е Срб иј е“,
кој а је отвор ен а у Култ урн ом цент ру Срб и
је у Паризу и трајала до 26. новембра. Пари
ској публици представљено је нематеријално
културно наслеђе уписано у Национ
 ални ре
гис тар, као и нас леђ е упис ан о на Унес ко
ву Реп рез ентат ивн у лис ту нем ат ер иј алн ог
културног наслеђа човечанства – породична
слава, коло, традицион
 ална народна игра и
певање уз гусле. Ауторка поставке је Даније
ла Филиповић.

ложба „Светомир Николајевић – од заборава ка
светлу“, посвећена познатом писцу и полити
чару. Светомир Николајевић био је српски пи
сац, политичар, професор Високе школе, члан
Српске краљевске академије, ректор, градона
челник Београда, премијер Србије, министар
унутрашњих послова. У наредна два месеца,
колико је изложба трајала, посетиоц
 и су могли
да виде личне предмете, документа, преписку
са познатим великанима његовог доба и по
родичне фотографије и друга документа Све
томира Николајевића (1844-1922). Изложба је
представљена и у ваљевском крају, одакле Ни
колајевић потиче, као и у Бечу, где и сада живе
неки од потомака овог истакнутог делатника.
Петак, 6. децембар
У Културном центру у Лесковцу, у оквиру
манифестације Дани Николаја Тимченка, коју
организује задужбина која носи његово име,
представила се и Вукова задужбина у оквиру
Трибине Српске књижевне задужбине. Гово
рили су Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић и
Славко Вејиновић, који су присутне упознали
са програмима и активностима Вукове заду
жбине, а посебно са њеном богатом издавач
ком делатношћу. На скупу је, такође, било речи
и о Дому Вукове задужбине – споменику кул
туре од великог значаја, у којем се Вукова за
дужбина налази од 1988. године.
Четвртак, 12. децембар
Драгослав Михаиловић и Јахина Гузељ ово
годишњи су добитници „Велике награде Иво
Андрић“, коју додељује Андрићев институт у
Андрићграду.

Среда, 29. јануар
У Вуковој задужбини одржана је седница
Програмског савета Вукових сабора – предсе
давала Снежана Нешковић Симић, директор
Центра за културу „Вук Караџић“ у Лозници
– на којој је размотрен и усвојен Извештај о
одржаном 86. Вуковом сабору. На седници су,
такође, размотрени и прихваћени предлози
програма 49. Ђачког Вуковог сабора и 87. Ву
ковог сабора. Ђачки Вуков сабор одржаће се од
27. до 30. маја, а Вуков сабор од 14. до 20. сеп
тембра у Тршићу и Лозници.
Субота, 8. фебруар
У Лондону је одржан први Светосавски бал
на престижној кенсингтонској локацији у цен
тру града. Овим скупом српска заједница је по
казала да је довољно утемељена у британском
друштву и да је време да се развију и нове ак
тивности у духу традиције, културе и духовно
сти. Бал је организован са намером да се ове
године обележи осам стотина година од уте
мељења српске цркве и учења Светог Саве и да
се пружи помоћ нашој деци на Косову и Ме
тохији и у Црној Гори. Организатори се нада
ју да ће Светосавски бал у Лондону постати, и
остати, традиција српске заједнице.
Петак, 21. фебруар
Влад им ир Пиш тал о доб итн ик је наг рад е
„Меша Селимовић“ за најбољу књигу у 2019.
години. Његова збирка есеја „Значење џокера“
добила је највећи број гласова Великог жирија,
састављеног од 60 књижевних критичара, тео
ретичара и историчара књижевности.
Награду „Меша Селимовић“, за најбољу до
маћу књигу објављену претходне године, од
1988. године додељују „Вечерње новости“ и
Удружење издавача и књижара Србије.
Награда се састоји од рељефа са ликом Меше
Селимовића, рад академског уметника Миро
слава Д. Савића, повеље и новчаног износа.
Приредила Душица МАТИЦКИ
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Барања кроз векове.
Слојеви култура Барање
Вукова задужбина и Музеј Војводине у Новом Саду организовали су, 5. октобра 2019,
у просторијама Музеја Војводине, научни скуп под називом „Барања кроз векове. Слојеви
култура Барање“. Скуп су отворили проф. др Бошко Сувајџић, председник Управног одбора
Вукове задужбине, и др Драго Његован, директор Музеја Војводине. У раду конференције,
у две секције, учествовало је педесетак научних радника, истраживача и сарадника Музеја
и Вукове задужбине. Њен рад финансијски је подржао Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

Н

а почетку излагања Бошко Су
вајџић је истакао да Вукова за
дуж бин а нас тав ља с орган и
зов ањ ем нау чн их скуп ов а о
слојев им а култ ура пој ед ин их
заокружених просторних културолошких це
лина. Подсетио је да је Вукова задужбина, у
оквиру своје едиције Синтезе, до сада обја
вила Старо српско рударство (2002) и трок
њижје – три капитална дела: Срем кроз векове
(2007), Банат кроз векове (2010) и Бачка кроз
векове (2014), у којима су представљени сло
јеви култура на овим подручјима. Прилоге у
Зборнику Срем кроз векове имало је тридесе
так научних радника; четрдесет научних рад
ника дало је своје прилоге у Зборнику Банат
кроз векове, а у Зборнику Бачка кроз векове
прилоге је имало 59 научних радника, прија
теља и сарадника Вукове задужбине.
Сви ови зборници обухватили су, нагласио је
Сувајџић, широки спектар историјских и култу
ролошких тема (археологија, историја, етноло
гија, религија, историја уметности, архитектура,
књижевност, позориште, итд.), које имају вели
ки значај за српску и вишенационалну културу.
Ове вредне књиге увршћене су у капитална дела
и њихово објављивање помогли су: Министар
ство културе и информисања Републике Србије,
Покрајински секретаријат за културу Војводине,
Секретаријат за културу града Београда, ЈП За
вод за уџбенике и Службени гласник из Београда,
Институт за књижевност и уметност у Београду,
Огранак Вукове задужбине у Беочину и општи
на Бачка Паланка.
Барања је, несумњиво, једно од ових важних
подручја. То је, управо, и подстакло Вукову за
дужбину да, заједно са Музејом Војводине, та
кође, у виду научне синтезе и по истом методу
и принципу како је то рађено за Слојеве култу
ра Фрушке горе и Срема, Баната и Бачке – орга
низује и овај научни скуп и припреми зборник
Барања кроз векове. Слојеви културе Барање.
Циљ је да се простор Барање, као и претходни
заокружени простори културолошких целина, по
сматра у целости и историјски. Због тога су поред
слојева културе српског народа у Барањи, у при
преми научног скупа, а тиме и у изради Зборни
ка, обухваћени културни слојеви и других народа
који у њој живе и који су на овим просторима
оставили видне трагове своје баштине (Мађари,
Хрвати, Шокци, Немци, Словаци, Русини, Руси, Је
вреји, Роми), констатовао је професор Сувајџић.
Славко Вејиновић, управник Вукове задужби
не, обрадио је тему: Непрекинута нит задужби

Програм научног скупа
Секција I
проф. емеритус др Жолт Виши / Zsolt Visy
(Универзитет у Печују, Департман за археоло
гију), Baranya megye a római korban / Барања у
римско доба
Јован Митровић (Народни музеј, Београд),
Истраживања Народног музеја из Беог рада у Ба
рањи 1920. године
доц. др Борис Стојковски (Филозофски фа
култет у Новом Саду), Под круном Светог Сте
фана. Барања у средњем веку
проф. др Саболц Варга / Szabolcs Varga (Те
олошка академија Печујске бискупије), Szerbek
Baranyában az oszmán hódoltság korában / Срби
у Барањи за време османске окупације
доц. др Золтан Гожи / Zoltán Gözsy (Универзи
тет у Печују, Департман за историју новог ве
ка), A katolikus egyház szervezete a 18. században
a Pécsi Püspökség területén / Организација Като
личке цркве у Барањи у 18. веку
проф. др Владан Гавриловић (Филозофски
факултет у Новом Саду), Домови и цркве српског
народа у Барањи у другој половини 18. века
Атила Марфи /Attila Márfi (главни архивиста
у пензији),Fejezetek Pécs 19. századi művelődés éskultúrtörténetéből / Поглавља из културне исто
рије Печуја у XIX веку
др Норберт Чиби / Norbert Csibi (Универзи
тет у Печују, Департман за историју новог века),
A Pécsi Püspökség az I. világháborúban / Печујска
бискупија у Првом светском рату
доц. др Габор Банкути / Gábor Bánkuti (Уни
верзитет у Печују, Департман за савремену исто
рију), Pécs város regionális szerepének változásai
és környezetére gyakorolt hatása a 20. században /
Промене у регион
 алној улози града Печуја и ње
гов утицај на околину у 20. веку
др Милан Мицић (Покрајински секретари
јат за културу, јавно информисање и односе са
верским заједницама, Нови Сад), Српски добро
вољци из Барање (1914–1918)

нарства у очувању српског културног и духовног
идентитета. Истакао је да задужбина, та лепа
и чиста српска реч, јасно говори о једној вели
кој и дубоко смисленој потреби човека да учини
добро дело, да дарује за своју душу, да се „одужи
Богу и народу“.
Правећи задужбине на ползу народа свог, пле
менити људи завештавали су и остављали трајна
добра свом народу. Склоност ка задужбинарству
у нашем целокупном друштвеном развоју има
ла је трајну вредност. Уз славље породичног
светитеља, задужбинарство у српском народу
има најдужи континуитет. Са пуно разлога се

лешеву, Сопоћане, Грачаницу, Високе Дечане...
Задужбинарство је кроз историју имало ве
лики значај за очување културног и духовног
идентитета српског народа и православне ве
ре. Захваљујући и својим задужбинама, Срби су
кроз векове и време – а које им често није било
наклоњено – сачували своје корене и историјско
памћење. Уз све то, задужбине су биле и верни
доказ српског уметничког и градитељског ства
ралаштва, трајан архитектонски и сликарски
запис о нашим владарима, духовном стању и
свеукупном друштвеном напретку нашег наро
да тога доба. Кроз задужбинарство се може јасно

Учесници научног скупа у Музеју Војводине
може рећи да је задужбинарство битна одли
ка националног бића српског народа и, можда,
једна од његових најлепших врлина.
Почеци задужбинарства сежу дубоко у исто
рију, до стварања српске средњовековне државе
и времена славне династије Немањића. Два ве
ка континуираног развоја средњовековне српске
државе, на челу са овом славном династијом,
даривала су српском народу непревазиђене и
непроцењиве вредности у области културе, ду
ховности, грађевинарства, архитектуре, фреско
сликарства...
Тринаести, четрнаести и петнаести век пода
рили су српском народу неколико манастира
– изузетних задужбина знаменитих српских вла
дара: Студеницу, Жичу, Пећку патријаршију, Ми
др Драго Његован (Музеј Војводине, Нови
Сад), Покрет за присаједињење Барање Србији
и Краљевини СХС 1918–1919. године
проф. др Саша Марковић (Педагошки факул
тет у Сомбору), Милан Кашанин – национална
идеја и присаједињење Баната, Бачке и Барање
Краљевини Србији 1918. године
др Арпад Хорњак (Универзитет у Печују, Де
партман за савремену историју), Политичке
околности проглашења Српско-Мађарске Ба
рањске републике
Драган Теодосић (Архив Југославије, Бео
град), Деловање и организација Тајног редарства
за Банат, Бачку и Барању на простору Барање
1919–1923.
др Предраг Вајагић (Основна школа „Свети
Сава“, Бачка Паланка), Барања између два свет
ска рата
Зоран Вељановић (Муз еј Војводине, Нови
Сад), Аграрна реформа и колонизација у јужној
Барањи 1918–1941.
др Гојко Маловић (архивски саветник, Бео
град), Настојања да се на Бељу између два свет
ска рата населе српски оптанти из Мађарске
др Предраг Бајић (Муз еј Војв од ин е, Нов и
Сад), Барања за време Другог светског рата
др Јакша Рагуж (Хрватски институт за пови
јест, Загреб), Рат у Барањи: 1991–1992.
Славко Вејновић (Вукова задужбина, Бео
град), Непрекинута нит задужбинарства у очу
вању нашег културног и духовног идентитета
Золтан Бада (Српски институт, Будимпешта),
Приказ Барање у двотомној жупанијској моно
графији из епохе миленијских свечаности Кра
љевине Угарске
др Мел ин а Рокаи (Фил оз офс ки факултет,
Универзитет у Београду), Барања у енглеским и
британским путописима
проф. др Петер Рокаи, (редовни професор у
пензији, Нови Сад), Дарјуш Сами (Музеј Вој
водине, Нови Сад) Барањске поштанске марке
1919. године
др Јасна Јованов (музејски саветник у пен
зији, НовиСад), Петар Добровић: од револуци
онара до сликара

видети економска снага, културна, образовна
и свеукупна духовна моћ српског народа, који
је могао да створи тако велика и вредна дела.
Срби су се, управо кроз овај вид стваралаштва,
представили и показали свету као народ који је
у стању да створи и највеће вредности.
Преко задужбинарства духовна веза са нашим
средњим веком се одржава у континуитету, об
навља и непрестано прилагођава новонаста
лим друштвеним и политичким приликама. У
време борбе за национално ослобођење од тур
ског ропства, задужбинарство је суштински до
принело грађењу и учвршћивању идеје о нашој
(српској) државотворности и њеном контину
итету. Оно је, стога, било веома важна карика
и ослонац у националним и ослободилачким
Секција II
др Александар Хорват (Музеј Војводине, Но
ви Сад), Становништво Барање: етничка и вер
ска структура
др Никола Жутић (научни саветник у пензи
ји, Београд), Барања – примјер великохрватске
експанзије на српско-мађарској земљи током
20. вијека
Димитрије Михајловић (Музеј Војводине,
Нови Сад), Шокци у Барањи (према Варадијевој
монографији Барања из 1896. године)
др Сузана Кујунџић Остојић (Национални
савет Буњеваца, Суботица), Барањски Шокци и
свештеник Блаж Модрошић
Син иш а Ђурч ић (истор ич ар, Дард а), Про
сторни размјештај подунавских Шваба у Ба
рањи од краја 17. до 20. стољећа
др Беата Маркуш / Beáta Márkus (Универзи
тет у Печују, Департман за историју и културну
историју у ЈИЕ), A baranyai németség a 20. század
ban / Барањски Немци у 20. веку
проф. др Михаел Антоловић (Педагошки фа
култет у Сомбору), Немачка мањина у Барањи
између два светска рата
Пера Ластић (Српски институт, Будимпешта),
Срби на северу Барање у 20. веку у огледалу био
графија српских свештеника
Милан Дворнић (публициста, Бели Мана
стир), Народни обичаји Срба у Барањи
Вера Шарац Момчиловић (музејски савет
ник у пензији, Београд), Српска народна ношња
Барање
проф. др Весна Марјановић (Висока школа
струковних студија за образовање васпитача, Ки
кинда), Покладни обичаји – пример добре праксе
у мултиетничким срединама Барање: поворке
„бушара“ и друга покладна догађања у Мохачу
Богд ан Шекар ић (Муз еј Војв од ин е, Нов и
Сад), Почеци етнографског проучавања Барање
и њихов утицај на организацију научног рада у
Војводини између два светска рата
мр Катарина Радисављевић (Музеј Војводи
не, Нови Сад), Ношње из Барање у Збирци за тра
диционално одевање Музеја Војводине

стремљењима и борби српског народа да поново
створи своју државу, да сачува свој национални,
духовни и културни идентитет.
У овом погледу посебан значај имала је Фру
шка гора, или, како се то често каже – Српски
Атос... На овом простору настављена је нема
њићка традиција грађења задужбина, тако да
је од XV до XVIII века на простору Фрушке горе
изникла јединствена скупина складно распоре
ђених манастира. У њима је похрањено све што
се моглосклонити од Турака и понети са собом:
свете књиге, иконе, повеље, србуље, поменици,
летописи, сасуде, делови средњовековне одеће
и многи други вредни предмети. У Фрушку го
ру склањани су вредни предмети из Студенице,
Жиче, Милешеве, Раче, Сланаца, Винче...
Фрушкогорски манастири су с временом по
стали и вековна сведочанства о снажним кти
торским обичајима и прегнућима у српском
народу и нарочито израженом смислу за град
њу задужбина. Они су, такође, били и жаришта
српске писмености, књижевног стваралаштва и
уметности. Велики број истакнутих српских пи
саца знатан део времена провео је над књигама
у манастирима Фрушке горе: Јован Рајић, Доси
теј Обрадовић, Вићентије Ракић, Лукијан Му
шицки, Платон Атанацковић, Никанор Грујић,
Иларион Руварац и многи други. После слома
Првог српског устанка, Вук Караџић је овде слу
шао Тешана Подруговића и Филипа Вишњића.
После Велике сеобе Срба 1690. године, управо
у фрушкогорским манастирима, одједном су се
нашле мошти свих носилаца српског средњове
ковног државног легитимитета: цара Уроша V
Немањића у манастиру Јазак; кнеза Лазара у Врд
нику и светих Бранковића у манастиру Крушедол.
У Фенеку су се неко време чувале мошти Светог
краља Стефана Првовенчаног. У историји срп
ског народа фрушкогорски манастири задржали
су статус култних места, преко којих се одржава
ла непрекинута нит са средњовековном српском
државом и светородном лозом Немањића.
Најважнији култ који је никао у Срему упра
во се односи на светитеље из лозе Бранковића,
а потекао је из Крушедола, њиховог породичног
маузолеја. Из реда ових светитеља су: Свети Сте
фан Бранковић, деспот; преподобна мати Анге
лина Бранковић, деспотица; светитељ Максим,
архиепископ – Ђорђе Бранковић, деспот; Свети
Јован Бранковић, деспот. Значајан је и култ по
следњег Немањића, цара Уроша, чије су се мо
шти нашле после Велике сеобе 1690. године у
манастиру Јаску. Напослетку, култови у Фрушкој
гори не могу се ни замислити без снажног кул
та Светог кнеза Лазара, чије су мошти у Вели
кој сеоби ношене све до Сентандреје, да би их
на крају монаси похранили у Сремској Равани
ци (Врднику).
Са пуно разлога се може рећи да су неке заду
жбине имале, и да данас имају изузетно значај
ну улогу за српски народ не само на простору
Војводине, што би Драшко Ређеп рекао српском
северу, већ и шире, у Србији и региону, па тако и
на простору Барање, о коме данас говоримо. То
су Матица српска, Текелијанум, Учитељска шко
ла у Сомбору, Карловачка гимназија и Гимнази
ја Змај Јова Јовановић у Новом Саду.
На крају рада научног скупа договорено је да
се током 2020. године објави и Зборник, у ко
ме ће бити публиковани реферати, саопштења
и ауторизоване дискусије. Такође, објавиће се и
фотографије (великим делом у боји), илустраци
је и скице о појединим личностима, објектима,
догађајима, као и значајан број докумената ве
заних за тему Слојеви култура Барање. Ауторису
у обавези да до краја марта 2020. године доставе
своје радове организаторима конференције.
СлавкоВЕЈИНОВИЋ
Александар Антуновић (Музеј Војводине,
Нови Сад), Преглед етномузиколошких истра
живања у Барањи
Нада Путица (Градски музеј, Сомбор), Запи
си песама из Барање др Винка Жганца у руко
писној збирци етнолошког одељења Градског
музеја Сомбор
др Јаков Ферков (кустос у пензији), A mohácsi
Vodica és a baranyai szerbek / Мохачка Водица и
Срби у Барањи
Нада Станић (Галерија Рајко Мамузић, Нови
Сад), Православне цркве у јужној Барањи
доц. др Зоран Вукосављев (Универзитет тех
ничких и економских наука у Будимпешти, Де
партман за историју науке и заштиту науке),
Архитектура српских православних цркава у
Барањи (Мађарска)
Норберт Бугарски / Norbert Bugarszki (Кан
целарија самоуправе града Мохача), A szerbek
épitett kulturális öröksége Mohácson és környékén
/ Архитектонско културно наслеђе Срба у Мо
хачу и околини
Милан Дујмов (сарадник Српског института,
Будимпешта), Српска гробља и надгробни споме
ници на северу Барање
др Жељко Предојевић (Comenius University,
Братислава), Предаје о маријанским светишти
ма из јужне Барање
Војислав Мартинов (Музеј Војводине, Нови
Сад), Споменици Народноослободилачкој бор
би у Барањи
Соња Недић, Јован Недић (публицисти, Бели
Манастир), Барањска периодика и енигматика
у њој (с освртом на Барањце који су се бавили
енигматиком)
проф. др Ференц Немет (Универзитет у Но
вом Саду), Слика Барање од почетка 18. до краја
19. века у светлу три мало позната путописа
др Предраг Мандић (Мађарски јавни медиј
ски сервис, Печуј), Информисање Срба у Бара
њи данас
Александра Стефанов (Музеј Војводине, Но
ви Сад), Историјски и уметнички контексти
слике Кароља Хорвата „Перењиjева на Мохач
ком пољу“
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ЖЕНЕ У НАРОДНОМ ГОВОРУ И КУЛТУРИ

Од вештице до светице
Филозофски факултет
Универзитета у Нишу
и Удружење истраживача
Хемимонтана Ниш, 2019.

В

ећ неколико деценија траје зами
рање најисточнијих делова Србије,
привредни назадак, демографска
девастација. Расељавање од педе
сетих година прошлог века и ста
рење становништва највиднији су резултат та
квих кретања. Поред свега што је угрожено, ту
је и културно наслеђе, које кад је народна кул
тура у питању понајвише живи у традицији
и језику. Схватајући да се са одласком сваког
становника забитих старопланинских преде
ла са овога света губи понеки драгуљ духовног
наслеђа, група научних радника, углавном
филолога, оформила је Удружење истражи
вача Хемимонтана (према латинском нази
ву за Стару планину). Покретач и предводник
Хемимонтане је др Недељко Богдановић, про
фесор универзитета у пензији.
На основу теренског проучавања Удружење
је већ у другој години рада, уз помоћ Мини
старства културе и информисања, објавило за
нимљиву и симпатичну серију књига: Језик и
говор Старопланинаца, Подмиџорски јеловник,
Пастирски именослов. А онда су предлагане те
ме, стицало се искуство, употпуњавали планови,
конкурисало, али подршке више није било.
Радећи истим жаром, али с мање могућно
сти, Хемимонтана је приредила зборник радо
ва о „жени у језику и народној култури”. О жени
како је види патријархална заједница, како је
осликава народни дух, како је именује шкрт и
суров језик у коме је жена у широком распо

ну поимања – од вештице до светице, како је и
овај зборник назван. Зборник је објављен као за
једничко издање Хемимонтане и Филозофског
факултета у Нишу, а његови аутори већином су
садашњи или бивши наставници и сарадници
овог факултета.
Зборник има три целине. У првој су сабрана
и укратко протумачена схватања, мисли, изре
ке и речи: о жени у дому, у роду и народу. С јед
не стране, о положају који је заузимала жена, о
њеном месту у сродничким односима, о свим
пословима које старопланинска се
љанка зна и уме, али и какву жену
људи (не)воле сазнајемо у раду профе
сора Недељка Богдановића Жена ста
ропланинска. Лепотом жене и њеним
улепшавањем у селима Селачка Река
и Штитарац бавио се Борислав Прву
ловић. Творбено маркирање именица
којима се означавају женска лица у
говорима сврљишког краја обједини
ла је др Ана Савић-Грујић у раду Твор
ба именица женског рода изведених од
облика за мушки род. У студији са на
словом Пастирица др Мирјане Илић
поређени су идеал лепоте жене како у
народној тако и у ауторској песми, а све то кроз
призму лексема које фигурирају у говору свр
љишког краја. Да ли је невеста непозната / не
упозната или нова, етимолошки је предочено
радом др Недељка Богдановића. Облици атри
бута којима се одређују главни актери свадбе
ног процеса, с намером да се укаже на њихова
значења, издвојени су у раду др Данијеле Попо
вић Николић, Атрибути невесте и младожење
у свадбеним песмама сврљишког краја. Не толи
ко као приказ књиге Дума, већ као виђење жене
у овој књизи, истиче се рад др Драгана Лилића,
који носи назив Жена у Думи или: Дума о жени.
Др Недељко Богдановић у свом раду поетичног
колико и симболичног назива Роди годино! до

носи нам богатство лексике која је у вези са ра
ђањем и рођењем.
С друг е стран е, у овом зборн ик у мес то су
нашли и транскрипти разговора са старопла
нинским женама јер се преко таквог наратива
најбоље, најверније и најпотпуније може сагле
дати слика жене на овом географском подручју.
На тај начин, рад под називом Драгуљи из Слав
киног ђердана детаљно приказује жену сељанку
и њен живот на селу. Још један рад такве зами
сли Жене о себи и животу конципиран је тако
да се кроз каз ив ањ а стар оп лан ин
ских жен а упоз нај ем о са њихов им
бременитим животом, тешком суд
бином, али и са оним етапама живот
ног доба када су оне (старопланинске
жене) својим радом, везом и причом
исписивале странице за нека наред
на поколења.
Централни појам друге целине је
прес лиц а, за кој у је вез ан најв ећ и
део живота сељачке жене од најра
није младости до последње старости.
Обједињени насловом Преља и куде
ља своје место у другом делу зборни
ка нашли су следећи радови: Прести
– преља и кудеља – предиво професора др Недељ
ка Богдановића, Преслица професора др Срета
Танасића, Изрезбарена прича Зорице Басарић,
Преслице завичајне збирке у Сврљигу Славише
Миливојевића и Мотиви живота и смрти на
тимочким преслицама др Љубише Рајковића.
Колико је преслица имала значајно место у жи
воту старопланинских жена, а преља узвише
но место у српској породици, истиче С. Танасић
констатујући да се не може замислити породица
нити живот без преслице, преље и предења, што
управо илуструју стихови из лирских песама. С
друге стране, ако се преслица и кудеља намењу
ју мушкарцу, тада се жели противник понизити
и увредити, наводи Срето Танасић (2019: 157).

О СКРИВЕНОМ НАРОДНОМ БЛАГУ У АРХИВУ САНУ

рекао за постојање Етнографске збирке у Архи
ву САНУ, и први ме увео у њу: са мноштвом (не
познатих) рукописа из Славоније, то је пресудно
утицало на моје опредељење у науци – ка грађи
крајишке провенијенције из ове пребогате збир
ке. На тој теми сам и докторирала 2004. године
(нажалост, професор Илија је већ био болестан
и није могао да присуствује одбрани, али сам му
посебно захвалила у експозеу). Реч је о јединстве
ној личности и пријатељству, заснованом на по
штовању и пуном узајамном поверењу.
Добијени рукопис (1988) сматрала сам ама
менти, Песме (народне), Пикантерије (еротске
Професора Илију Николића упознала је 1987. нетом и обавезом према Илији Николићу, мом
народне умотворине), Питалице, Подаци о на године, каже проф. Гароња Радованац. „Био је већ најважнијем духовном ментору у науци, да га
сељима, Пољопривреда, Поскочице, Пословице тада у пензији, али је сваког дана долазио у ле објавим. Невероватна незаинтересованост у на
и изреке, Правни обичаји, Правосуђе, Празнове гат: изузетан профил научника, оног класичног учним круговима у Београду за објављивање
рице, Предања, Преписка, Приповетке и приче, кова, истовремено благ и милозвучан говор, го оваквог једног базичног научног приручника,
Псовке, Радови, Снови, Студије и чланци саку тово певајући (можда због пиротског завичаја), упутила ме је да издавача – научну институ
пљача, Технички радови, Фауна и Флора, Фол изузетно добронамеран и активан – сваки дан је цију потражим на другој страни. И пронашла
клорне ситнице. У уводној студији „Етнографска долазио и доносио неке важне књиге или руко сам је сасвим недавно, у Бањалуци, на Фило
збирка Архива САНУ – један неиспуњен аманет писе које смо читали, размењивали и комента лошком факултету, у виду младе и агилне ко
Стојана Новаковића“, др Славица Гароња Радова рисали. Разговори уз кафу, у турском салону, са легинице Јеленке Пандуревић, која је, радећи
нац даје исцрпан преглед историјата Етнограф нашом Милицом, претворили су се у пријатељ на истим стазама попут мене (српска народ
ске збирке, фокусирајући се на питање зашто је ство и моју велику личну научну подршку, мо на песма Босне и Херцеговине) одмах схвати
ово усмено благо од изузетног националног зна жда највећу у животу. Илија Николић ми је први ла значај овог рукописа проф. Илије Николића
чаја толико дуго остало ван интереса
и сместа га уврстила за објављивање
научне јавности, док др Јеленка Пан
у едицији „Баштинар“ Универзитета у
дуревић у другој студији „Невоље с на
Бањалуци. Појаву ове књиге зато сма
сљеђем – ко узме, кајаће се, ко не узме,
трам, иако на њој не пише моје име,
кајаће се“, пажљиво преиспитује исти
личним успехом и животним делом“,
раскорак – значај ове сакупљене усме
каже проф. Гароња Радованац.
не грађе у доба њеног најинтензивни
Симб олика овог издања је што се
појављује на десетогодишњицу смр
јег цветања (и теренског записивања)
ти проф. Николића, што је и прилика
и релативне непроучености, нарочито
да се научна и књижевна јавност, а по
подстакнуте хипотеком једног од по
готово његов завичајни Пирот, присе
слератних кабинетских истраживача
те његовог доприноса и посвећености
народне поезије, В. Јовановића Ма
српској култури у широком спектру
рамбоа, да се ради о „плагијатима“.
(народна поезија, приређивач, такође
Књига на крају садржи и биографију
капиталног пројекта – Индекса моти
аутора др Илије Николића (из пера С.
ва народне поезије балканских Слове
Гароње Радованац) и напомену при
на, Земунска библиог рафија, архивска
ређивача (Ј. Пандуревић), као и биоби
истраживања о граду Пироту и сл.).
блиографије приређивачица.
И др Јеленка Пандуревић у Предго
Интересантан је пут ове
вору књизи истиче значај Етнограф
књиг е др Илиј е Ник ол и
ске збирке САНУ, као драгоценог и (од
ћа, врло значајне за истра
сада) незаобилазног водича будућим
жив ањ е српс ког усмен ог
младим истраживачима српске фол
наслеђа и фолклора. Овај
клорне традиције:
рукопис (завршен са 1966.
„Буд ућ и да је грађ а обу х ваћ ен а
годином), више од пола ве
овим Преглед ом рукоп исних збир
ка чекао је на објављивање.
ки народних умотворина Етнограф
Аутор га је, уз још друга два,
ске збирке Архива САНУ (како гласи
поклонио, са заветом да се
пуни, радни наслов рукописа самог
обј ав и, још пре трид ес ет
аутор а) нед ов ољн о поз нат а нау ч
год ин а мр Славиц и Гар о
ној, стручној и широј јавности, њего
њи, тадашњој приправни
ва вриједност огледа се прије свега у
ци у Одељењу за народну књижевност
систематизованим информацијама о
(легат Војислава Јовановића Марам
појединачним рукописним збиркама,
боа у Бирчаниновој бр. 24 у Београ
збиркама појединих сакупљача, оби
ду), пошто он сам до пензионисања
му и врсти грађе, преписци у вези са
то није успео да учини, да би тек сре
њим и слично“.
дином 2019. године ова књига угле
Напомињемо да су још два руко
дала светло дана, и то у Републици
писа др Илије Николића, поклоњена
Српској, захваљујући проф. др Јеленки
Славици Гароњи Радованац („Библи
Пандуревић са Филолошког факулте
ографија народних умотворина о Све
та Универзитета у Бањалуци. Славица
том Сави“ и „Библиографија кратких
Гароња Радованац, ауторка овог тек
усмен их умот вор ин а“), у проц ес у
ста, наводи како је упознала др Илију
штампе код истог издавача у Бања
Николића, говори о његовој подршци
луци, а под руководством др Јеленке
која је значајно одредила њену науч
Пандуревић.
ну каријеру и будућа истраживачка Илија Николић са сарадницима у дому Војислава Јовановића
Марамбоа, у Бирчаниновој 24, Београд, 21. 4. 1988.
Каја ПАНЧИЋ МИЛЕНКОВИЋ
интересовања.

Више од пола века чекања
на објављивање
Илија Николић: Етнографска
збирка Архива САНУ: преглед
рукописне грађе; приредиле
Славица Гароња Радованац
и Јеленка Пандуревић,
Филолошки факултет
Универзитета у Бањалуци,
Библиотека Баштинар,
књ. 3, Бањалука, 2019.

С

рпски културни простор и фол
клор ис тику обогат ил а је књига
која се појавила средином 2019.
године у издању Филолошког фа
култета у Бањалуци. Реч је о раду
др Илије Николића (1922–2008) „Етнографска
збирка Архива САНУ: преглед рукописне гра
ђе“, коју су приредиле Славица Гароња Радо
ванац и Јеленка Пандуревић.
Књига обухвата попис свих рукописних збир
ки народних умотворина које су пристигле у Ет
нографски одбор Српске краљевске академије
(касније Етнографску збирку Архива САНУ), у
периоду од 1886. до 1966. године, када је у осам
деценија сакупљена богата усмена
грађ а, саб ран а у 521 рукоп ис, раз
личите провенијенције, од 163 саку
пљача. Преглед рукописних збирки
сачињен је по ауторима, азбучним
редом, са подробним описом сваке
збирке (година, место сакупљања, број
страна, број песама по врстама, име
нима казивача (где их има) и поједи
начним коментарима). У другом делу
књиге, аутор је дао и неопходне реги
стре: „Сакупљачи и њихове збирке“
по републикама ондашње Југослави
је (са напоменом да су под одредницом Хрват
ска, посебно у загради наведени региони Баније,
Далмације, Лике и Крбаве, Славоније, односно,
сакупљена српска усмена грађа бивше Војне
крајине). Такође, аутор је дао и „Преглед народ
них умотворина по врстама“ (тј. жанровима),
који у овом прегледу иду овим редом: Анегдо
те, Бајања, Бајке, Басме, Басне, Бројанице, Дија
лектолошка грађа, Етнологија (албуми народних
везова и шара), Етнографске екскурзије (са фо
тографијама), Загонетке и питалице, Записи,
Здравице, Земљотрес, Игре, Изреке, Јела, Клетве
и псовке, Књижевни и други састави, Љубавна
писма, Метеорологија, Молитве, Напитнице,
Народна медицина, Народна предања, Народ
ни обичаји и веровања, Ношње и одела, Орна

У трећем делу „проговара” слика жене у жар
гону младих. У раду др Татјане Трајковић под
називом Жена у жаргону јужне пруге дат је де
таљан преглед жаргонизама који се односе на
именовање жене, а који су систематизовани у
неколико мањих скупина. Тако, жена може би
ти авион ако је згодна, мачка ако је лепа, али и
мрвица ако је ситне телесне грађе, бандера ако
је превише висока, или грабуља ако је ружна. Ве
ома добра особа именована је лексемом душа,
док је гуска глупа девојка, а змија лукава, подла
и зла. Жена је алапача и језичара онда када мно
го прича, али и фенсерка када прати све модне
трендове, или шмизла када је углађена. Оваква
слика, иако је супротстављена патријархалном
и традиционалном схватању, само употпуњује
целокупно виђење жене и њеног положаја у по
родици и социјалној средини.
Рецензенти и приређивач оценили су успе
шним и нес вак ид аш њим овај нап ор члан о
ва удружења Хемимонтана. Том приликом др
Мирјана Илић истакла је да се истраживања
старопланинског краја морају обавити хитно и
минуциозно. Као омаж преслици издвојене су
речи професора Танасића где он истиче да је то
„једна од ријетких кућних алатки нашега мину
лог времена која је припадала само жени, ника
да и нигдје мушкарцу” (2019: 217). Од преслице
потиче све што треба урадити да се обезбеди ко
мотан и топао живот како новорођенчету, тако
и најстаријем члану породице. Још један од ре
цензената др Драган Лилић осврће се у својим
закључним речима на рад др Тање Трајковић и
подвлачи да је овим добијен један „врло илу
стративан и атрактиван прилог којим се овај
зборник затвара” (2019: 221). Детаљан осврт на
цео зборник проистекао је из пера др Зорана Ди
мића. У закључним напоменама он конфрон
тира прва два поглавља са трећим и истиче да
је на тај начин довршена целина онога што је
„обухваћено јединственим насловом овог руко
писа Од вештице до светице”.
Уредник др Недељко Богдановић није пропу
стио да искаже и своје жаљење што овакве теме,
каквима се Хемимонтана бави, не наилазе на
пажњу заједнице која јавно пропагира бригу за
културно наслеђе, али је исто тако и заобилази.
Сандра САВИЋ,
Институт за српски језик САНУ,
Београд
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О ДРАШКУ РЕЂЕПУ: СПОСОБНОСТ СЛУШАЊА
И РАЗУМЕВАЊА „ДРУГОГ“

СЕЋАЊЕ

Уметник креативног
дијалога

Драшко Ређеп и Вукова
задужбина

К

ад а се спом ен е име
Драшка Ређ епа, прва
сећања која нам се ја
вљају јесу наслови и са
држина многих тексто
ва, књига или чланака, интервјуа, из
његове огромне библиографије. То
су и сећања на његову богату еруди
цију, на моћну реторику, на богатство
мисли и обликовања текста.
Постоји, међутим, један вид њего
вог присуства и благотворног делова
ња у нашој култури о коме има врло
мало трагова, очуваних највише у се
ћањима његових савременика, при
јатељ а и сагов орн ика, сар адн ика у
разноврсним облицима његове кул
турне делатности. О њему се мало зна,
а још ређе размишља, зато што се са
стоји углавном у усменој комуника
цији, у разговору, пријатељском или
полемичком, трајном или узгредном,
који је Ређеп стално водио са својим
окружењем, чији су плодови остали
да трају у делима кој а су ствар ал и
други, његови истомишљеници или
противници, као сведочење о трајном
зрачењу његовог деловања. Нешто од
тога сачувано је и у његовој преписци
коју би свакако требало објавити. На
звала бих тај сложени процес Драшко
вог односа према другима „креативни
дијалог“ у недостатку бољег термина,
а њега треба појаснити.
Ређепов „креативни дијалог“ са љу
дима и појавама у његовом култур
ном окружењу имао је своје корене у
великој, аутентичној „европској“ ци
вилизацији која је почела драматич
но да се урушава у Првом светском
рату, наставила да тоне током 20. ве
ка, докрајченој у нашој средини током
Другог рата и драматичним промена
ма после њега, а нарочито продором
амер ик ан из ац иј е и глоб ал из ац и
је крајем 20. и почетком 21. века. Та
цивилизацијска матрица која је под
разумевала огромну ерудицију, стил,
моћ бриљ антн е рет ор ике, а изн ад
свега разумевање и осмишљено сла
гање или неслагање са другим, била
је основица Драшковог односа пре
ма свету и култури, као што је била и
код другог великог представника исте
Европе, Дејана Медаковића, његовог
савременика и по много чему сродни
ка. Она је била основица његове умет
ности вођења „креативног дијалога“
са сарадницима или противницима
у свакодневном културном окруже
њу у коме је живео.
Тај „креативни дијалог“ почињао
је са Ређеповом способношћу, усло
вљеном колико ерудицијом, толико
тананим ухом за прихватање онога
што чује, прочита или види у искази
ма или делима других, да уочи нешто
о чему треба разговарати, што треба
подржати или критиковати, што треба
оценити или обнародовати. У време
ну у коме се убрзано губи способност
слушања и разумевања „другог“, ова
Ређепова способност била је драгоце
на за културу у којој је деловао пре

ко својих писмених и усмених исказа.
Она је била благотворна као инспира
ција саговорнику или саговорницима
у таквим креативним дијалозима, и
то на више начина: отварала је нове
видике, указивала на потенцијалне
опасности, обогаћивала саговорни
ка новим сазнањима, а пре свега га
подстицала да сам мисли, да поново
промишља оно што је већ урадио или
носио у себи као неизречено знање
или емоцију. По томе је ова Ређепова
способност, комбинована са спремно
шћу да своја знања и осећања везана
за предмет дијалога подели са саго
ворником, да помогне и подржи ми
саони или креативни процес у њему,
јединствен и непроцењив допринос
наш ој култ урн ој истор иј и. Бил о је
свеједно да ли је његово учешће (вр
ло често основни подстицај и вођство)
у том дијалогу било по садржини по
хвално или критичко, оно је својим
пос тој ањ ем пок рет ал о миш љењ е,
стварање или преиспитивање у са
говорнику. По томе ће Драшко Ређеп
остати запамћен и присутан иако о
таквим дијалозима скоро да нема пи
саних трагова.
Потрудићу се зато да на основу лич
ног искуства оставим такав мали траг
у сећању, створ ен током релативно
кратке сарадње са Ређепом, а верујем
да би они који су са њим дуже и ви
ше сарађивали могли да оставе и ду
бље, важније трагове. Пре десет година
Ређеп је у једној, скоро успутно изго
вореној, реченици моје беседе о Лази
Костићу на скупштини Вукове заду
жбине 2009. године, са проницљиво
шћу коју је могао имати само човек
његове ерудиције, наслутио могућност
читавог новог тока посматрања поези
је и књижевног рада Лазе Костића. И
није ми дао мира, месецима и годи
нама, у бескрајним разговорима, док
се нисам вратила Костићу о коме дуго
нисам више размишљала и написала
текст о Лазиној поезији виђеној кроз
призму енглеске поезије 17. века. А он
да се притисак кроз дијалог наставио и
трајао је годинама док ме као саговор
ник а затим као уредник у КОВ-у није
натерао да окупим своја вишедецениј
ска размишљања о Костићу и уобли
чим их у књигу (У трагању за Лазом
Костићем, 2017). Књига је 2018. годи
не добила награду за науку Вукове за
дужбине, установе која је била простор
где се одвијао велики број наших креа
тивних дијалога на тему Лазе Костића.
Радује ме да је то признање стигло за
Драшкова живота, зато што је његова
улога у настајању ове књиге била тако
велика. Сигурна сам да нисам једина
у чијем је раду Ређеп имао исту улогу
добронамерног читаоца, упорне и бла
гонаклоне подршке, исту жељу и вољу
да чује, разуме и подржи другог. Ја сам
му на томе дубоко захвална, а мислим
да ту захвалност осећају и многи дру
ги његови саговорници који су имали
срећу и задовољство да га познају и са
њим сарађују.
Марта ФРАЈНД

Поводом годишњице смрти
великог књижевника
Драшка Ређепа (13. 12. 1935
– 29. 1. 2019), ИК Прометеј
организовала је 4. фебруара
2020. године трибину
у Галерији Прометеј
посвећену овом великом
имену. У програму су
учествовали др Бошко
Сувајџић, Славко Вејиновић
и Зоран Колунџија.
О раду Драшка Ређепа у
Вуковој задужбини говорио је
Славко Вејиновић, управник,
чије излагање доносимо
у прилогу

В

ечерас се са тугом и сетом
сећамо да је крајем јану
ара прошле године срп
ска култура претрпела
тежак губитак одласком
неуморног културног посленика,
књижевног критичара и есејисте, вр
сног вуковца и дугогодишњег пред
седника Одбора за уметност Вукове
задужбине, др Драшка Ређепа.
Тим поводом Вукова задужбина ор
ганизовала је, 23. маја 2019. године, у
Свечаној сали Дома Вукове задужби
не, округли сто посвећен стварала
штву др Драшка Ређепа, под називом
„Вертикална генерација доктора Дра
шка Ређепа“.
Желим одмах на почетку да кажем
да је Вукова задужбина била Драшко
ва кућа у Београду, коју је волео, у коју
је радо свраћао и где је водио дуге ин
спиративне разговоре са својим при
јатељима. Био је вуковац првога реда.
Такав Драшко Ређеп дошао је у Вукову
задужбину 2008. године за председни
ка Одбора за годишњу награду Вукове
задужбине у области уметности.

Вече сећања на Драшка Ређепа

ПОВРАТАК 166. ЛИСТА МИРОСЛАВЉЕВОГ ЈЕВАНЂЕЉА КУЋИ

Комплетирање најстаријег
ћириличног списа

М

ирослављево јеванђеље је нај
старији сачувани спис на ћи
рилици, чију је израду пред
крај 12. века поручио хумски
кнез Мирослав, брат великог
жупана Стефана Немање. Писано је за цркву
Светог апостола Петра у Бијелом Пољу и има
непроцењиву вредност за културу Срба,а од
2005. године налази се на Унесковој листи
Памћење света.
То је богослужбена књига коју чине делови
Новог завета распоређени према редоследу чи
тања у току црквене године, која је исписана на
181 листу пергамента, на старословенском јези
ку. Осим текста, она садржи и 296 цртежа пером,
а затим бојених четкицом црвеном, зеленом,
жутом и белом бојом и украшених златом.
Међутим, Јеванђељу је (доскора) недостајао
један лист, који се од средине 19. века чува у
Русији. Очаран лепотом овог списа, руски ка
луђер, који је касније постао владика кијевски,
приликом посете Хиландару у зиму 1845/46. го

Долазио је Драшко у Задужбину, не
само као председник Одбора за доде
лу награде у уметности, већ и као за
дужбинар и активни учесник у раду
трибина и других скупова који су ор
ганизовани у Дому Вукове задужби
не и њених огранака. Тако, на пример,
подсетимо се да је на Вуковом сабо
ру у Тршићу и Лозници 2010. годи
не, у оквиру Књижевно-уметничког
програма „Двадесет година награда
Вукове задужбине”, учествовао и Дра
шко Ређеп и отворио изложбу накита
Снови Хиландара Славољуба Галића
Ђанија, добитника награде Вукове за
дужбине за уметност 2009. године.
Драшко је имао редовне прилоге
у Даници Вукове задужбине и листу
Задужбина. Овом приликом истакао
бих само текстове које је објавио под
насловима: Три века Душана Матића
(2001); Српски север (2007) и Први век
Богдана Чиплића (2010).
У листу Задужбина Драшко је имао
своју рубрику, коју је насловио Дра
шков рабош, а у којој је писао инспи
ративне текстове о нашим истакнутим
појединцима и ствараоцима.
Учествовао је Драшко и на пред
стављању књига у Дому Вукове за
дужбине. Овом приликом истакао бих
тек неке најзначајније промоције.
Једанаестог новембра 2010. пред
стављена је књига Антологија Капор,
коју је прир едио Драшко Ређеп. Го
дине 2011, 20. октобра, у Вуковој за
дужбини своја издања представила
је Књижевна општина Вршац. У раз
говору је активно учествовао Драшко
Ређеп; 26. новембра 2012. у Свечаној
сали Вукове задужбине Књижевна оп
штина Вршац је представила књигу
есеја Радмиле Лазић Мислити себе.
Говорили су Драшко Ређеп и Радми
ла Лазић, аутор, а након тог скупа,
Драшко је одржао и седницу Фонда
ције „Саша Петровић”; 17. јуна 2014.
представљена је антологија Девет бо
ја Баната, коју је, такође, приредио
Драшко Ређеп и о којој је посебно го
ворио на овом скупу...

дине исекао је један лист, 166. по реду, и однео
га у Русију. Не зна се поуздано да ли га је Пор
фирије кришом однео или су му лист поклони
ли монаси Хиландара.
Овај лист први пут је био изложен у Кијеву
1874. године, под именом Петроградски лист
и приказан јавности као „лист српског јеванђе
ља из 12. века“, где га је видео и фотографисао
Стојан Новаковић, тадашњи управник Народне
библиотеке у Београду. Он је први српску јавност
обавестио о постојању овог рукописа, и дао му
име „Мирослављево јеванђеље“.
Седамнаест година касније, Љубомир Стоја
новић, тада водећи стручњак за старословенски
језик и књижевност, проучио је овај рукопис
на Хиландару и у Београд донео његов дета
љан опис. Наредних неколико година трајала
је кампања научних и црквених кругова у Ср
бији да се Мирослављево јеванђеље пренесе у
Београд, а онда је 1891. године краљ Алексан
дар Обреновић посетио Свету гору. Јеванђеље је
враћено у Србију након што су га хиландарски
монаси, у знак захвалности због помоћи ма

настиру, поклонили краљу Александру Обре
новићу 1896. године. Тада је краљу поклоњена
и оснивачка повеља манастира, коју је издао
Стефан Немања.
У то време Хиландар је био у веома тешкој фи
нансијској ситуацији, и поклоном знатне нов
чане суме млади краљ га ја спасио. Захвални
калуђери поклонили су му, заузврат, своје нај
вредније реликвије: Мирослављево јеванђеље и
Оснивачку повељу манастира Хиландара, коју
је издао Стефан Немања, а која је у међувреме
ну изгубљена...
У ноћи између 28. и 29. маја 1903. године, када
су официри убили краља Александра и краљицу
Драгу, Мирослављево јеванђеље украдено је из
дворског сефа. Тек 11 година касније, током ева
куације уочи Првог светског рата, краљевски би
блиотекар из Тополе у једном од сандука краља
Петра пронашао је Јеванђеље и предао га регенту

Мирослављево јеванђеље

Ред овн о је учес твов ао и у рад у
Скупш тин е Вуков е зад уж бин е. На
XXI седници, одржаној 7. новембра
2008. године, Драшко је одржао бе
сед у Слов о о акад ем ик у Деј ан у Ме
даковићу (1922–2008) – Дуго памћење
српског народа.
Драшко је остао упамћен по инспи
ративним и аргументованим образло
жењима која је писао поводом доделе
награда Вукове задужбине у уметно
сти. Као председник Одбора за годи
шњу награду у уметности, умео је да
благовремено укаже на области, гра
не, уметничке форме до тада запоста
вљене у њиховој презентацији. Умео
је да наслути годину у којој је нека ли
ковна изложба доминирала, да скре
не пажњу и на преводилаштво као на
особит вид уметничког обликовања
на плану преношења књижевног де
ла из једног на други језик, да издвоји
композитора који је унео нове тонове
у српску музику.
У раду већ поменутог округлог сто
ла учествовали су пријатељи и сарад
ниц и Вуков е зад ужбин е и Драш ка
Ређепа. Сада ми у Вуковој задужбини
радимо на томе да објавимо Спомени
цу др Драшку Ређепу, у којој ће се наћи
излагања са овог округлог стола, као
и други изабрани радови посвећени
овом врсном културном посленику.
Миливоје Павловић, дугогодишњи
Драшков пријатељ и сарадник, пово
дом овог округлог стола записао је у
листу Задужбина: „Ређеп је био башти
ник многих знања и велики радник за
писаћим столом. Недостајаће многима
који су на почетку стваралачке стазе,
али и понеком од оних који довршава
ју свој опус, или возе последњи круг.
Буд ућ а чит ањ а Драш ков их књи
га – којих је шездесетак – и текстова
расутих по новинама и часописима,
довешћедо целовите оцене његовог
укупног учинка, која ће бити још по
вољнија од оне с којом је испраћен са
овог света. Осим тог спољњег шарма,
ширине и луцидности, видеће се да
његово поливалентно дело има ду
бину и самосвојност. Процењивао је
скоро без промашаја – не само књиге,
слике и филмове, већ и друге продук
те певања и мишљења; чак се разуме
вао и у музику“.
И управо због овог и оваквог укуп
ног Драш ков ог ствар ал ачког рад а,
није мали број његових пријатеља и
сарадника који ће рећи да је он био
последњи барокни гражданин Српског
севера. За њега је Српски север била
изузетно важна одредница, као син
тагма која промовише идеју о универ
залном сагласју између видљивог и
невидљивог. Између историје и мита.
Између завичаја и духа, како би ре
као професор Бошко Сувајџић, Дра
шков блиски дугогодишњи пријатељ
и сарадник.
Говорећи о Српском северу, ми се и
вечерас са дубоким поштовањем се
ћамо аутора ове сентенце – Драшка
Ређепа.
Славко ВЕЈИНОВИЋ

Александру. Никада није разјашњено како је ово
дело, после Мајског преврата, доспело у посед
старог краља. У страху од Немаца који су га тра
жили после 1941. године, овај рукопис је скриван
у олтару манастира Рача код Ужица, а од 1943.
био је похрањен у трезору Народне банке. Данас
се чува у Народној библиотеци Србије.
Повратак овог листа у Србију договор ен је
приликом сусрета председника Русије Влади
мира Путина и председника Србије Александра
Вучића у јануару 2019, а током посете руског
премијера Дмитрија Медведева Србији, 19. ок
тобра 2019, међу споразумима које су тада пот
писали српски и руски званичници у Палати
Србије био је и споразум о примопредаји 166.
странице Мирослављевог јеванђеља, која се на
лази у Националној библиотеци у Санкт Петер
бургу, и седам слика руског уметника Николаја
Рериха с краја 19. и почетка 20. века које се чу
вају у Народном музеју у Београду.
Скупштина Србије усвојила је 24. јануара 2020.
године Закон о потврђивању Споразума између
Владе Србије и Владе Русије о предаји петербур
шког листа Мирослављевог јеванђеља Србији,
уз истовремено враћање седам слика ренесан
сног руског уметника Николаја Константино
вича Рериха Русији.
Како је најављено, очекује се да ће министар
спољних послова Русије Сергеј Лавров, прили
ком посете Србији 24. марта, на дан обележава
ња 21. годишњице бомбардовањаНАТО, донети
овај лист Мирослављевог јеванђеља у Београд.
Тиме ће коначно бити комплетиран овај наш
најстарији сачувани ћирилични спис. 
С.В.
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
„Месец српске културе“
у Мађарској
Најзначајнија и најсадржајнија српска кул
турна манифестација у Мађарској – Месец срп
ске културе, 2019. године обележила је десети
рођендан. Свечаност је почела у петак, 6. сеп
тембра 2019, у филмској палати Уранија, у цен
тру Будимпеште, а посетиоци су те вечери могли
да погледају најновији филм Милорада Крсти
ћа Рубен Брандт колекционар. Публици су се
пре пројекције филма обратили представници
влада Србије и Мађарске, аутор филма Милорад
Крстић, чланице реализаторске екипе, Радмила
и Хермина Роцков, као и в.д. директора Српског
културног центра, Милан Ђурић. Као и претход
них година, у програму су били заступљени ско
ро сви сегменти српског стваралаштва. Одржан
је традиционални међународни сусрет писаца,
Пештански омнибус, на којем су учествовали
српски писци из Мађарске, Србије и расејања.
Представљена је књига о Данилу Кишу, профе
сора др Миливоја Павловића. Српско позориште
у Мађарској извело је Аутобиографију, својевр
сни кабаре Милана Руса, по истоименом делу
Бранислава Нушића. За крај Месеца српске кул
туре уприличено је и свечано пресецање врп
це у новим просторијама Српског културног
центра. Организатор Месеца српске културе у
Мађарској ове године је био Српски културни
и документациони центар, уз подршку Српске
самоуправе и мађарске владе.

године обележио свој рођендан. Поставка ку
стоскиње Драгиње Маскарели садржи 81 модни
предмет из музејске Збирке текстила и кости
ма, праћен репродукцијама грађанских портре
та и документарне грађе из различитих јавних
и приватних колекција. Период о којем је реч
представља доба у којем су се у Србији одигра
ле велике промене у политичкој, друштвеној,
културној и привредној сфери, устанци против
вишевековне османске власти 1804. и 1815, ко
ји су довели до доношења два султанова хати
шерифа, 1830. и 1831, и стварања аутономне
Кнежевине Србије, као и до коначног стицања
независности на Берлинском конгресу 1878. и
проглашења Краљевине 1882. Прелазак са феу
далног на капиталистичко друштвено уређење,
пратила је изградња нових културних модела с
локалним специфичностима и усвајањем ути
цаја грађанске Европе. У том светлу, мода до
бија важну улогу у визуелној репрезентацији и
конструисању идентитета појединаца, припад
ника владарских породица и грађанске класе
тадашње Србије.

Изложба „Српски
краљевски портрети“
У Музеју историје, уметности и дипломатије,
у Дому Јеврема Грујића, 12. новембра 2019. го
дине отворена је изложба „Cрпски краљевски
портрети“. Приказани су најлепши портрети
члан ов а дин ас тиј а Кар ађ орђ ев ић и Обрен о
вић који долазе из највећих музеја и галерија

Личности српске културе
У свечаној сали Удружења књижевника Ср
бије, у оквиру 56. Београдских међународних
сусрета писаца, министар културе и информи
сања Владан Вукосављевић и председник Удру
жења књижевника Србије Милован Витезовић
открили су барељефе у бронзи са ликовима Све
тог Саве, Вука Караџића и Петра Петровића Ње
гоша – три стожерне личности српске културе.
„Свети Сава, Вук Караџић и Петар Петровић
Његош представљају нашу креативну снагу. Не
само што су својим радом пренели генетски ма
теријал својих претходника, већ су били и ства
ралачки фактор српске културе и традиције“,
казао је Вукосављевић. Министар је навео да је
Вуково узимање народног језика за стандард
ни културни образац био искорак у обједињава
њу нашег света на читавом српском културном
простору. Његошево дело било је и биће извор
суштинских сазнања о души и историјској суд
бини овог народа, рекао је Вукосављевић. При
сутнима су се обратили и Милован Витезовић,
књижевник Милоје Поповић Каваја, аутор ба
рељефа Мирко Мркић Острошки. Посебан печат
дао је Бошко Вујачић, првак српских гусала. Ме
ђународни сусрети писаца одржани су у Београ
ду, од 19. до 23. септембра 2019. године.

51. БЕМУС
Београдске музичке свечаности, 51. по реду,
одржане су од 6. до 19. октобра 2019, у органи
зацији Центра београдских фестивала – ЦЕ
БЕФ. БЕМУС 2019. свечано су отвориле светске
оперске звезде: сопран Анђела Георгију и тенор
Чарлс Кастроново, заједно са Симфонијским ор
кестром РТС-a и маестром Бојаном Суђићем. На
БЕМУС-у су наступили мајстори домаће џез тру
бе, Душко Гојковић и Стјепко Гут уз Биг бeнд
РТС-a. Концертом на 51. БЕМУС-у, доајен фла
уте на нашим просторима, професор Љубиша
Јовановић, обележио је 40 година уметничког
рада. Право са енглеског краљевског двора сти
гли су изванредни вокални ансамбл Квинс сикс
– секстет професионалних певача Виндзорске
капеле. Некадашње чудо од детета и најмлађи
студент у историји Шангајског конзерваторију
ма, а данас један од водећих кинеских виртуоза
млађе генерације – пијаниста Ниу Ниу – тако
ђе се представио београдској публици. БЕМУС
се придружио прослави 150 година Народног
позоришта, извођењем опере „Коштана“ Петра
Коњовића у режији Југа Радивојевића.
На концерту затварања Фестивала, Хор РТС-а
прославио је свој јубилеј – 80 година постојања,
када су, уз Хор Хрватске радио-телевизије, изве
ли „Свеноћно бдење“ Сергеја Рахмањинова. Из
двојио се и наступ планетарне музичке звезде,
виолинисткиње Ванесе Меј.

Спомен-плоча
Исидори Секулић
У Шапцу, у кући у којој је од 1909. до 1912. го
дине живела Исидора Секулић, 7. октобра 2019.
откривена је спомен-плоча. Спомен-плочу је да
ривао Драгољуб Драго Марковић, ликовни умет
ник из Бијељине, а покретач ове иницијативе је
протођакон Љубомир Ранковић, главни уредник
„Гласа цркве“. Епископ шабачки Лаврентије слу
жио је у Саборној цркви апостола Петра и Павла
помен нашој чувеној списатељици, а потом је
освештао спомен-плочу на кући у којој је Иси
дора Секулић једно време боравила.

Дан Музеја
примењене уметности
„Мода у модерној Србији у 19. и почетком 20.
века” тематска је изложба којом је Музеј при
мењене уметности у Београду 6. новембра 2019.

Црвенокоса богиња
у Народном музеју
Изложбену поставку Народног музеја у Бео
граду од 29. новембра 2019. године употпунио
је експонат – „Црвенокоса богиња“, керамичка
фигурина, стара више од 7.500 година. Откриве
на је у Доњој Брањевини код Оџака, на Дунаву
пре тачно тридесет година.
„Црвенокоса богиња“ по
тиче из времена првих зе
мљор адн ик а и сточ ар а у
Европ и. Предс тав ља нагу
жену, или богињу природе
бујних облина и црвене, ду
ге косе. Управо овај детаљ је
издваја од сличних фигура
из раног неолита Балкана
и заслужан је за популар
но име по кој ем је дан ас
поз ната шир ом света. За
хваљујући сарадњи и љуба
зности библиотеке „Бранко
Радичевић“ из Оџака, у чи
јем саставу је и археолошка
збирка из Доње Брањевине,
Црвенокоса
„Црвенокоса богиња“ ће би
богиња
ти поверена на дугорочну
позајмицу Народном музе
ју у Београду. Заинтересовани посетиоци могли
су да виде „Црвенокосу богињу“ посебно изложе
ну у Атријуму Народног музеја од 29. новембра
до 6. децембра 2019. године, а затим ће добити
место у сталној поставци Народног музеја.

Петер Хандке добитник
Нобелове награде

Дом Јеврема Грујића
широм Србије: из Народног музеја, Историјског
музеја Србије, Галерије Матице српске, Музеја
града Београда, Народног музеја из Панчева,
Галерије Милене Павловић Барили и Музеја
Рудничко-таковског краја. Чланове краљевских
породица портретисали су наши најславнији
сликари Паја Јовановић, Урош Предић, Урош
Кнежевић, Влахо Буковац, Стева Тодоровић и
многи други. Драгуљ ове изложбе је једна од
најлепших слика у историји српског сликарства,
портрет краљице Наталије Обреновић, познати
ји као српска Мона Лиза, дело Стеве Тодорови
ћа, а део изложбе су и лични предмети који су
припадали краљевским породицама, фотогра
фије и краљевски дарови. Изложба је отворена
до 29. марта 2020. године.

Нобелову награду за књижевност за 2019. го
дину добио је аустријски писац Петер Хандке,
а за 2018. пољска књижевница Олга Токарчук.
Хандке је добио Нобелову награду за 2019. го
дину за утицајан рад који је лингвистичком
генијалношћу истражио периферију и специ
фичност људског искуства”, навела је Академи
ја у образложењу. Хандке је рођен 6. децембра
1942. године у немачком граду Грифену, а оно
што је за српску јавност и читалачку публику
посебно значајно у овој вести јесте то што је
Хандке велики пријатељ Србије, писац који је
овде боравио више пута, који је посећивао Ко

Ноћ књиге 2019. године
У петак 13. децембра 2019. године у Лагуниним
клубовима читалаца и књижарама Делфи одр
жана је двадесет прва регионална манифеста
ција „Ноћ књиге“. Ово је била још једна прилика
да се по веома повољним ценама купе најнови
ји светски хитови, књиге домаћих аутора, књи
ге за децу и друга издања. И овога пута велики
број Лагуниних писаца дружио се са читаоцима,
а многобројне библиотеке су одобравале попусте
на чланарину. „Ноћ књиге“ се одржала у 29 градо
ва у Србији и региону, на 59 локација. Регионал
ни карактер манифестацији дали су Лагунини
клубови читалаца у Бањалуци, Бијељини, Тузли,
Сарајеву, Подгорици и Никшићу.
Израелски писац Етгар Керет, мајстор крат
ке форме, био је специјални гост „Ноћи књиге“.
Његове књиге су бестселери у многим земљама,
а до сада је по његовим делима снимљено пе
десетак филмова. Етгар Керет је једини израел
ски аутор чије су књиге објављене у Палестини.
Књиге Етгара Керета преведене су са хебрејског
или енглеског на више од тридесет језика.

Фантастични светови
Милорада Павића
У Културном центру Србије у Паризу 13. децем
бра 2019. године одржан је програм „Фантастич
ни светови Милорада Павића“, поводом 90 година
од рођења, 10 година од пишчеве смрти и 35 го
дина од објављивања „Хазарског речника“. Том
приликом представљен је зборник „Писци Пави
ћу“, као и изложба „Павић од А до Ш“. Приказан је
и ТВ филм „Павићева кутија за писање“ ауторке
Марије Миљевић Рајшић. Париски критичари су
Милорада Павића још у 20. веку прогласили пи
сцем 21. века. Један од организатора овог програ
ма била је и Библиотека града Београда.

Духовно и културно наслеђе
манастира Студеница
У Гал ер иј и САН У у Бео град у, 13. дец емб ра
2019. године отворена је изложба Духовно и кул
турно наслеђе манастира Студеница – древ
ност, постојаност, савременост коју је Српска
академија наука и уметности припремила у са
радњи с манастиром Студеница. Аутор изложбе
и уредник каталога је дописни члан САНУ Ми
одраг Марковић, а изложбу је отворио акаде
мик Владимир Костић, председник САНУ, који
је поздравио монахе из Хиландара и Студени
це и српског патријаха Иринеја. Овом изложбом
обележен је велики јубилеј – 800 година аутоке
фалности Српске православне цркве. На њој је
представљено више целина: Историја Студени
це, Архитектура Студенице, Ликовна уметност

Век и по Читаонице
ваљевске
Ваљевска читаоница је 15. новембра 2019.
године обележила велики јубилеј у историји
српске културе – 150 година од оснивања. Алек
сандар Гајовић, државни секретар Министар
ства културе и информисања, на обележавању
овог јубилеја је истакао да је Матична библио
тека „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву установа
културе од националног значаја и матична би
блиотека информационог система Колубарског
округа, која има више од 150.000 библиотечких
јединица. Библиотека је отворена установа, која
сарађује са другим институцијама и удружењи
ма, како из државног, тако и невладиног секто
ра, међу којима су задужбине, Матица српска,
САНУ, као и бројни факултети и универзитети.
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ у
Ваљеву носилац је Ордена Светог Саве, Награде
града Ваљева, Културно-просветне заједнице Ср
бије и многих других награда и признања. Овај
јубилеј је обележен и у свим ваљевским школа
ма где је први час посвећен важности читања.

Париски „Викенд на Истоку“
посвећен Београду
У Паризу је 29. новембра 2019. године отворен
четврти фестивал „Викенд на Истоку“, који је у
потпуности био посвећен Београду. Осмишљен
као дијалог Истока и Запада, париски фестивал
„Викенд на Истоку“ у срцу Латинског кварта, по
сле Варшаве, Кијева и Будимпеште, угостио је и
Београд. Уметнички директор фестивала, Брижит
Бушар, истиче да је Београд изабран зато што је
он на неки начин „Берлин Истока“, права умет
ничка кошница и да је одлука о Београду донета
анонимно и једногласно. На српском и францу
ском језику одзвањали су текстови Ћосића, Ба
саре, Петровића, Василића, а посебан тон дали
су наши писци који живе у Паризу. Све до 2. де
цембра 2019. године, француска публика имала
је прилику да, осим почасног госта Енки Билала,
види остварења више десетина српских књижев
ника, музичких, филмских и ликовних уметника,
од најпознатијих до најавангарднијих. У славном
париском театру „ Одеон“ 3. децембра 2019. годи
не одржана је велика дебата о Београду.

Петер Хандке
сово и Метохију, писао и говорио о њему, о Ср
бији, српском народу, српској литератури коју
је представљао у свету. На свечаној церемонији
у Стокхолму, уз присуство краљевске породице,
10. децембра 2019. године Петеру Хандкеу уру
чена је Нобелова награда за књижевност.

Отворен Легат
Николе Коке Јанковића
У Крагујевцу је 11. децем
бра 2019. свечано отворен
Легат Никол е Коке Јанко
вића, уметника чији је рад
оставио дубок траг у српској
уметн ос ти и култ ур и. По
речима министра културе
и инф ормисања, Владана
Вукос ав љев ић а, дел а Ни
кол е Коке Јанков ић а нос е
своје лепоте и поседују тај
драгоцен елемент: високи
рељеф корисног за свој на
Никола Кока
род, за своју отаџбину, своју
Јанковић
културу. Легат представља
важно културно наслеђе, а
време које долази даће прилику да дело Николе
Коке Јанковића убедљиво и јако блиста у њему.
Присутнима су се поред министра Вукосавље
вића обратили и академик Владимир Костић,
председник САНУ, Миљан Бјелетић, члан Град
ског већа Крагујевца за културу, проф. др Ненад
Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу,
академик Милан Лојаница, Бојана Бурић, исто
ричарка уметности, Мирјана Јанковић Марти
новић, братаница Николе Коке Јанковића.
Зграду Легата пројектовао је, према жељи са
мог уметника, архитекта Зоран Гагић. Објекат
је инспирисан грчким храмовима, а одобрење
за изглед Легата дао је Кока Јанковић. У фонду
Легата налази се 1.744 експоната, а на изложби
их је 75. У оквиру објекта, једна просторија пред
ставља реконструисан уметников атеље.

Богородична срква
Студенице (Студенички живопис и пластика),
Ктитори манастира, Рестаурација и реконструк
ција манастира, Манастирска ризница, Значај
Студенице у културном и идентитетском обра
сцу српског нар ода, Владарска идеологија и
културна политика Немањића на примеру Сту
денице. Међу експонатима нашли су се Београд
ски паримејник, оригинални новац, предмети
примењене уметности, иконопоси... Изложба је
отворена до 31. марта 2020. године.

ФЕСТ 2020
Под слоганом „Скупљачи емоција“, у Београ
ду је од 28. фебруара до 8. марта 2020. године
одржан 48. ФЕСТ – Међународни филмски фе
стивал. Уметнички директор ФЕСТ-а, Југослав
Пантелић, приредио је 96 премијерних филмо
ва у такмичарском и ревијалном програму. За
Београдског победника и друге награде ове го
дине у Главном програму такмичило се дваде
сет филмова из Србије, Француске, САД, Ирана,
Италије, Грчке, Словеније, Аустралије, Бугарске,
Бразила, Чешке, Северне Македоније, Судана,
Саудијске Арабије, Хрватске, Данске и Колум
бије. Програм Класика био је посвећен недавно
преминулој диви српског глумишта, Неди Ар
нерић. Лауреати награде Београдски победник
за изузетан допринос филмској уметности били
су и Коста Гаврас и једна од највећих глумица с
ових простора – Мира Бањац.
Приредила Катарина Г. САВИЋ

13

МАРТ
2020.

У СЛАВУ НЕНАДА ЉУБИНКОВИЋА

студентима са којима је остајао доживотни
пријатељ. Умео је са омладином.

Пажљиви слушалац људи

У

недељу, 2. фебруара 2020, у веч
ност се преселио проф. др Ненад
Љубинковић, историчар књижев
нос ти, фолк лор ол ог, соц ио л ог
културе. Рођен је 4. марта 1940.
године у Беог раду. Дипломирао је, магистри
рао и докторирао на Филолошком факултету
Универзитета у Београду. Пре шест деценија
Ненад Љубинковић је у Гласнику Музеја Ко
сова и Метохије (1960/1961) објавио први на
учни рад „Порекло мотива ношења одсечене
главе после погубљења у једној шиптарској
песми о косовском боју“, а научну каријеру
започео је у Институту за књижевност и умет
ност у Београду 1966. године. Интересујући се
претежно за историју националне књижевно
сти и српску традицијску културу у балкан
ском и светском контексту, Ненад Љубинко
вић је објавио више од четири стотине веома
запажених студија, чланака, приказа, рецен
зија, енциклопедијских одредница. Објавио
је следеће књиге: Шаљиве народне приче, Бе
оград, 1976; Јуначке народне песме, Београд,
1979; Усмена књижевност југословенских на
рода (Београд, 1978, 1980, Сеул 1995); Пјева
нија будимска и лајпцишка Симе Милутино
вића Сарајлије. Прилог проучавању народне
поезије Вуковог времена, Београд, 2000; Трага
ња и одговори. Студије из народне књижевно
сти и фолклора (I), Београд, 2010; Први српски
устанак од историје до „народне историје“ и
њене усмене митизације (са Мирјаном Дрн
дарски), Београд – Орашац, 2012; Наши дале
ки преци – етномитолошке студије, трага
ња и промишљања, Београд, 2014; Од Косов
ске битке до косовске легенде, Нови Сад, 2018.
Књигу Наши далеки преци, у издању СКЗ, сма
трао је најбољом у свом опусу, а волео је да
каже да та књига и битно надограђује Годи
шње обичаје у Срба његовог пријатеља Мила
Недељковића.
Приредио је већи број зборника и часописа
који су према начину уређивања, заиста, рав
ни ауторству. Издваја се девет зборника радова о
Српској револуцији (1804–1815) који су предста
вљали резултате научног симпозијума „У славу
великог Вожда“ у Великој Плани. У едицији ча
сописа Расковник, Љубинковић је изванредно
приредио два тома: Косово у памћењу и ства
ралаштву, 1989 и Марко Краљевић – историја,
мит, легенда, 1997. Од непроцењивог је зна
чаја за нашу културу рад Ненада Љубинкови
ћа на приређивању и објављивању дела наших
најзначајнијих научника. Уз коментаре и про
пратне студије, приређивао је дела Тихомира

У

Матици српској, 4. фе
бруа р а 2020. год ин е,
представљена је књи
га „Саз дад е се бел а
црква: српско нар од
но стваралаштво Косова и Метохи
је”. Скуп су поздравили председник
Матице српске проф. др Драган Ста
нић и проф. др Александра Вранеш,
уредница издавачке делатности за
књижевност Андрићевог института
из Андрићграда, где је књига и об
јављена. О књизи су говорили ре
цензенти проф. др Бошко Сувајџић
и мр Јован Пејчић. У уметничком
програму учествовали су др Иси
дора Поповић (која је водила про
грам и казивала стихове из народ
них пес ам а кос овс ком етох ијс ког
стваралаштва) и Георгије Мркић,
ученик другог разреда Гимназије
„Јован Јовановић Змај” (отпевао је
две песме „Славни граде” и „Нава
ли се Шар-планино”). Представља
њу књиге присуствовали су и чла
нови Косовскометохијског одбора
Матице српске чији је председник
проф. др Валентина Питулућ.
У Прилогу доносимо излагање Бо
шка Сувајџића.
Изврсна књига Валентине Питулић
Саздаде се бела црква: српско народ
но стваралаштво Косова и Метохи
је, у одличној едициј и Анд рић ев ог
института (Андрићград 2018), драго
цени је подсетник на живо духовно
благо са Косова и Метохије, и на наше
заслужне претке, од Јастребова, Дене
Дебељковића, Петра Костића, Григо
рија Божовића до проф. Владимира
Бована, али и на захвалне потомке
– студенте и ученике који достојно
настављају изузетно дело својих ве
ликих учитеља.
Сама ауторка је у уводу на најб о
љи нач ин предс тав ил а слој ев итост
усменог наслеђа Срба на тлу Косова
и Метохије: „Слојевитост усменог на
слеђа Срба на Косову и Метохији по
казује древност једне културе, која је
преко архаичних образаца показала
да обредно-обичајна пракса има ве
ћи значај него што изгледа на први
поглед. У времену глобалне културе,
која прети да уруши идентитет ма

Ђорђевића, Веселина Чајкановића, Павла Со
фрића Нишевљанина, Павла Поповића, Душана
Ј. Поповића и свога деде Владимира Ћоровића.
Током мукотрпног и даноноћног приређивања
за штампу обимних дела Тихомира Ђорђевића
и Веселина Чајкановића, Љубинковић је, нажа
лост, заувек и оштетио сопствени вид. И упркос
драстично ослабелом очном виду, он је, уз грд
не потешкоће, несмањеном жестином наставио
своју научну каријеру.

Ненад Љубинковић добитник награде
Вукове задужбине за науку 2010.
У својим радовима систематски је проучавао
сва кључна питања науке о усменој књижевно
сти. Бавио се епским легендама – од Владимира
и Косаре, преко Светог Саве, војводе Момчила,
Краљевића Марка, Косовског бој а, хајдука и
ускока, Карађорђа, па све до култа Тита и Ми
лошевића. Вратио је у науку поетску вредност
песама дугог стиха, тзв. бугарштица, прецизно је
датовао Ерлангенски рукопис и вратио је из „мр
твих“ Пјеванију Симе Милутиновића Сарајлије.
Осветлио је на други начин Српску револуци
ју с почетка 19. века, уврстио је Старца Милију

у песнике српске књижевности, а не у Вукове
певаче, и у њему је, чини ми се, исписао чуд
ну, али аутентичну властиту биографију. Имао
је много разумевања и саосећања за несхваће
ног, разочараног, ћудљивог и пргавог песника.
Таква је аура пратила и Љубинковића. Развој
његове научне каријере на својеврстан начин
обележила су два критичка приказа – о Новијој
књижевности у Срба Јована Ристића (1969) и о
Сабраним делима Вука Караџића (1969). Потом,
сличну улогу је имао и приказ из 1971. поводом
књиге Српски митолошки речник. Оштрим, али
духовитим критикама створио је зазор међу ет
нолозима и фолклористима. Сматран је поле
мички расположеним незадовољником. Тај став
је трајао готово до тренутка када је виђен „у од
ласку“, а онда је некако од прокаженог и непо
жељног постао пожељан, хваљен и награђиван.
Само спомињем да је био добитник Вукове на
граде и да је уживао доживотну пензију за вр
хунски допринос националној култури.
У Институту за књижевност и уметност Ненад
Љубинковић је утемељио научноистраживачки
пројекат Српско усмено стваралаштво у бал
канском контексту којим је руководио до пен
зионисања (4. март 2007. године). Током 2005,
Љубинковић је покренуо међународни научно
истраживачки пројекат Oral tradition of Serbian
epic songs, који се одвијао под покровитељством
УНЕСКО-а. За све оно што је учинио у Институту
за књижевност и уметност, као и због свеколи
ког његовог доприноса нашој култури и науци,
Институт је у част Ненада Љубинковића и ње
гове супруге проф. др Мирјане Дрндарски об
јавио зборник радова Промишљања традиције
– фолклорна и литерарна истраживања (2014)
који садржи 49 текстова њихових колега и при
јатеља, као и доста целовиту библиографију Не
нада Љубинковића.

В

еома важан сегмент Љубинкови
ћеве делатности представља ње
гов педагошки рад којим се бавио
од 1971. године, па све до пензи
онисања. Предавао је на Педаго
шкој академији, у Вишој ПТТ школи, на Фа
култету музичке уметности Универзитета у
Бео град у, на Акад ем иј и уметн ос ти „Браћ а
Карић“. Држао је и курсеве на Филозофском
факултету у Новом Саду и на Музичкој ака
демији на Цетињу. Причао ми је да се нада
вао десетки студентима који су имали вла
стито мишљење, супротно његовом, додајући
да се чињенице могу научити, али да је те
шко оспособити некога да мисли сопственом
главом. Сведочио сам да је био омиљен међу

У облику скрипата објавио је уџбенике: Увод
у литерарно образовање (1972), Култура усме
ног и писменог изражавања (1974), Култура и
стваралаштво I–II (1977, 1980, 1985), Социоло
гија културе и уметности (1999, 2002, 2005),
Методологија научног рада (2001), Иницијал
ни мотиви светске литературе – велика дела
светске књижевности (2006).
Као проф ес ор Муз ичке акад ем иј е и ред ак
зналац традиционалне вокалне баштине, Не
над Љубинковић стручно је усмеравао генера
ције својих студената који су се упутили трагом
интерпретирања наше музичке баштине. Треба
издвојити и његову стручну сарадњу са бројним
нашим угледним извођачима традиционалне
музике – Миланом Бабићем, браћом Теофило
вић, Биљом Крстић и групом „Бистрик“.
Друштвени и културни ангажман Ненада Љу
бинковића чини изузетним и чињеница да је он
био и покретач, утемељивач и угледни прегалац
у делатностима значајних удружења и институ
ција. Оснивач је Друштва за неговање и проуча
вање српског и балканског фолклора „Караџић“.
Члан је Удружења књижевника, Удружења фол
клориста Србије, Српског митолошког друштва,
Удружења за чување и неговање српске музичке
традиције – „Корени“. Био је председник Жирија
за доделу награде „Миле Недељковић“ за најбо
љу књигу из области фолклорологије и етноло
гије. Био је и дугогодишњи сарадник Муз еја
Вука и Доситеја и Педагошког музеја у Београ
ду. Дубок траг је оставио и у делатности Вуко
ве задужбине. У три мандата, од 1994. до 2007,
био је члан Управног одбора Вукове задужбине
и ангажован у раду њених трибина, округлих
столова, као и у изради зборника: Актуелност
Вукових порука (2008) и Творци српског књижев
ног језика (2011). Уредио је и један специјални
тематски број Задужбине, листа Вукове задужби
не, који је штампан у смутно ратно време (јуни
1999) и који је био посвећен Косову и Метохији.
Добитник је награде Вукове задужбине 2010. го
дине за науку, и то за књигу Трагања и одговори:
студије из народне књижевности и фолклора (I).
Од самог покретања календара Данице 1994. го
дине, редовно је објављивао прилоге. У склопу
деловања Вукове задужбине покренуо је у Бава
ништу, у оквиру манифестације „Дани ћирили
це“, научни скуп младих истраживача са темом
Фолклор данас.
Као ретко ко, Ненад Љубинковић је био нежан
и брижан супруг, душеван отац и поносан деда
на своју унуку Марију, успешну докторанткињу
и најбољу српску такмичарку у стреличарству.
Ненад је живео за друге, био је прави и одани
пријатељ, слушао је људе пажљиво и са емпати
јом и проницао је у проблеме и знао је да по
саветује, да утеши и да охрабри. И лично сам у
њему налазио ослонац.
Земни остаци Ненада Љубинковића почиваће
на Новом гробљу у Београду, у породичној гроб
ници његовог деде-ујака, Јована Скерлића.
Бранко ЗЛАТКОВИЋ

МАТИЦА СРПСКА

Представљена књига
Вaлентине Питулић
Саздаде се бела црква: српско народно стваралаштво Косова и Метохије
лих нар ода, древни обрасци колек
тивног памћења имају велику улогу
у очув ању идент ит ет а. Нег ов ањ ем
обр едн е пракс е, прео с тал и српс ки
живаљ на Косову и Метохији пока
зао је да се у кризним временима у
појединцу и колективу јавља жеља
за сигурним ослонцем. Тај ослонац
је, несумњиво, кроз векове под тур
ским ропством, било духовно насле
ђе предака“.
Књиг а Вал ент ин е Пит ул ић лир
ска је, творитељска, „женска књига“.
Саздаде се бела црква прати трагове
древних симбола у функцији очува

ња идентитета. Она представља на
родне умотворине Косова и Метохије
као етнопсихолошки феномен, пони
рањем у националну матрицу и кул
турне обрасце.
У књизи је највећа пажња посвеће
на лирској грађи, која је на овом про
стору и најдоминантнија. Веза између
човека и природе је у лирским песма
ма са Косова и Метохије дубока, сим
бол из ац иј а узај амн а, естет из ац иј а
света потпуна. Доминантни симб о
ли ове лирике су „бела црква“, Сунце
и Месец, небо и земља, вода и роса,
злато и сребро.

Валентина Питулић говори на представљању књиге

На дух овн ом прос тор у Кос ов а и
Метохије подизање вилинског гра
да повезује са зидањем „беле цркве“
(„Саздаде се бела црква“). Божур но
си симболику рађања и љубави, али
и патње и смрти. Паганска матрица се
обогаћује именима светитеља, посве
ћена је духовном узрастању Цркве и
човековог религиозног осећања.
Записи из различитих временских
и етнокултурних ареала Косова и Ме
тохије сведоче о дубини и снази кул
турноисторијског памћења српског
народа. Ту су обредне песме Цариград
ског гласника, али и анализа епског

певања на Косову које је, како исти
че Валентина Питулић, аутохтоно. Од
Вука Караџића, Дене Дебељковића и
Ивана Степановича Јастребова, преко
записа Матије Мурка 1930. године у
Призрену, до нових записа ученика и
студената у 21. веку.
Када је реч о легендама о светите
љима и јунацима у приповедној про
зи Срба са Косова и Метохије, ауторка
издваја легенде о Светом Јоаникију
Девичком, у којима се, паралелно са
стицањем свечевих моћи, образлаже
и његова јуначка иницијација, која се
стиче учешћем у Косовском боју.
У претходним књигама, као и у овој
која је пред нама, Валентина Питулић
се у континуитету на најбољи начин
бави записима Ивана Степановича
Јастребова који је у другој половини
19. века бележио народне умотвори
не Срба у Старој Србији.
Пишући о српском народном ства
ралаштву Косова и Метохије, од првих
записа до савремене грађе на терену,
од лирских и епских песама до леген
ди о светитељима и неимарима, од
предања о Милошу Обилићу до савре
мених причања и кратких говорних
облика, од делатних архетипова до ар
хетипских визија манастира и цркава
из Старе Србије, Валентина Питулић
нам говори о себи. Подастирући нам
у својим књигама етнопсихолошку
карту Косова и Метохије, она исписује
мапу сопства. Говорећи једном прили
ком о Григорију Божовићу и Јанићију
Поповићу, писцима из Стар е Срби
је, који су били „велики национал
ни радници, са посебним осећањем
за неопходност очувања идентите
та српског живља“, Валентина Питу
лић нам суштински говори о себи. И
о Европи свога доба: „Нажалост, све
доци смо да она Европа чији је учени
свет у 19. веку учио српски језик да
би се упознао са усменом баштином
Срба, данас немо гледа затирање ма
теријалних и духовних трагова једног
древног словенског народа. Ново чи
тање богатог усменог наслеђа Срба са
Косова и Метохије представља изазов
пред којим се отварају скривени слоје
ви које ћемо тумачити у кључу савре
мене фолклористике“.
Бошко СУВАЈЏИЋ
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Са Скупштине Фондације Вукове задужбине у Градишки

ГРАДИШКА

Обновљен рад
Фондације Вукове
задужбине
У ЈУ Нар одн а биб лио т
 ека Град и
шка 25. септембра 2019. одржана је
Изб орна скупштина Фондације Ву
кове задужбине у Градишки, којој је
присуствовало 30 чланова. На почет
ку сједнице минутом ћутања одата је
пошта преминулим задужбинарима
и сарадницима Вукове задужбине из
међу двије скупштине.
Скупштина је изабрала радно пред
сједништво у саставу: проф. Сњежана
Миљковић, мр Рајка Голић и Маја Вр
љановић.
Сњежан а Миљков ић се обрат ил а
члановима Скупштине са добродо
шлицом, затим се представио ученик
ОШ „Васа Чубриловић“ из Градишке
Вукашин Миљковић читањем стихова
из „Данице“ за 2019. годину.

да једна од улица у Градишки поне
се његово име.
Прен ум ер ант им а су под ељ ен и
примерци „Данице“ за 2016. годину
и изв рш ен упис прен ум ер ан ата за
„Даницу“ 2020.
Маја ВРЉАНОВИЋ

БЕЛА ВОДА

Успешне
године рада
Огранак Вукове задужбине у Белој
Води у протеклом периоду имао је
богату активност. Сваке године у са
радњи са Удружењем песника Србије
(СРБ) из Крушевца, традиционално је
организовао сценско-музички и поет
ски програм Моравски цароставник
на Беловодској скели, на коме су уче
ствовали песници и инструментали
сти из више места Србије. Ове године
су гостовали уметници из Новог Са
да, Рогатице, Крагујевца, Пожаревца,

Учесници Моравског цароставника 2019. у Белој Води
Члан Радног предсједништва Сње
жана Миљковић изнијела је прије
длог руководства Фондације Вукове
задужбине из Београда да се сазове
Изб орн а скупш тин а у Град иш ки и
изабере ново руководство. Скупштина
је наставила рад по усвојеном Днев
ном реду: Изб ор новог руководства
прем а Стат ут у Фонд ац иј е Вуков е
задужбине у Градишки, Усвајање Про
грама рада за период новембар 2018 октобар 2019. и Разно.
У вези с првом тачком дневног ре
да, а на приједлог Вукове задужбине
из Београда, Скупштина је једногла
сно изабрала професорицу Сњежану
Миљковић за предсједницу Управног
одбора Фондације Вукове задужбине у
Градишки, а самим тим и за предсјед
ниц у Фондације (Огранка). Такођ е,
једногласно су изабрани и чланови
Управног и Надзорног одб ора Фон
дације. За предсједника Скупштине
Фондације (Огранка) изабрана је ма
гистар Рајка Голић, а за секретара Ма
ја Врљановић.
Чланови новоизабраног Управног
одбора упознати су са Планом и про
грамом рада Фондације у наредном
периоду, који је једногласно усвојен.
Проф ес ор Рад ан а Вил а Стан и
шљевић, дугогодишња предсједни
ца Управног одбора Огранка Вукове
зад уж бин е у Град иш ки и сад а но
воизабрани члан Надзорног одбора
Фондације, између осталог, говорила
је о преминулом доктору Бориславу
Шокчевићу, оснивачу Огранка Вукове
задужбине у Градишки и предложила

Врњачке Бање, Винтертура и Крушев
ца. О овоме су издата и два зборника
(трогодишњака).
У сарадњи са Планинарским дру
штвом Љуктен и Покретом за зашти
ту природе и традиције из Трстеника
и Беле Воде, као и Друштвом завича
јаца и пријатеља Беле Воде, у спомен
страдалима у Првом светском рату за
сађено је три стотине стабала разног
воћа на утринама Беле Воде и Кукљи
на. Од 2015. године, у сарадњи са пла
нинарима ПД Љуктен из Трстеника
и Удружењ ем пес ника СРБ из Кру
шевца, Огранак је организ овао ма
нифестацију Јесеновање Поморавља,
Левча и Темнића, уз учешће бројних
песника, музичара и других уметни
ка. Такође, Огранак традиционално
учествује у организацији Беловодске
розете, Вајарске колоније Беловодски
пешчар и Мозаичарске колоније Мла
ден Србиновић.
У организацији огранка Вукове за
дужбине у Основној школи у Белој Во
ди, 30. маја 2018. године за основце
нижих разреда одржано је предавање
Пчеле и пчеларство – лепо и корисно.
Предавачи су били Верољуб Вукаши
новић, пчелар и песник из Трстени
ка, и др Велибор Лазаревић, пчелар и
председник огранка Вукове задужби
не у Белој Води. Томислав Димитрије
вић и Милош Недељковић читали су
одломке из антологије о пчели Пче
лојављање проф. др Миод
 рага Радо
вића из Новог Сада. Присуствовала су
34 ђака који су дегустирали две вр
сте меда.

У сар адњ и са изд ав ачком кућ ом
САТ ЦИП из Врњачке Бање, објавље
не су монографије: Бела Вода – исто
рија, култура и туризам; Специјални
резерват природе „Осредак“ у долини
Западне Мораве; Светиње и знамења
Жупањевца у Левчу; Комаране и Љуба
ва, села благотинског краја.
Повод ом 135 год ин а од рођ ењ а и
60 год ин а од смрт и свет ог влад и
ке Николаја у манастиру Комаране
председник Огранка у Белој Води Ве
либор Лазаревић и Љубица Петковић
из Нар одн е биб лио т еке Круш ев ац
одржали су предавање о животу овог
светитеља.
Велибор ЛАЗАРЕВИЋ

са том црквом јесте да се у њој налази
саркофаг са остацима Војислава Тан
косића, четничког војводе и једног од
оснивача Црне руке. У крипту цркве
пренет је 1937. године, из околине Љу
бостиње.
У центру села, одмах поред Музеја
налази се и амфитеатар, на коме се
сваке године, у јулу, истакнутим поје
динцима уручује награда Беловодска
розета, исклесана у камену, а у знак
приз нањ а за уметн ичк и, култ урн и
и научни допринос српској култури.
Награду је прва добила Десанка Мак
симовић 1988. године, а међу добит
ницима су и архитекта Пеђа Ристић,
књижевници Матија Бећковић, Ра
дован Бели Марковић, Петар Хандке,
Љиљана Хабјановић Ђуровић, реди
тељ Емир Кустурица и други истак
нути уметници и писци савремене
српске и светске књижевности.
Добитници, дакле, добијају роз е
ту, декоративни елемент од камена,
у облику ружиног цвета, који најче
шће краси цркве и манастире. Ово је
село које је управо због специфич
ног камена који се овде вади, бело
водског пешчара, познато по изради
розета типичних за моравску умет
ничку школу. Мирослав Живановић
и његови синови израђују розете за
добитнике манифестације.
У Музеју клесарства и вајарства у
Белој Води данас посетиоци могу да
виде рукотворине вајара, клесара и
мозаичара, да прелистају књигу ути
сака у којој се налази и потпис Петера
Хандкеа на српском језику, који је био
одушевљен рукотворинама беловод
ских клесара, вајара и мозаичара.
Велибор ЛАЗАРЕВИЋ

ЖАБЉАК

Беловодска розета
Бела Вода, село крај Крушевца са
око хиљаду и по становника, чувено
је по својим клесарима и вероватно је
једино село у Србији које у свом цен
тру има Музеј клесарства и вајарства,
украшен дорским стубовима.

На извору
Вукова језика
У селу Петњица код Шавника, на
спомен-комплексу „Вукови корије
ни“ одржана је четрнаеста манифе

ник Вукове задужбине из Београда,
Будо Новосел, управник Фондације,
и Анка Жугић, оснивач и дугогоди
шњи управник Фондације.
Централни дио програма било је
уручење награда ученицима старијих
разреда основних школа у Црној Гори
које су освојили на конкурсу за лите
рарне, ликовне и резбарске радове.
У култ урн о-заб авн ом прог рам у
учествовали су ученици ОШ „Душан
Обрадовић“ и нар одни гуслар Исак
Симићевић, Драги Петковић – фру
ла, док је за вођ ење програма била
задужена Стојка Павловић, настав
ница из Основне школе „Душан Об
радовић“ .
Витомир Витко ШПАЊЕВИЋ

НИШ

Светосавски
конкурсни позив
У оквиру утврђеног програма рада,
Огранак Вукове задужбине у Нишу, са
називом Друштво за неговање духов
них вредности „Вук Караџић” – Ниш,
позива средњошколце да покажу ин
тересовање за српску лепу књижев
ност. Овогодишња тема рада је везана
за нашег великог песника Војислава
Илића (1860–1894).
Тема је одабрана поводом 160 годи
на од рођења песника.
О Илићевој песничкој визији Дра
гиша Живковић, између осталог, ка
же да „ту доминирају три елемента:
елеменат ноћи, воде и лахора...”, а у
поетском обликовању, версификаци
ји, јесу новине у форми стиховања и
„представљају немали допринос” у
развоју српске поезије.
Сви облици су допуштени: писани,
проз ни и пое тс ки, драмс ки, есеј и
стички састави уз обавезно ћирилич
но писмо; калиграфски, електронски,
ликовни прилози.
Рад ов и треб а да буд у потп ис ан и
(име и презиме ученика и ментора).
Рок предаје је 10. јануар 2020. годи
не својим менторима или на адресу:

Учесници Књижевне променаде у Чачку
Преко пута музеја налази се и ста
ра чесма, која је последњи пут реста
урирана половином 19. века. Прича
се да је, по води која је из ње истица
ла и пенила, село и добило име. Ту је
и Храм Свете Тројице, изграђен 1934.
и посвећен краљу Александру Уједи
нитељу. Један занимљив детаљ у вези

На извору Вукова језика у Петњици

стац иј а „На изв ору Вуков а јез ика“.
Организатори овог културног догађаја
посвећеног Вуку Стефановићу Кара
џићу су Фондација Вукове задужбине
Жабљак, Шавник и Плужине и ОШ Ду
шан Обрадовић са Жабљака.
Учеснике манифестације и госте по
здравио је Славко Вејиновић, управ

ул. Друге пролетерске бригаде 16/6,
18000 Ниш или drustvovuknis@gmail.
com са назнаком ЗА СВЕТОСАВСКИ
КОНКУРС.
Најбољи радови биће награђени и
штампаће се у књизи Вукове задужби
не „Даница за младе”, а сви учесни
ци конкурса, као и њихови ментори,
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ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ
добиће захвалнице за учешће са аде
кватним књигама.
Биљана СЕЛИМОВИЋ

ЧАЧАК

„Следбеници“
– књижевна
променада
У орган из ац иј и Удружењ а „Чува
ри дела Вука Караџића“ и Народног
музеја у Чачку, 2. марта 2020. године,
у Галерији Музеја је одржана Књи
жевн а пром ен ад а „Следб ен иц и“ –
веч е ствар ал аш тва зад ужбин ар а и
Вукових следб еника. Настављајући
трад иц иј у окуп љањ а ствар ал ац а у
„вуковску пор одицу“, коју је утеме
љила Гроздана Комадинић, оснивач
Огранка Вукове задужбине у Чачку,
своје књиге, публикације, прозу, пое
зију, афоризме, представило је 27 за
вичајних аутора.
У име Удружења обратила се пред
седница Данијела Ковачевић Микић,
која је најавила оснивање библиоте
ке „Вуково коло“ и програме које ће,
према могућностима, удружење ре
ализовати у наредном периоду. Због
великог броја стваралаца који нису
били у прилици да представе своје
програме на овом скупу, Удружење
„Чувари дела Вука Караџића“ ће ор
ганизовати нови сусрет „Следбеника“.
Најављено је и креирање електрон
ског „Азбучн ик а зад уж бин ар а“ са
биографијама и избором из ствара
лаштва чланства.
О резултатима који су у протеклој
години постигнути у издаваштву и
друг им акт ивн ос тим а у Нар одн ом
музеју говорила је директорка Дел
фина Рајић. Програм је припреми
ла и организовала новинар Зорица
Лешовић Станојевић и водила га са
Милицом Баковић, која је у краћем
омажу подсетила присутне на дело
и речи Гроздане Комадинић.
Посебан квалитет овог скупа била
је и чињеница да су ствараоци, поре
клом са целог српског духовног про
стора, који говор е и пишу Вуковим
језиком и писмом, дошли у Чачак из
Београда, Осијека, Градишке, Призре
на, Суботице, Нове Пазове, Нове Ва
роши, Прибоја, Гацка, Бијељине, Раче
Крагујевачке, Краљева, Параћина, Гор
њег Милановца, Прањана, Ивањице,
Новог Пазара и Ужица.
Зорица Лешовић СТАНОЈЕВИЋ

ЉУБЉАНА

Петнаести Сретењски
сабор у славу науке
и родољубља
Огранак Вукове задужбине у Љубља
ни, у сарадњи са Словенском матицом,
Словенском академијом знаности и
уметности (САЗУ) и Српском академи
јом наука и уметности, организовао је
15. фебруара 2020. године, у Местном
музеју Љубљана, петнаести Сретењски
сабор. Тема овогодишњег скупа била
је Српска и словенска математика 19.
и 20. века и 100 година Универзитета у
Љубљани (1919–2019). Евоцирана су се
ћања на математичаре Јосипа Племе
ља (1873–1943) и Михајла Петровића
Аласа (1868–1943). О њиховом животу
и делу говорили су академици: проф.
др Франц Форстнерич – САЗУ, проф. др
Стеван Пилиповић – САНУ и проф. др
Градимир Миловановић – САНУ. У ве
черњим сатима, у Местном музеју Љу
бљане, одржана је Свечана академија
на кој ој је бес ед ио акад ем ик Тад еј
Бајд, председник Словенске академије
знаности и уметности. У току Сретењ
ских свечаности приређен је и при
годан културно-уметнички програм
у Љубљани, на Бледу и у Радовљици.
Мешовити хор Свети Роман Слатко
појац из Петроварадина одржао је три
концерта духовне и световне музике,
под диригентском палицом Евгеније
Владимировне Којић.
Вукова задужбина је на Сретењском
сабору уручила Сретењске матема
тичке споменице о истакнутим по
јединцима за допринос Сретењским
свечаностима 2020: академику Таде
ју Бајд у, акад ем ику Анд реју Крањ
цу, академику Францу Форстнеричу,
проф. др Алешу Габричу, академику
Стевану Пилиповићу, академику Гра
димиру Миловановићу, жупану Бле
да Јанезу Фајфару, др Божи Совиљу и
граду Љубљани.
Живорад АНДРЕЈИЋ

Гордана Малетић

Представљање новог романа
Гордане Малетић
у Вуковој задужбини
Као почасни гости Вукове задужбине имали смо
част да седимо за истим столом са бројним књижев
ницима и нашим домаћинима из Вукове задужби
не. Они су говорили и са нама разговарали о делу
На путу сребра књижевнице Гордане Малетић. Би
ло нам је задовољство да отворимо ову промоцију
са неколико речи о Вуковој задужбини, чија зграда
спада у најстарије и највредније споменике Београ
да, као и да говоримо о животу и раду књижевнице
Гордане Малетић.
Уживале смо у друштву председника Вукове за
дужбине Миодрага Матицког, Љиљане Дугалић, пе
сникиње и књижевнице, Божидара Пешева, писца,
новинара и преводиоца, Славке Петковић Грујичић,
књижевнице која пише за децу и младе, Слађане
Ристић, књижевнице, Петра Жебељана, уредника
дечјег програма Радио Београда, и Рајка Лукача,
песника, новинара и преводиоца, а лепо нас је уго
стила и провела кроз Вукову задужбину Љиљана
Симић, уредница Вуковог читалишта.
Свако од присутних гостију са нама је поделио
свој доживљај овог романа и на сјајан и занимљив
начин нам дочарао и приближио ново дело Гордане
Малетић. Говорници су истакли да је роман На пу

Позив за награде
Вукове задужбине
за 2019. годину
Вукова задужбина од 1990. године
додељује годишње награде за науку
и за уметност. Ове године награђу
је се по једно дело у области науке и
уметности, објављено, изведено или
приказано од 1. октобра 2019. до 1. ок
тобра 2020. године.
Награда за уметност додељује се
једном аутору за оригинално умет
ничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се јед
ном аутору за нау чн о дел о, ориг и
налн и ист раж ив ачк и нау чн и рад,
објављено на српском језику, из науч
них области којима се бавио Вук Кара
џић (наука о књижевности, историја,
лингвистика, фолклористика, етноло
гија, етнографија, етномузикологија,
географија).
Награда се не додељује за критичка
издања, зборнике радова, антологије,
приређивачке послове и за магистар
ске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, пла
кете са Вуковим ликом и новчаног из
носа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације. Одлуке о
наградама доносе одбори Вукове за
дужбине за науку и за уметност.
Позивамо заинтересована правна
и физичка лица да пошаљу предлоге
за награде Вукове задужбине за 2019.
годину.
Уз предлог треба доставити обра
зложење и два примерка дела које се
предлаже за награду (ако је у питању
књига или друга публикација).
Предлози се достављају до 1. окто
бра 2020. год ин е, на адрес у: Вуков а
задужбина, 11000 Београд, Краља Ми
лана 2.
С. В.

Куће причају
Крај ем дец емб ра 2019. год ин е у
изд ању бео градс ке изд ав ачке кућ е
„Лагуна“ изашла је најновија књига
Ненада Новака Стефановића „Београд
кроз кључаонице 100 кућа“. То је још
једна од књига о Београду у којима
се аутори труде да сачувају од забо
рава неке од знаменитости града и

ту сребра занимљив, поучан, да се чита у даху, као
и да се ауторка детаљно припремала и истражи
вала пре него што је написала ову књигу. Наравно,
на крају дружења обратила нам се и Гордана Ма
летић, а затим нам је прочитала одломак из свог
романа. Тиме нам је посебно улепшала овај књи
жевни сусрет.
Били смо одушевљени начином на који су одра
сли представили роман и заинтересовали нас да га
што пре прочитамо. Иако су можда неки ликови из
ове књиге измишљени, време када су се описани
догађаји одвијали је веома реално представљено.
Такође, стварна су и сва описана места у књизи. Ро
ман На путу сребра је занимљива историјска аван
тура за децу и младе, а како смо на представљању
чули, једнако је занимљив и одраслима. Посебно
нас је обрадовало када нам је ауторка поклонила
и потписала примерак свог романа. Већ од данас
ће заузети почасно место на полицама наше школ
ске библиот
 еке.
Уживали смо у Вуковој задужбини и презадовољ
не смо поводом, друштвом у ком смо биле, као и
указаном пажњом.
Захваљујемо ауторки што нас је позвала, као и за
посленима у Вуковој задужбини на прелепом дру
жењу, срдачном пријему и гостопримству.
Чланице библиотечке секције ОШ „Бранко Ради
чевић“ са Новог Београда: Тамара Сатарић, VII/3, Те

одора Апостолоски, VII/3, Марта Божиновић VII/3,
Катарина Ћирић VII/3.

ОШ „Народни херој
Синиша Николајевић”
Група ученика четвртог разреда основне школе
„Народни херој Синиша Николајевић” 31. јануара
2020. године, у пратњи учитељица Марије Јелић и
Данијеле Тујковић, посетила је Вукову задужби
ну у Београду.
Ту смо уз пратњу Љиљане Симић, уреднице Ву
ковог читалишта, имали прилику да се упознамо
са овом изузетном зградом подигнутим 1870. го
дине, која је проглашена за споменик културе од
великог значаја. Такође, упознали смо се и с ак
тивностима Вукове задужбине и њеним најзна
чајнијим издавачким пројектима, као и делима
наших књижевника, одржаним манифестација
ма и посетама Вукове задужбине. Уживали смо у
представљању књига и дивним текстовима срп
ских великана. Радујемо се нашим поновним су
сретима и, захвални смо људима који су уз велики
ентузијазам и рад утемељили овај центар за кул
туру какав данас јесте.
Марија ЈЕЛИЋ

Ученици у посети Вуковој задужбини

оставе писане документе о прошлим
временима.
Ненад Новак Стефановић се руко
водио мишљу великог Борислава Пе
кића који је забележио да су куће као
људи. И заис
 та, читајући књигу у ко
јој су забележене приче 100 кућа, ми
упознајемо те људе а иза сваке од тих
адреса крије се судбина једног чове
ка, или пак и више генерација. Стефа
новић је кренуо азбучним редом, од
Авалског пута без броја, где се нала
зи Меморијални комплекс незнаном
јунаку на Авали, па до Цара Душа
на број 10, где је смеш тен а најс та
рија стамбена кућа у Београду. Пред
нама се ређају знани и незнани ли
кови, као на филмској траци, као је
дан калеидоскоп који прати историју
данас већ вишемилионског града, са
многим тајнама које аутор покуша
ва да открије. На многим бројевима
кућа налазе се друге, нове зграде, а
фотографије у књизи подсећају шта
се некада налазило на тим местима.
Ова својеврсна шетња Београдом, за
нимљива је и за староседеоц
 е, за оне
који долазе у Београд да ту остану или
за оне који су у пролазу, да сазнају ко
је благо чува град на две реке, на рас
кршћу Истока и Запада.
Две кључаонице везане су и за Вука
Стефановића Караџића, једна се на
лази у Господар Јевремовој 21, а дру
га у Краља Милана 2. Прва сведочи
о три века владавине Турака, као и о
породичном животу који су они води
ли у Беог раду. Ту је Доситеј Обрадовић
основао Велику школу која је опстаја
ла до 1813. године, па су се смењивали
власници, да би 1949. године у њој био
отворен Музеј Вука и Доситеја, чију
основу је чинила заоставштина Вука
Караџића коју је његова ћерка Мина
поклонила крајем 19. века Краљеви
ни Србији. Једини оригинални стил у
архитектури Србије је српско-визан
тијски, а аутор је као представника
тог стила одабрао зграду у којој се да
нас налази Вукова задужбина, у улици
Краља Милана број 2. На том месту је
првобитно била кућа судије Димитри
ја Мите Голубовића. Кућа је мењала
власнике и намену: ту је најпре било
Руско посланство, затим Дом сироча
ди, па је касније купује Министарство
просвете и црквених послова, првен
ствено због близине Двора и Мини
старства спољних послова. Министар
просвете Андра Николић почетком
20. века одлучује да зграда заблиста
новим сјајем, како би свако шетајући
Теразијама имао утисак да држава по
чива на просвети. Данас се ту налази

Вукова задужбина, где на улазу до
минирају алегоријски прикази Вере,
Просвете, Историје и Уметности, дело
Драгутина Инкиострија Медењака.
Пиш ућ и ову књигу, Нен ад Нов ак
Стефановић је користио обимну гра
ђу, литературу, и уложио велики труд,
а по свом личном избору понудио нам
је баш ових 100 кључаоница и дозво
лио да у њих завиримо. Можда ћемо
од овог аутора добити књигу о неких
других 100 кућа, јер Београд је непро
читана књига која се сваким даном
допуњује.
Катарина ГРАНАТА САВИЋ
ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Карађорђе и Милош
од Поцерја
Дошао Карађорђе у логор у Бељин
да се сретне војска с војском. Из сусед
ног села послали им меса да се мало
заложе, па из захвалности селу да
доше име МЕСАРЦИ. Кад су се добро
заложили и прилично одморили, на
реди им да се сви преобуку и преобују,
како би могли на ћуприји на Думачи
неопазито да пресретају Турке и не
што плена да преузму. Сви поскидају
чизме, обују опанке, а уместо сабљи,
узму ножеве. Заједно са Карађорђем
заузму бусију и стану чекати. Цео дан
чекали, ништа. Наставише и уноћ.
У неко доба ноћи вода чудно зажубо
ри, а стража помисли да су турске ухо
де: привукли им се најближе могуће,
па да их скембају! Зато их Карађорђе
ви стражари брже шћапише, па пред
Карађорђа. Господар их приупита:
– Које добро, људи?
– Тражимо Карађорђа!
– А познајете ли ви Карађорђа?
– Не познајемо! Нисмо га видели,
али чули јесмо.
– А да ви нисте турске уходе, по ду
ши вам?! Пуне су шуме так’их који то
бож Карађорђа траже, а овамо чим се
окренеш, они ил’ те опљачкају ил’ те
убију?!
– Нис мо ми од тих! Ми траж им о
одиста нашег господара да заједно с
њим Турке на Мишару потерамо. Овај
зулум се не да више трпети!
Онда им се Карађорђе каза, али они
сад не верују. Онај гуњ и опанци их
скроз збунише.
– Ми смо другачије замишљали на
шег господара!?
– Шта још треба да учиним па да ми
поверујете? – рече љутито.

– Верујемо, верујемо!– брже одго
ворише.
– Нег о да чуј ем ко сте и одак ле
сте!?
– Мени је име Милош, а ово је мој
друг. По манастирима у Поцерини још
као дечак научих да читам и пишем.
У првим годинама наше буне ја сам
био само војник, а после постадох и
писар. Како Турци навалише на ша
бачку нахију, мој господар се предаде,
но ја не хтеднем и ево ме пред тобом.
Сабља ми је ожеднела, па да ме при
миш!
– Лепо збориш, а да видимо како
твориш! Ево ти ови’ моји’ неколико
момака, па их спроведи да виде шта
то раде Турци.
Прође подоста времена, а њих не
ма. Заукаше као тобожњи вуци, али
џабе.
Узврпољи се господар:
– Зар да ме балава деца преваре!?
Поновише, али одазива нема. Кад
наједаред, ево их, па право пред го
сподара. Приповедају којекаква чуде
са која видеше.
– Којекуде, видим да тај који ти та
ко име даде, Обилића у теби на рође
њу препознаде! За војводу поцерског
те постављам! Сви да те слушају, без
поговора!
У Боју на Мишару Милош се љуц
ки показао. Тек што су Срби потукли
Турке, пошаље га Карађорђе са нешто
војске пут Китога да прави бусије и
пресреће одбегле Турке. У једном лу
гу Милош их све савлада и побије, па
отме све што су имали. Сви се прео
дену у турско, а он у Кулиново: под
њим Кулинов коњ, узде му украшене
златом и сребром, а у рукама његово
оружје такође од чистог сребра и зла
та. Где год се појави, сеје страх: Срби се
плаше и мртвог Кулина, а Турци жи
вог Милоша. После три дана се врати.
Господар му се силно обрадује:
– Овак’и се Срби, да бог да, рађали
довека, мој посинче!
Само сабља Кулинова вреди коли
ко је тешка. Нуде му шабачки Турци
небројено злато и драго камење да је
откупе.
– Џабе те новце бројите, ја вам је не
дајем. Искам да ми дате српско ро
бље!
– Остави се ћорава посла! Робље је
распродато, а ти приграби ово што ти
ми нудимо!
– Ја никада нисам био шићарџија.
Сутра кад погинем, треба мој син да
зна каквог је оца имао – сабља Кулин
капетана увек ће то бити!
Бранка РАДОВАНОВИЋ
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САДРЖАЈ ДАНИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стр. 4 – Мирко Мркић Острошки, Српско духовно
тројство: Свети Сава – Вук – Његош
Миодраг Матицки, ДАНИЦА КАО НАЦИОНАЛ
НО УПОРИШТЕ
К а л е н д а р /стара шмустикла/
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
О с в е т љ е њ а /на шмустикли фреска са леген
дом: Светог Илију храни гавран – фреска у Цркви
Успења Богородице (манастир Морача)/
Миодраг Матицки, Голуб Добрашиновић о одно
су Вука и Његоша
Станиша Војиновић, Пријатељство притврђе
но српством Књаза Николе и Љубомира П. Нена
довића
Катарина Граната Савић, Учене жене Црне Горе
и 19. веку
Славко Бубало (Вуковар), Тома Максимовић –
хранилац народа
Будимир Поточан, Проф. др Петар Костић – Је
динствени психолог рата
Из подсетника Жарка Рошуља
Григорије Цамблак, Враћање вида Стефану Де
чанском или чудо Св. Николе
Милован Видаковић, Монашки ручак (одломак
из романа Велимир и Босиљка)
Бранислав Ђ. Нушић, Прва српска опера
Војислав Илић, (Са погледом угашеним) (песма)
Савка Суботић, Веселе успомене
Нада Дорошки, Београд између два светска ра
та
Н а р о д н а к њ и ж е в н о с т /Зипка са Кордуна/
Љубинко Раденковић, Мушка и женска страна у
народној култури Срба
Станиша Војиновић, САКУПЉАЧИ НАРОДНИХ
УМОТВОРИНА: Вук Поповић (1806–1876), Вук Вр
чевић (1811–1882), Стефан Митров Љубиша (1824–
1878)
Књижевност и уметност /Адолф Петар Лифка,
Даница, прва српска народна конверсациона игра,
саставио Јулије Берковић. Музика Адолфа Лифке
(Adolf Petar Lifka, 1828–1895), управитеља Капеле
Србског народног позоришта. Посвећено србској
омладини)/
Књижевна упоришта
Душан Иванић, Доситеј данас
Мирољуб Тодоровић, Кратке приче
Станиша Војиновић, Звуковез (Анети) Милути
на (Никанора) Грујића
Петар Милошевић, Неб еса; Звона (из романа:
Ми же Сент анд рејц и, Нов и Сад – Буд имп еш та,
1997)
Миодраг Матицки, Поговор писца (из романа:
Глува лађа, Горњи Милановац, 1987)
Књижевни прилози Срба у Мађарској
Петар Милошевић, Књижевни живот у сну (при
ча); Милан Ђурић (Песме): 1/2; Талас; Бреме; Грга
Олах (Песме): Икона са два О; Удахни тај смог; Ча
робни црни плес; Драгомир Дујмов, Убиство јере
ја Милоша Апића (одломак из романа: Под небом
боје пурпура); Предраг Степановић, Чај с румом и
хризантеме (прича); Радојка Филаковић, Просве
тљење (прича)
Комеморативни блок о Драшку Ређепу: Бошко
Сувајџић, Уосталом (За ДрашкаРеђепа); Снежана
Миладиновић Лекан, Све што др Драшка Ређепа
изједа (песма); Драгутин А. Ђукић, Ређепово тка
ње (песма)
Драган Р. Млађеновић, Вук и српска музика (са
фотографијом аутора)

Вида Голубовић, Црна Гора у књизи Мери Е. Да
рам – Кроз српске земље
Слађана Ристић, Мој језик је изван сенке
Манојле Гавриловић, Срне (песма)
Миодраг Јовичић, ЛАПОТ (прича)
Изабел Чеперковић Диас, Рђа (песма)
Даница Караџић, Књижевни клуб „Орфеј са Мла
ве”/са сликом насловне стр. истоименог часописа/
Зоран М. Туркан, Вршац у сликама и речима (бе
лешка: Никола Кусовац, Човекољубиво)
Божу(бо)ри
Ратко Поповић, (Песме): Стаљин Јовановић Со
фалиски казује невреме; Кога коре Косовци
Радосав Стојановић, Господар успомена (прича)
Вал ент ин а Пит ул ић, Приз рен – Вел ика Хоч а
(Михољдан 2019)
Гордана Јеж Лазић, Горштачко дрво Крајине (пе
сма)
Изворна народна песма: Ацо Доганџић,Зорка
Буташ
С в е т о с а в с к а ч и т а н к а (Свети Сава на позор
ници 86. Вуковог сабора – из представе на завршној
свечаности Бошка Сувајџића: Одбегли принц)
Драгомир Ацовић, Светосавска беседа
Иван Вешић, Иконе моје (песма)
О п и с а н и ј е н а м а с т и р а (крст и јеванђе
ље – дар краља Александра Цркви Светог Ђорђа у
Старом Костолцу)
Станко Костић, Задужбина породице Тодић – Цр
ква Светог Ђорђа у Старом Костолцу
Душица Матицки, Задужбина Стојана Чупића –
Салаш Ноћајски
Ј е з и к /стара шмустикла/
Миодраг Матицки, Сава Мркаљ – Србин из Хр
ватске (Са отварања изложбе о Сави Мркаљу у Ста
рој Пазови, Дом културе,5. 10. 2019. године)
П р в и с р п с к и у с т а н а к (на шмустикли:
Споменик Риге од Фере у Београду)
Миодраг Стојановић, Рига од Фере у српској књи
жевности и култури
Станиша Војиновић, Карађорђеви устаници из
Црне Горе
Н а р о д н и к у в а р (стара шмустикла)
Катарина Поповић-Миџина, Проста јела запр
жена на српски начин
Шаљивац
Жарко Рошуљ, Шаљивац
Јован Грчић Миленко, Висиб аб а (одломак пе
сме)
Милан Савић, Прилике из мог живота
Исидор Бајић, Писмо Ристи Одавићу
Милан Ћурчин, На балу (песма)
Жарко Рошуљ, Белешке о ауторима и прилозима
А с т р о н о м и ј а (стара шмустикла)
Срђан Самуровић, Нови међузвездани путник
З а д у ж б и н е /шмустикла: Пано 86. Вуковог
сабора)
Душица Матицки, Вукова задужбина у 2019. го
дини
Марко Пајевић, На извору Вуковог језика(говор
на представљању монографије Фондација Вукове
задужбине Жабљак-Шавник-Плужине 1996–2016,
Жабљак, 2019)
Будо Новосел, Родна кућа(песма)
Милунка Митић, Студеница (лирски запис са
разгледнице упућене Вуковој задужбини са сли
ком Студенице)
П р е н у м е р а н т и /стара шмустикла/
Додатак
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ, XII ГОДИШТЕ

САДРЖАЈ ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ XII
ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Причање прича Весне Видојевић-Гајовић
(разговор водила: Гордана Малетић
ЗМАЈЕВО КОЛО
Војислав Илић, Свети Сава; Стојанка Гро
зданов Давидовић, Свашталица
ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
Станислав Стевуљевић, ОШ„Никола Тесла“
у Раковици београдској
ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Љубивоје Ршумовић, Помак у свемиру; Де
јан Алексић, Странац у мору; Милан Мрдаљ,
Гутач слова; Зорица Бајин Ђукановић, Загр
љени снови, Објава, Бошко Сувајџић, Цар и
Квар; Љубиша Ђидић, Кад оловка пише ср
цем, Сви чекају роду; Драган Хамовић, Вишња;
Змај у селу Драгобраћа; Виолета Јовић, Моја
јабука, Александар Јањушевић, Врба, Перо Зу
бац, Вече у селу; Славка Петковић Грујичић,
Зец; Мирослав Цера Михаиловић, Улица Баба
Златина; Милена Северовић, Косова пјесма
ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Весна Видојевић-Гајовић, Тајна зеленог бр
шљена; Гроздана Олујић, Плава мачка; Бран
ко Стевановић, Дремеж; Весна Алексић, Ала
сипа жар на Перуна; Слађана Ристић, Жути
бицикл; Влада Батинић, Псећа романса; Љи
ља Вукић, Са оне друге стране, Гордана Ти
мотијевић, Барица море
БАСНЕ
Радомир Путниковић, Бува која је путова
ла у свет; Ранко Павловић, Купус, вук, лија и
зец; Љубица Сикимић, Лија слаже чим зине
ЗАГОНЕТКЕ
Миливоје Радовић, Загонетке; Игор Кола
ров, Пингвинске питалице; Душан Радак, Су
пер питалице
СЛОВАРИЈЕ И ГРАМАТИЧАРИЈЕ
Драгомир Ћулафић, Прва честитка; Татја
на Цвејин, Слово Д; Ранко Симовић, Тачка;
Владимир Андрић, Најнаписанија песма; Ме
ланија Римар, Ногопис
ШАЛЕ И ЗАВРЗЛАМЕ
Божидар Пешев, Смешке из клупе; Рајко Лу
кач, Крекећи диптих, Радио у кади; Душан
Поп Ђурђев, Ринге, ринге, раја; Јована Баја
гић, Кратка љубавна прича Љиљане и Јакова;
Горан Новаков, Вампирушка, Пеђа Трајковић,
Невидљива бића из Кнића
КАЛЕНДАР
Добрица Ерић, Мој календар; Љиљана Кр
стић, Један предлог; Лаза Лазић, Интервју са
зимом; Слободан Станишић, Јела
НАУЧ
 ИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ
Љиљана Дугалић, Страни језик; Љубица
Сикимић, Што се хвалиш туђим знањем
ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА
Вук Марковић, Лирски разговор песники
ње са царем – Тражим помиловање; Слађана
(Бранислава) Бушић, И теку казне; Сара Си
мић, Наопаки сан; Ирена Милкић, Моја ду
ша (песма)
Из Радионице Огранка Вукове задужби
не у Лозници (ментор: Невена Митровић):
Катарина Манојловић, Навика; Марко Кра
савчић, Мучи ме зид ћутања; Ана Вуликић,
Уздах од хиљаду речи
АЗБУКА РАДОСТИ
Миодраг Матицки, Азбука радости (пред
лози у стиху за цртање) из књиге-споменара
посвећеног деци Удружења „Плава шкољка“);

др Божана Марковић, Дечје одељење Специ
јалне болнице Бања Ковиљача
ЈЕЛОВНИК ЗА УНУЧАД
Јовица Ђурђић, Крађа бакиних колача; Бо
жидар Мандић, Посластице; Драгомир Ђор
ђевић, Нисам јео неопране шљиве
ПРИМЕРАН ЂАК
Љиљана Дугалић, Мали велики чувар срп
ске баштине
ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА
Гордана Малетић, Полетети до Сиријуса
(Полет и Сиријус);Љиљана Симић: Награђени
листови основних школа у Србији
ПРЕПОРУКА КЊИГА
Мио д раг Мат ицк и: Ант ол ог иј а аутор
ских загонетки Гордане Малетић (Није чо
век, није чигра, Лагуна, 2019); Благоје Рогач,
Трептаји вечности (Интерпрес, 2018); Гор
дана Малетић: Петар Жебељан, Сабор јуна
ка (Лагуна, 2019); Миодраг Матицки, Јеленак
(„Мали Немо“, 2018); Пеђа Трајковић, Смешна
страна света („Гамбит“, 2018); Славко Петко
вић Грујичић, Чудим се („Свици“, 2018); Оли
вер Јанковић, Срећан крај (Лагуна, Београд,
2019, Ранко Павловић, Како се испричала не
испричана бајка (Завод за уџбенике и настав
на средства, 2018); Миливоје Радовић, Мала
прича о великој Жичи („Прозор“, 2019)
ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фестива
ли – такмичења – награде
Дани ћирилице–Баваниште 2019. Вера
Секулић, Дани ћирилице 2019; Рајка Уљман
ски, Како деца виде ЗЕМЉУ. Литерарни ра
дови награђени првом и другом наградом
на конкурсу посвећеном теми „Земља“. ОШ
I–IV: Милош Степаноски, Николина Ландуп,
Сергеј Јовић, Марко Мрђеновић. ОШ V–VI
II: Анђ ела Николић, Страхиња Радуловић,
Виктор Станојевић, Марија Васовић, Мили
ца Јеленковић, Ана Томић, Макар Соколов,
Симона Нина Новаковић. Гимназије и средње
школе I–IV: Урош Јовановић, Тијана Гвоздић,
Теодора Томић, Огњен Ћук, Милица Грдинић,
Наталија Павличевић
Награђени радови на 13. конкурсу Фон
дације Вукове задужбине Жабљак – Шав
ник – Плужине и ОШ „Душан Обрадовић“
за ученике VII, VIII и IX разреда основних
школа у Црној Гори. Анка Жугић, Петров
данска киша; прва награда: Теодора Раду
ловић, Ања Мулић, Андреа Вукчевић; друга
награда: Василиса Илинчић, Теодора Обрадо
вић, Марија Крстајић; трећа награда: Алек
сандар Зарубица
Награђени радови ученика на Конкурсу
Огранка Вукове задужбине у Лозничкој
гимназији „Вук Караџић“ – Вукови ласта
ри. Невена Митровић и Светлана М. Спајић,
Искуства надахнута лепотом смислене речи;
Награђени ученици: Марко Јовановић, Алек
сандар Протић, Војислав Дурмановић, Љубо
мир Живковић, Немања Спасић, Анђелија
Станковић, Ђорђе Стојковић и Сара Петковић
Лирска проза из Радионице Огранка Ву
кове задужбине у Лозници (ментор: Невена
Митровић): Катарина Манојловић, Навика;
Марко Красавчић, Мучи ме зид ћутања; Ана
Вуликић, Уздах од хиљаду речи; Марија Ми
ловановић, На размеђи наде и страха
ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ
Ема Зечевић, Писмо Даници за младе

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.
Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII
(2015), IX (2016), X (2017), XI (2019), XII (2020) – 300 дин./ком.
Даница за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања)
– 1.000 дин./ком
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) –
1.000 дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове
задужбине (2008) – 400 дин./ком.
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи:
Вукова задужбина и Институт за књижевност и уметност (2011)
– 1.000 дин./ком.
Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Издавач:
Вукова задужбина (2015) – 2.200 дин./ком.
Вук Стефановић Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volks
gut der Serben (Српска усмена народна баштина). Приредио,
предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић.
Издавачи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2014) – 3.000
дин./ком.
Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное
наследие (Српска усмена народна баштина). Приредио,

Отворена
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предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић.
Издавачи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2015) – 3.000
дин./ком.
Вук Стефановић Караџић, Le patrimoine oral serbe (Српска
усмена народна баштина). Приредио, предговор и напомене
написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужбина
и Чигоја штампа (2018) – 3.000 дин./ком.
Књига Вук Караџић, Српске народне приповијетке, све
Вукове народне приче у једној књизи. Издавачи: Вукова
задужбина и Лагуна, 2017 – 1.000 дин/ком.
Дејан Михаиловић, Хронологија Вуковог живота и дела –
Издавачи: Вукова задужбина и Лагуна, 2017 – 150 дин/ком.
Срем кроз векове, Зборник радова (2007). Издавачи: Вукова
задужбина, Огранак Вукове задужбине у Беочину и Институт за
књижевност и уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.
Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова
задужбина (едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.
Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова
задужбина (едиција Синтезе) – 4.000 дин./ком.
Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке.
Издавач: Вукова задужбина (2014) – 8.500 дин./ком.
Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002).
Аутори: Сима Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук
(едиција Синтезе) – 1.000 дин./ком.
Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани
радови), Владимир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике и

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
организације ако редовно уплаћују годишњи износ за ко
ји се сами определе.

наставна средства, Вукова задужбина и Матица српска – 800
дин./ком.
Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској,
Предраг Степановић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица
српска и Дечје новине – 800 дин./ком.
Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Герхард
Невекловски. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и
Вукова задужбина – 700 дин./ком.
Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском
књижевном језику, Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за
уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина – 500 дин./ком.
Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских
народа, Илија Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица
српска и Вукова задужбина – 400 дин./ком.
Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III, VI,
VII, VIII, IX, X и XI књига – 1.200 дин./ком.
Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића
Караџића. Издавачи: Вукова задужбина, Просвета, Београд (2014)
– 1.500 дин./ком.
О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић.
Издавачи: Вукова задужбина, Просвета, Београд (2014) – 1.500
дин./ком.
Књиге се могу наручити поштом: Вукова задужбина, Краља
Милана 2, 11000 Београд; телефоном 011/2683-890, 011/2682803 и мејлом: dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

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 15 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
Тел. 011/2682-803; 011/2683-890
Текући рачун: 205-8530-09
И-мејл: slavkovejinovic24@gmail.com
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

