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Хроника

Дани Тихомира Р. Ђорђевића

Ана Савић

Манифестација Дани Тихомира Р. Ђорђевића, установљена 2018, 
одржана је у Алексинцу од 28. септембра до 1. октобра 2021. у органи-
зацији Центра за културу и уметност у Алексинцу и суорганизацији 
Огранка Српске академије наука и уметности у Нишу, Одељења по-
себних фондова Народне библиотеке Србије, Алексиначке гимназије, 
Библиотеке „Вук Караџић“ у Алексинцу и ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у 
Алексинцу. Првог дана манифестације потписан је Протокол о сарадњи 
између издавачке куће Српска књижевна задруга из Београда и Цен-
тра за културу и уметност у Алексинцу, и промовисано је фототипско 
издање књиге Тихомира Р. Ђорђевића Природа у веровању и предању 
нашег народа, у издању Српске књижевне задруге. О монографији су 
говорили управник Српске књижевне задруге Душко Бабић, уредник 
издања Драган Лакићевић и приређивач др Бранко Златковић. 

Промоција новог броја часописа Караџић, поново покренутог 
на иницијативу Завичајног музеја и Центра за културу и уметност у 
Алексинцу, одржана је другог дана манифестације. О новој свесци го-
ворили су уредник издања Александар Никезић и проф. Зоран Стева-
новић. 

Још једно капитално дело Тихомира Р. Ђорђевића, Цигани у Србији 
‒ етнолошка истраживања, објављено је фототипски. Реч је о његовој 
докторској дисертацији, одбрањеној у Минхену 1902. и публикованој 
на немачком језику 1903. и 1906. године. Ово дело, које је представљено 
широј научној заједници трећег дана манифестације, јесте први цело-
вити превод Ђорђевићеве монографије на српски језик. Билингвални 
карактер књиге (српски превод и немачки оригинал) омогућава да се 
текст паралелно прати и допре до ширег круга читалаца. На промоцији 
су говорили приређивач проф. др Данијела Поповић Николић, преводи-
лац Гордана Тимотијевић, представници издавача (Центар за културу и 
уметност у Алексинцу и Огранак САНУ у Нишу), као и рецензенткиње 
др Светлана Ћирковић и др Сања Златановић. Истакнут је значај фото-
типског издања монографије која је поставила основе ромологије у Ср-
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бији, а која је до овог тренутка, 118 година након издања на немачком, 
на матерњем језику Тихомира Ђорђевића била тешко доступна и то тек 
у фрагментима.

У оквиру Дана Тихомира Р. Ђорђевића одржана је и свечана до-
дела Награде „Тихомир Р. Ђорђевић“ за свеобухватан научни и истра-
живачки рад у областима етнологије, фолклористике и филологије, као 
и признања „Чувар завичаја“ за велики и значајан допринос очувању 
материјалног и нематеријалног културног наслеђа. Чланови жирија: 
проф. др Данијела Поповић Николић, проф. др Горан Максимовић и 
проф. др Недељко Богдановић доделили су Награду „Тихомир Р. Ђорђе-
вић“ проф. др Снежани Самарџији (Универзитет у Београду, Филолошки 
факултет), док је награда „Чувар завичаја“ припала проф. др Момчилу 
Златановићу (Универзитет у Нишу). 

Манифестација је затворена четвртог дана концертом ансамбла 
Венац из Грачанице. 
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