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Десетогодишњица Награде
„Миле Недељковић“
Иван Златковић
Удружење грађана Баштина и будућност – Аранђеловац 1859
из Аранђеловца ове године десети пут је доделило Награду „Миле
Недељковић“ за најбољу објављену књигу из области савремене српске
фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије, народне књижевности). Награда носи име једног од наших најзначајнијих етнолога, проучаваоца народне традиције и историје, публицисте и педагога. Жири чине еминентни научници: др Бранко Златковић (председник), проф. др Ненад Љубинковић (потпредседник), Јасна Бјеладиновић
Јергић, др Јелена Јовановић и др Смиљана Ђорђевић Белић.
У најужи избор овогa пута ушле су следеће публикације (према
азбучном реду презимена аутора): Данка Лајић Михајловић и Јелена
Јовановић, Косово и Метохија: Музичка слика мултикултуралности 50их и 60-их година 20. века, Музиколошки институт САНУ Београд, 2018
(двоструки ЦД с двојезичном књижицом); Милорад Радевић, Пословице и изреке у српској периодици (1818–1877), приредио Миодраг Матицки, Нови Сад, Београд: Матица српска, Институт за књижевност и
уметност, 2018; Снежана Самарџија, Речи у времену, Београд: СКЗ, 2018.
Програм доделе Награде „Миле Недељковић“, културолошког, научног и едукативног карактера, одржан је 26. септембра 2019. године у парохијском дому Врбичке цркве у Аранђеловцу. Награда „Миле
Недељковић“ уручена је проф. др Снежани Самарџији из Београда за
књигу Речи у времену, у издању Српске књижевне задруге.
Повеља „Миле Недељковић“ за животно дело, према одлуци
жирија који чине др Иван Златковић (председник), проф. др Душан
Извонар и етнолог Невенка Поповић, додељена је проф. др Момчилу Златановићу из Врања. У његово име Повељу је примила др Сања
Златановић из Београда. Програм је оплемењен и музичким наступом
изворне мушке певачке групе Сретењске зоре из Аранђеловца.
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Добитница Награде „Миле Недељковић“ за 2019. годину
проф. др Снежана Самарџија

Добитник Повеље „Миле Недељковић“ за животно дело
др Момчило Златановић
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Прилика је да поменемо и досадашње добитнике Награде „Миле
Недељковић“: Александар Бачко (2010), проф. др Бошко Сувајџић
(2011), проф. др Сања Радиновић (2012), проф. др Валентина Питулић
(2013), др Светлана Брашњевић Торњански (2014), проф. др Никола Ф. Павковић (2015), проф. др Немања Радуловић (2016), Владета
Коларевић (2017) и др Гордана Гарић Петровић (2018).
Досадашњи добитници Повеље „Миле Недељковић“ су: проф.
др Драгослав Девић (2011), академик Петар Влаховић (2012), Јасна
Бјеладинивић Јергић (2013), проф. др Ненад Љубинковић (2014), академик Нада Милошевић-Ђорђевић (2015), проф. др Мирјана Дрндарски Љубинковић (2016), Драгољуб Златковић (2017) и проф. др Сретен Петровић (2018).
Програм везан за доделу Награде „Миле Недељковић“ обухвата традиционално и фолклористичке радионице за ученике аранђеловачких
основних школа. Њихов је циљ стицање основних знања из области
ликовних уметности. Ове године одржан је курс етно-фотографије
Етно-разгледница (радионицу је водио Славиша Живковић, познати
шумадијски уметник наивац и етно-фотограф) и луткарска радионица Змај, на којој су израђиване лутке од природних и еколошких
материјала (курс је водила Мирјана Филиповић, академска сликарка).

Са свечаности поводом доделе Награде „Миле Недељковић“:
проф. др Снежана Самарџија, др Бранко Златковић и др Сања Златановић

Један од циљева овог програмског концепта је утемељење
Српског фолклористичког центра у Аранђеловцу, што би подстакло реализацију многих савремених идеја које се темеље на научнопопуларном, компаративном, едукативном и стваралачком односу
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према народној традицији. И ове јубиларне године манифестација је
имала подршку СО Аранђеловац и свих оних установа, удружења и
појединаца с којима је и сам Миле Недељковић свесрдно сарађивао,
оставивши за собом знаменито културно и научно дело.

др Иван Златковић
Е-пошта: ivanzlatkovicar@gmail.com
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Примљено: 31. 10. 2019.
Прихваћено: 10. 11. 2019.
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