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Први дан октобра започео је динамично, што се током месеца даље и наставило. У организацији 
удружења Адлигат отворене су две изложбе: једна о Мирослављевом јеванђељу у општини Вождовац, 
друга, "Старе и ретке књиге заштићене законом", у Криминалистичко-полицијском универзитету.

„Јеванђеље није књига, то је темељ. Ми не стојимо покрај њега, већ на њему. Из њега смо изникли. 
Његових 181 листова, заправо су 181 носећих стубова српског народа. Јеванђеље је настало код Бијелог 
поља, 332 километра од Београда, а путовало је 15.000 километара да би наше, било са нама. Субдина 
Јеванђеља, судбина је српског народа. Као и наши преци, са нама се провлачило кроз гудуре Албаније. 
Током Другог светског рата скривало, да га непријатељ не похара. Позната је прича да су, када је 
током Другог светског рата, усред најгорег немачког бомбардовања, министри предлагали Черчилу да 
смањи буџет за културу, да им је он одговорио: „Господо, па шта онда бранимо?“ Таквих проблема у 
Србији не може бити, пошто нема шта да се смањи. Без средстава од настанка до данас, српска 
култура је феникс окупљен око Јеванђеља, које је део сваког од нас. Како смо сви ми, са њим заједно, 
опстали, једно је од Божјих чуда“ - рекао је у свом надахнутом говору на отварању изложбе Виктор 
Лазић.

ПРВИ ДАН ОКТОБРА ОТВОРЕНЕ ДВЕ ИЗЛОЖБЕ:

"МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ, БОЖАНСКО НАДАХНУЋЕ" И "СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ 
ЗАШТИЋЕНЕ ЗАКОНОМ"

Изложбом Адлигата "Мирослављево јеванђеље - Божанско надахнуће" аутора Вељка Топаловића је по 
први пут јавности представљено најновије фототипско издање Мирослављевог јеванђеља, једно од 
најбоље урађених фототипских издања на свету. Хвала Ивани Томић Илић и Вуку Мирчетићу на 
дугогодишњој подршци.

На Криминалистичко-полицијском универзитету поводом почетка школске године је отворена изложба 
"Старе и ретке књиге заштићене законом". Више стотина студената могло је да види Србљак из 18. века, 
старе стране књиге 17. века, прво издање Вуковог Новог завјета из 1847, избегличка издања српског 
народа из Првог светског рата, прво издање Ламента над Београдом Милоша Црњанског и фототипска 
издања многих рукописа. Аутори изложбе су Виктор Лазић и Рената Самарџић, управница библиотеке 
Универзитета. 
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Удружење Адлигат је подржало организовање Дечје недеље, за шта је 
добиo посебну захвалницу. Уручене су и награде за најбоље литерарне 
радове на тему "Зашто волим Србију?". Адлигат је доделио специјалну 
награду Габријелу Ицићу, коју му је уручио председник Србије.

АДЛИГАТ ПОДРЖАО 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

Скоро деценијско пријатељство са књижевницом 
Тањом Крагујевић и професором Василијем Винце 
Вујићем крунисано je посебним уговором  који на 
најбољи начин сведочи о подршци, међусобном 
уважавању и блискости која је остварена на основу 
заједничких интересовања и веровања да је култура 
највредније што имамо. У Адлигату се налази њихов 
породични легат. На руци предесдника Адлигата на 
фотографији је печатни прстен славног Јоце Вујића 
чији је Василије унук.

УГОВОР  СА КЊИЖЕВНИЦОМ ТАЊОМ 
КРАГУЈЕВИЋ И ПРОФЕСОРОМ 
ВАСИЛИЈЕМ ВИНЦЕ ВУЈИЋЕМ

Настављене су активности 
на обради Збирке Првог 
светског рата у оквиру про- 
јекта Министарства култу-
ре и информисања.

НАСТАВЉЕН РАД НА ЗБИРЦИ О 
ПРВОМ СВЕТСКOM РАТУ

У Адлигату се налази више од хиљаду 
изузетно ретких ратних публикација. Део је 
дигитализован путем пројекта са Британском 
библиотеком, а сада највећи стручњак за ту 
врсту грађе, оснивач Адлигата, госпођа 
Светлана Мирчов, припрема документацију 
како би цела збирка била обрађена и 
материјал упућен Скупштини Србије са 
молбом да ову изузетну грађу прогласи за 
културно добро од изузетног значаја. Током 
обраде је пронађен велики број апсолутних 
раритета, које не поседује ниједна библиотека 
на свету.

In memoriam

Сећамо се Милоја Поповића Каваје, истакнутог дипломате и 
књижевника, члана Удружења Адлигат. У легату у 
Удружењу Адлигат може се, између осталог, видети важан 
део његове архиве и личних предмета: поклони и рукописи 
које је добио од Тита, Садама Хусеина, Кима Ил Сунга итд.  
Захваљујући његовом ангажовању основан је Легат градо- 
начелника Бранка Пешића у Адлигату. Чланови Адлигата 
присуствовали су  комеморацији у Скупштини града.

Милоје Поповић Каваја (1936 – 2020)

Опраштамо се и од Милана Д. Шпичека, уредника 
Радија 202 и водитеља емисија "Поноћни биоскоп", 
"Медаља 202" и "Круг 202".
Он је био пријатељ Адлигата, а пре свега неколико 
месеци формирао је легат своје сестре Донке 
Шпичек, на иницијативу нашег оснивача Стеванке 
Чешљаров. 

Милан Д. Шпичек  (1942 – 2020)
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Одржан је краћи састанак са Милошем Јевтићем поводом књиге "Тартаље" 
настале на основу његових разговора са Марином, Гвидом и Ивом Тартаљом. 
Адлигат ће је ускоро објавити, с обзиром на то да се збирка са важним делом 
заоставштине ове славне породице налази у Адлигату, коју је основао проф. 
Иво Тартаља. На припреми књиге као редактор ради наша чланица Јована 
Трајковић.

АДЛИГАТ ИЗДАЈЕ НОВУ КЊИГУ 

Лада Нива је целу једну деценију била служ- 
бено возило Адлигата. Њоме је превежено више 
од пола милиона књига из 40 земаља. Сада је 
паркирана испред централе Адлигата на 
Бањици као маскота. План је да једног дана буде 
претворена у покретну библиотеку. О Лади је 
недавно изашао текст у Новостима.
 https://www.agagin...ovostin.ss/ss/gutio/oldtigjaersn

 ЛАДА НИВА
-БИБЛИОБУС-

Директорка Културног центра 
"Стари Колашин" из Зубиног 
потока је посетила Адлигат. 
Договорена је сарадња са овим 
културним центром. Адлигат 
је пре  десетак  година снабдео

САРАДЊА СА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРОМ
“СТАРИ КОЛАШИН”

Договорено је формирање легата
академика Предрага Пипера, 
слависте и лингвисте, професора Универзитета у 
Београду. Легат се формира на иницијативу 
оснивача Адлигата, драгог и славног Милоша 
Јевтића.

ЛЕГАТ ПРЕДРАГА ПИПЕРА

САРАДЊА СА КИКИНДОМ
Госпођа Јасмина Миланков, 
испред Одсека за развој 
града Кикинде на  иници-
јативу нашег члана Марка 
Јелића посетила је Адлигат.
Договорено  је  да се  успос-

23 српске библиотеке на КиМ књигама, када је 
Виктор Лазић лично обишао 22 енклаве и уручио 
им десетак хиљада публикација купљених од 
донација холандске невладине организације 
Мара, коју смо у то време представљали у Србији.

тави стална сарадња са институцијама овог 
града.

Потписан је протокол о сарадњи са 
издавачком кућом "Лагуна" којим 
се поред дугорочне сарадње, која 
већ постоји, предвиђа и значајан 
попуст за Лагунина издања 
уколико се купују за фонд 
Адлигата. 

ИЗГРАДЊА АДЛИГАТОВЕЧИТАОНИЦЕ 

Започели смо са из-
град-њом читаонице, о 
којој маштамо већ чи-
таву деценију. Радови 
су одмакли и цео прос-
тор је већ стављен под 
кров.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ЛАГУНОМ

САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИЦОМ 
УДРУЖЕЊА ЛОГОРАША

На станаку са Тамаром 
Баумгартнер Даниловић, 
председницим Удружења 
логораша Маутхаузен, 
начелно је договорена бу- 
дућа сарадња.

ИРАН У ИСТОРИЈСКОЈ 
ШТАМПИ СРБИЈЕ

Одржан је састанак у 
КЦ Ирана са директо-
ром господином Шира-
зијем у вези са развојем 
пројекта "Иран у исто-
ријској штампи Србије",   
који се реализује у сарадњи са Универзитетском 
библиотеком. Пројекат води Адам Софронијевић. 

http://iran.unilib.rs/

https://www.magazin.novosti.rs/sr/auto/oldtajmeri/vest/vozi-nece-te-ostaviti-na-putu-ove-reci-se-mogu-reci-samo-za-jedan-auto-foto/1389537
http://iran.unilib.rs/
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Навршене су 32 године од смрти Павла 
Вуисића. У његову част је организован 
помен, заједно са његовом супругом 
Мирјаном, оснивачем Адлигата. После 32 
године брака и 32 године од смрти великог 
Павла Вуисића, Мирјана је за легат 
поклонила још рукописа, фотографија са 
снимања и из приватног живота, као и 
његов лични бријач! 
Такође, у организацији општине Вож- 
довац у оквиру Дана европске баштине 
организована је бесплатна тура за две 
групе грађана као и предавање о Павлу 
Вуисићу, када су посетиоци имали при- 
лику да чују занимљиве приче и све- 
дочанства о животу великана и чују неке 
од његових песама.

СЕЋАЊЕ НА ПАВЛА ВУИСИЋА

БЕОГРАД И ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ:
БРАНКО ПЕШИЋ, ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ 
ДАО ДУШУ ПРЕСТОНИЦИ

Поводом годишњице рођења градоначелника Бран-
ка Пешића, чији је легат  од недавно у Адлигату, иза- 
шао је текст на српском за BBC.
https:/p/pwwwwww.bbc..c.om//ps rbians/plans/psrbiaan-5433i5098i

Из легата Бранка Пешића: поклон Душка Радовића и 
карикатуристе Душана Петричића

«...Виктор Лазич 
рассказ вает, что в ы

коллекции ест  необ чн е ь ы ы
книги, котор е ы

свидетел ству т о ь ю
разнообразии 

человеческого разума.
Например, книги, 

сделанн е на рисовоий ы
бумаге, чтоб  их можно ы

б ло с ест , если читател  ы ъ ь ь
голоден! Их традиционно 
делали в Китае, где страх 
голода глубоко укоренилс  я

в умах л деий.”ю

РУСИ НАСТАВЉАЈУ 
ПРОМОВИСАЊЕ АДЛИГАТА

Или книги из Таиланда, 
созданн е из навоза слонов ... ы

Или племенн е книги на ы
ладони или бананов х ы

лист х….”ья

На регионалној конфе-
ренцији BookTalk 209209 у 
Архиву Војводине у Но-
вом Саду, на панелу "Шта 
је нама Пекић?",  Адлигат 
је учествовао и том при-
ликом је представљено  
Пекићево писмо одбране 
књижевника Ивана Ива-
новића, заправо беседа о 
слободи писања.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
BOOKTALK 2020

Том приликом су и посетили изложбу  Адама 
Софронијевића о Луки Ћеловићу у кући 
Крсмановић, у којој је иначе проглашено 
уједињење Срба, Хрвата и Словенаца. 
Са Задужбином Алексе Крсмановића Ад- 
лигат иначе има потписан протокол о 
сарадњи већ годину дана, и током тог 
периода Задужбина значајно подржава 
активности Адлигата.

ПАЗИ ШТА ЧИТАШ

Представници Адлигата 
су на фестивалу књиге
“Пази шта читаш”
учествовали на панелу  
"Србија и изазови ев- 
ропског и светског  биб-
лиотекарства". 

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-54365098
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У холу Историјског архива Ниша, у коауторству Удружења за 
културу, уметност и међународну сарадњу “Адлигат” и 
Историјског архива Ниша отворена је изложба “Краљ Милан, 
први почасни грађанин нишки”. Јавности су приказана 
оригинална документа и предмети породице Обреновић, 
многи по први пут изложени ван сталне поставке Музеја српске 
књижевности и Музеја књиге и путовања, као што је случај са 
оригиналним намештајем, тоалетним столом и две столице 
краљице Наталије Обреновић, из Легата породице Леко. 
Изложба је постављена поводом Међународног архивистичког 
саветовања које се по први пут одржава у Нишу, а на којем 
учествује више од педесет најзначајнијих имена архивистике и 
историографије из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине који 
су представили своја научна достигнућа.
Овај догађај је прошао изузетно запажено. Чак је изложбу 
посетила и амбасадорка Велике Британије.

ИЗЛОЖБА “КРАЉ МИЛАН, ПРВИ ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН НИШКИ”

Поводом годишњице рођења Гандија 
и Дана ненасиља представници Ад-
лигата су учествовали на интернет 
конференцији Тагоре центра и зре-
њанинске Библиотеке. Учествовали 
су професори из Индије и Шкотске, а 
Адлигат је  представио везе породице 

Одржана је промоција књиге „Траг на длану“ члани-
це Адлигата Иване Поповић . Уз Адлигатово посре-
довање, наша представница у Индонезији, Христина 
Николић Мурти, превела је Иванине песме на 
малежански језик. Дипломате из амбасаде Малезије 
у Београду у којој Ивана ради, читали су ове 
преводе. Честитамо Ивани на првој књизи! Рад 
Адлигата Ивана  подржава дуже од 10 година.

НА ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
ТАГОРЕ ЦЕНТРА И ЗРЕЊАНИНСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

Илеане Чуре са Тагором, Тагорину посету Новом Саду 
и заступљеност овог великана у предратној српској 
штампи.

“ТРАГ НА ДЛАНУ”

„ВИДИМО СЕ НА 511“: 
АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА

ПОДАВАЛСКОГ ПРОСТОРА

Акција чишћења подавалског дела Вож-
довца под паролом:“Почисти ђубре за собом, 
али и за другима! Делуј локално, мисли 
глобално!“ је спроведена у организацији 
Феријалног савеза уз подршку волонтера и 
Удружења за културу, уметност и међу-
народну сарадњу „Адлигат“.
Чишћење су предводили председник Ад-
лигата Виктор Лазић и народни посланик 
Вук Мирчетић. Акција је организована у 
оквиру пројекта „Еко Лора“, Београд 2020.
Активност су подржали председник Фери-
јалног савеза Велизар Ђерић; шеф ЈП 
Србијашуме на Авали, Саша Рајковић; 
представници руководства Градске општине 
Вождовац; ЈП „Емисиона техника и везе“; 
Ротаракт клуб Дедиње и волонтери.
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АКТИВНОСТИ

Пријатељи Адлигата 
су посетили манас-
тир Витовницу, уру-
чили поклоне, књиге 
и цд-ове, и фотогра-
фисали се са заста-
вом Адлигата испред 
манастира и у Витов-
ничкој клисури.

ОДЛУКОМ УО АДЛИГАТА 
САРАДНИЦИМА ДОДЕЉЕНЕ

НОВЕ ФУНКЦИЈЕ

Адлигат су посетили наши најмлађи сугра-
ђани. Адлигат је партнер Дечје недеље и 
угостио је малишане из Београда у оквиру 
дана Деца и образовање.

„Највредније што Србија има заправо су њена 
деца. Тек бригом о будућим генерацијама 
заједно са вековима ствараном баштином, 
Србија има праву будућност. 
Музеј књиге и путовања и Музеј српске 
књижевности, у оквиру Удружења "Адлигат", 
увек ће бити окренути новим генерацијама. 
Велико је задовољство што смо имали 
прилику да ове године подржимо организацију 
"Дечје недеље".”  ре-
као је овимповодом 
Виктор Лазић.

НАЈМЛАЂИ СУГРАЂАНИ 
ПОСЕТИЛИ АДЛИГАТ

НА ПОМОЛУ НОВА РЕГИОНАЛНА 
САРАДЊА

На помолу је нова регионална срадња са ар-
хиварима из Хрватске и БиХ, захваљујући  
Небојши Кузмановићу!

Управни одбор Адлигата je 
донео нову систематизацију 
послова сарадника; многи који 
годинама волонтирају и боре 
се за напредак, сада су добили 
званичне функције. Честитке 
свима!
https://adligaa..rs/oraangiacgja

ПОСЕТА МАНАСТИРУ ВИТОВНИЦА

Потписан протокол о сарадњи са Народним 
музејом Ниш, под чијим окриљем се налазе 
Медијана, Ћеле кула, Логор 12. фебруар и нишка 
синагога као и спомен собе Стевана Сремца и 
Бранка Миљковића. У име музеја протокол је 
потписао директор Ненад Спасић.
Такође исти дан  је потписан протокол о сарадњи са 
Филозофским факултетом Универзитета у Нишу са 
деканом Наталијом Јовановић, на иницијативу 
проф. Драгана Тодоровића.

ПОТПИСАНА ДВА ПРОТОКОЛА О 
САРАДЊИ У НИШУ

У Палати САНУ је одржан сас-
танак са управником САНУ 
Бојаном Бугарчићем и новим 
генералним секретаром САНУ, 
академиком Зораном Кнеже-
вићем. Потврђена је обострана 
жеља и интерес да САНУ и 
Адлигат наставе сарадњу, али 
да је и унапреде.

САНУ И АДЛИГАТ НАСТАВЉАЈУ 
БЛИСКУ САРАДЊУ

САСТАНАК СА ПЕРОМ ЗУБЦЕМ

Горица  и  Бранислав  Лазић,  заменици 
председника Адлигата, су у Новом Саду одржали 
састанак са оснивачем, и чланом Адлигатовог 
Извршног савета, славним  Пером Зубцем. Било је 
говора о проширењу његовог легата. 

https://adligat.rs/organizacija/uprava-i-osnivaci/
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ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ

У богатим збиркама Адлигата налазе се разна чудеса. Ту су бројни занимљиви артефакти, а само неки 
од њих могу се видети на илустрацијама: збирка римског, келтског и османског оружја, део камене 
секире из Винче, украс са одела византијског великаша; део римског водовода; римски жрвањ, фосил 
крокодила са дна Панонског мора, тучак из Винче; фосил пужа из Косјерића и симболична жртва из 
Винче.

ЗБИРКА АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПИНА

По свом садржају и циљевима археологија је друштвено-историјска 
научна дисциплина. По научним изворима и методи рада архео-
логија је истовремено и егзактна наука, што значи да се базира на 
материјалним остацима (покретним и непокретним) потпо-
мажући се притом, ако их има, писаним изворима ради што бољег 
тестирања хипотезââ . Њен основни и трајни циљ таквог начина 
рада јесте упознавање човека као интелигентног члана људског 
друштва, ствараоца и творца континуиране културне еволуције.     
                                                                                                      (извор: Википедија)

Знаменита столица из Књижаре Со, Николе Маловића из 
Херцег Новог, стигла је  у Адлигат да буде експонат у 
Музеју српске књижевности. Уз столицу је послат и 
списак познатих људи (преко 150) који су правили 
друштво Николи Маловићу седећи на тој столици у 
његовој књижари која је већ дуго култно место у Херцег 
Новом. Међу њима је и Дарко Танасковић и Владета 
Јеротић који имају легате у Адлигату.

ЗНАМЕНИТА СТОЛИЦА ИЗ КЊИЖАРЕ СО

Професор  Дарко Тана-
сковић, почасни члан-
оснивач Адлигата, посе-
тио  је  свој  легат  у  на-
шој институцији. Овом 
приликом је поклонио 
изузетну  збирку  нумиз-

матике, комплет кованог новца који је 
као амбасадор добио на поклон у Ват-
икану, а који је израђен у изузетно 

малом тиражу. 

ЧланАдлигата, по-
знати биограф и 
уредник културе у 
Политици, Радован 
Поповић, поклонио 
је Адлигату писаћу 
машину и шољу 
песника Миодрага 

ЗБИРКА НУМИЗМАТИКЕ

ПИСАЋА МАШИНА И ШОЉА 
МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Павловића, чији се легат налази у  
Музеју српске књижевности.

Римске секире и мотике, копче за појас, једно симпатично 
звонце – такође су  у Адлигату захваљујући Мирку Стој-
ковићу. Ту су и римска хируршка опрема, фосили острига 
и палми, зуб тигра и још много тога.

НОВЕ КЊИГЕ СА ПОСВЕТАМА

Књижевница Милица Јефтимијевић 
Лилић, раније потпредседница УКС-а, 
поклања Адлигату на стотине књига већ 
годинама. Даровала је недавно још 
књига, већином са посветама. Хвала!
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ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ

Из Јапана је стигао писаћи сто Бранка Вукелића, човека који је својим 
шпијунским активностима значајно допринео заустављању Немаца пред 
Москвом. Вукелић је био члан шпијунског прстена најпознатијег руског 
шпијуна славног Рихарда Зоргеа који је Стаљина обавестио о тачном датуму 
немачког напада на СССР, као и о томе да Јапан не планира да нападе СССР у 
јеку Другог светског рата. Због ове драгоцене информације, Стаљин је био у 
могућности да све своје трупе групише на одбрани Москве и историчари 
сматрају да су управо те додатне трупе пресудно утицале да главни град 
Совјетског савеза не падне у руке нациста. Поклон Бранковог сина Хирошија 
je у Београду захваљујући доскорашњем амбасадору Србије у Јапану, 
господину Ненаду Глишићу.

СТО БРАНКА ВУКЕЛИЋА СТИГАО ИЗ ЈАПАНА

Професор Радосав Пушић, синолог, професор кинеског језика на Фило-
лошком факултету и директор Института Конфуције, поклонио је Адлигату 
збирку која броји више од 2.000 књига, углавном ретких публикација на 
кинеском језику које је током више деценија доносио из Кине. Између 
осталог ту су многобројна дела европске класичне књижевности на 
кинеском као и значајан број књига о Југославији и Србији објављених у 
Кини.

ЗБИРКА КЊИГА НА КИНЕСКОМ ЈЕЗИКУ

ПОКЛОН В. ЈОВАНОВИЋА

Део књига из библиотеке В. Јова-
новића, дипломате СФРЈ стигао је у 
Адлигат. Он је недавно по трећи пут 
напунио пикап Адлигата изван-
редним књигама. Издвојена је кутија 
са 100 старих интересантних при-
мерака књига од  којих најстарија 
датира из давне 1756. год а најмлађа 
из 1912. год. Поред књига, господин 
Јовановић је поклонио и неколико 
старинских мастионица изузетне ле-
поте.

Књижевница Мирјана Булатовић пок-
лонила је за Легат породице Бешевић 
кубуру, бодеже и разноразне друге пред-
мете који су  припадали Вукици Беше-
вић.

КУБУРА НА ПОКЛОН

ПРВА ИЗДАЊА "ПОП ЋИРЕ И ПОП СПИРЕ" 
И "НЕЧИСТЕ КРВИ” У АДЛИГАТУ

Прва издања "Поп Ћире и поп Спире" и "Нечисте крви" стигла 
су у Адлигат у специјалним кутијама које је израдио 
изванредни Александар Ћеклић. Ова два дела не само што су 
обележила српску књижевност, већ су изузетно ретка, а 
нарочито "Поп Ћира и поп Спира", дело које је толико читано, 
преметано, позајмљивано комшијама и пријатељима, да је 
комплетан примерак првог издања толико редак да га 
антиквари, ако имају среће, виде једанпут за пола века!
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ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ

Члан Адлигата, књижевник Ибрахим Хаџић, дугогодишњи уредник Школ-
ског програма Телевизије Београд поклонио је Адлигату своју збирку од 
200 плоча и известан број књига. Пре неколико година поклонио је већи део 
своје библиотеке, а сада су ретке плоче квалитетне музике допуниле и нашу 
дискографску збирку.

НОВИХ 200 ВИНИЛ ПЛОЧА У АДЛИГАТУ

НОВО У КОЛЕКЦИЈИ ФИЛАТЕЛИЈЕ

Пристигло је више сто-

тина прелепих маркица, 

чиме је допуњена колекци-
ја нумизматике. Маркице 

су пристигле из Аустралије.

То је изванредна збирка 

Пацифчких острва и Кариба.

На поклон из Индонезије су стигле 
 наменски урађене поштанске мар-
кице са темом Адлигата које се 
могу користити за слање писама.

ПОСЕТЕ АДЛИГАТУ

  ▫ Зорица Бајфорд, супруга Тимотија Џона Бајфорда;
 ▫ Јадранка Јовановић, српска оперска примадона, 

мецосопран, првакиња Опере Народног позоришта 
у Београду, једна од најпопуларнијих уметница у 
класичној музици у Србији са великим међу-
народним угледом и каријером. У срдачној атмо-
сфери смо договорили дугорочну сарадњу уз сећање 
на нашег члана Милоја Поповића Кавају који је 
веома желео да до ове сарадње дође.
 ▫ Глумица Весна Предојевић

ГРАЂАНИ, ПРИЈАТЕЉИ И САРАДНИЦИ
У ПОСЕТИ АДЛИГАТОВИМ МУЗЕЈИМА

 ▫ Породица Андрејевић из Ниша: отац Душан а мајка Ана, син Ђорђе (7) 
и ћерка Милица са невероватном су пажњом пратили излагање нашег 
водича.
 ▫ Редовна суботња тура по музејима Адлигата: ту су гости из Хрватске, 

Ивана Гавриловић, помоћник уредника билтена "Србија међу књигама". 
 ▫ Ћерке Милоја Поповића Каваје у посетиле очев легат.
 ▫ Представници фирме "Еспресо" посетили су  Адлигат. Радујемо се 

сарадњи!

ХВАЛА НА ПОСЕТИ! ДОБРО НАМ ДОШЛИ И ДОЂИТЕ НАМ ПОНОВО!

Признања и дипломе Милана Вукоса спремне 
су за његов легат у Адлигату. Хвала Стеванки 
Чешљаров.

ПРИЗНАЊА И ДИПЛОМЕ 
МИЛАНА ВУКОСА
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ДОНАЦИЈЕ

АДЛИГАТУ СУ ПОКЛОНИЛИ КЊИГЕ:
 ▫ Рајко Цвијетић из Новог Сада на препоруку  члана књижевника Миће Цвијетића;
 ▫ Рената Самарџић, управницa библиотеке Криминалистичко-полицијског универзитета. Нарочито је значајна 

посвета Александра Дерока;
 ▫ Весна Кујовић из Херцег Новог: поклон ускоро стиже у Србију. Хвала проф. Светлани Градинац, оснивачу;
 ▫ Гордана Миладиновић; Дејан Стојковић; Бранка Косановић; Мирјана Марићевић; Нада Кораћ; Joвица Ђурђић; 

Јелена Филиповић; Маријана Дебељак, Мирјана Марчетић, Божидар Пешев, Оливер Јанковић; Дарко Танасковић; 
Марко Јелић; књижевник Филип Давид, члан оснивач Адлигата;
 ▫ Завод за заштиту природе Србије;
 ▫ Мирјана Марићевић - већином изванреднa издања о руској и светској уметности и каталога значајних аукцијских 

кућа - заправо историја трговине уметничких дела последњих деценија;
 ▫ Филолошка гимназија у Београду;
 ▫ Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду;
 ▫ Марко Јелић, начелник Одељења за међународне односе Адлигата - преписане књиге  књижевника Добрашина 

Јелића;
 ▫ Пеузете су књиге библиотеке ЕИ Ниш из њиховог постројења у Батајници пред рушење комплекса. Спасили смо и 

нешто необичних електронских уређаја који су били произвођени за службе безбедности. Захвалнот оснивачу 
Јовици Кртинићу на информацији о угроженој књижној грађи и Биљани Вујовић на несебичној помоћи.
ДРУГИ ПОКЛОНИ:
 ▫ Зорица Вуковић Вујовић и Драган Вујовић редовно сакупљају дневне новине за Адлигат; 
 ▫ Сретен Јовановић поклонио је периодику;
 ▫ Из Беча је стигла специјална пошиљка  албума филателије;
 ▫ Ивана Клун – поклонила је писаће машине њеног оца, преводиоца; 

 

АДЛИГАТ ЈЕ ПОКЛОНИО:
 ▫ Неколико хиљада књига Ротаракту у Чачку, за поклањање сеоском и школским библиотекама. Хвала Мирку 

Стојковићу на организацији;
 ▫ Волонтери из Ротари клуба и колеге из Одељења обраде у Кумодражу  су  одвојили вишкове књига за поклон 

сеоским библиотекама;
 ▫ Потпредседник Адлигата, Адам Софронијевић, из Адлигатових магацина издвојио неколико стотина књига за 

поклон једном научном институту;
 ▫ Ротаријанци су припремили око 2.500 књига из фонда Адлигатових вишкова за поклон школским и парохијским 

библиотекама у Краљеву, Смедереву и околним селима.

Многи појединци, установе и удружења препознају труд који Адлигат улаже у ширење и неговање 
културе, уметности, науке и писане речи, на простору Србије и шире. Готово свакодневно 
пристижу донације књига и другог материјала који обогаћује фондове Адлигата или бива прослеђен 
другим установама на коришћење и испуњавање њихове племените мисије. 

Хвала свим људима добре воље!

ПОКЛАЊАЈУ НАМ - ПОКЛАЊАМО



 
 УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ  
 И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ”АДЛИГАТ”

 Музеј српске књижевности, 
 Музеј књиге и путовања,
 Библиотека ЛАЗИЋ (од 1882)

 Јосипа Славенског 19а, 
 11040 Београд

+381-11-394-65-33
+3813672807
+381-63-360-218

 muzejknjige@gmail.com 

Председник
Виктор Лазић

Заменици председника 
Горица Лазић, Бранислав Лазић

Потпредседници
Mилош Јанковић, Адам Софронијевић 

Управни одбор
Виктор Лазић, Горица Лазић, Бранислав Лазић,  
Милован Данојлић, Мирјана Вуисић, Љубивоје 
Ршумовић

Чланови oснивачи – иницијатори оснивања
Виктор Лазић, Бранислав Лазић, Горица Лазић, 
Зорица Вуковић-Вујовић

Почасни  чланови – оснивачи
Бојана  Андрић,Сима  Аврамовић,  Момир  Алвировић,
Душан Батаковић †,  Данило Баста,  Матија Бећковић,
Василије  Винце  Вујић,  Вукица  Бешевић,  Станоје
Бингулац,  Стеванка  Чешљаров,  Светлана  Бингулац,
Мирјана Булатовић,  Милан Варадиновић,  Бранислав
Вељковић,  Мирјана  Вуисић,  Душица  Вуковић-
Богдановић,  Светлана Градинац,  Милован  Данојлић,
Александра  Дворанчић,  Милан  Добричић,  Филип
Давид,  Драгослава  Живанов,  Перо  Зубац,  Срба
Игњатовић,  Милош  Јевтић,  Михајло  Јовановић  †,
Милош  Јанковић,  Вера  Дражић-Јовановић  †,  Ненад
Јовановић, Владета Јеротић †, Емир Кустурица, Јовица
Кртинић,  Никола  Кусовац,  Тања  Крагујевић,  Вера  и
Даница  Леко,  Драган  Мраовић,  Драгослав
Михајловић,  Светлана  Мирчов,  Милош  Немањић  †,
Миодраг  Павловић  †,  Кристина  Павловић,  Урош
Петровић, Божидар Пешев, Радосав Пушић, Љубивоје
Ршумовић,  Љубомир  Симовић,  Срђан  Стојанчев,
Невенка  Тадић,  Иво  Тартаља,  Драгица  Топаловић,
Бранислав  Топаловић  †  ,  Илеана  Чура-Сазданић  †,
Снежана Штетић 

Преминули оснивачи
Душан Батаковић, Станоје Бингулац, Вера и Михаило 
Јовановић, Владета Јеротић, Драгица и Бранислав 
Топаловић. Илеана Чура-Сазданић, Милош Немањић, 
Миодраг Павловић, Вера Леко, Вукица Бешевић 

Билтен „Србија међу књигама“ 
Главни и одговорни уредник: Виктор Лазић
Помоћници уредника: Адам Софронијевић, Ивана 
Гавриловић 
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