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Научна хроника 

 

Дани Тихомира Р. Ђорђевића
у Алексинцу 2022. године

Марко Ђорђевић

У среду, 19. октобра 2022. године, у оквиру манифестације Дани 
Тихомира Р. Ђорђевића у Алексинцу, одржана је Свечана академија на 
којој је додељена Наградa „Тихомир Р. Ђорђевић“ за изузетан свеобу-
хватни научни и истраживачки допринос појединца у областима ет-
нологије, фолклористике, филологије, као и признање „Запис – чувар 
завичаја“ за посебне доприносе очувању локалне традиције. Организа-
тор манифестације је Центар за културу и уметност Алексинац, а саор-
ганизатори Огранак САНУ у Нишу, Одељење посебних фондова Народне 
библиотеке Србије, Алексиначка гимназија, Библиотека „Вук Караџић“, 
Алексинац, ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Алексинац, а покровитељ је 
Општина Алексинац.

На почетку Свечане академије присутнима се обратила госпођа 
Ташана Јевтић, начелник Одељења за општу управу и друштвене де-
латности Општине Алексинац, а потом је проф. др Данијела Поповић 
Николић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), председник 
жирија, прочитала образложење одлуке жирија да се Награда „Тихомир 
Р. Ђорђевић“ за 2022. годину додели проф. др Марији Клеут, професорки 
емерити Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 

У образложењу је посебно истакнуто да је дугогодишњи научни 
рад проф. др Марије Клеут увек био усмерен на истраживање народне 
књижевности и њој сродних дисциплина код Срба. Изузетно запажени 
резултати остварени су на бројним плановима: од изучавања разли-
читих жанровских система, преко питања релација између историјске 
подлоге и модела транспонованих унутар књижевноуметничког те-
кста, поетике ликова, класификације, варијантности, односа писане и 
усмене књижевности и слично. Научни допринос проф. др Марије Кле-
ут огледа се и у поузданим тумачењима која су заснована на прецизним 
теоријско-методолошким основама, увидима у разноврсну грађу, син-
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тезама које су доприносиле новим сазнањима из области фолклористи-
ке и утицала на њен даљи развој. У образложењу је истакнут и истанчан 
осећај проф. Клеут за приређивање антологијских избора, као и усмене 
грађе из рукописних и публикованих извора. Како је добитница била 
спречена да допутује у Алексинац и преузме награду, госпођа Ташана 
Јевтић уручила је награду проф. др Јасмини Јокић. Затим је емитован 
тонски запис – обраћање проф. др Марије Клеут.

Признање „Запис – чувар завичаја“ додељено је госпођи Љиља-
ни Мијаиловић, извођачици традиционалне српске песме. Признање је 
добитници уручио господин Дејан Милошевић, начелник општинске 
управе Алексинац.

На завршетку свечаности, ученици Алексиначке гимназије извели 
су игроказ Зле очи – адаптацију истоименог дела Тихомира Р. Ђорђевића.

Сл. 1. Професорка емерита 
Марија Клеут, добитница 

Награде „Тихомир Р. Ђорђевић“ 
за 2022. годину (награду је при-

мила проф. др Јасмина Јокић)

Сл. 2. Признање „Запис – чувар 
завичаја“ додељено је госпођи 

Љиљани Мијаиловић
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мср Марко Ђорђевић
докторанд на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду                                              Примљено: 31. 12. 2022.
Е-пошта: marko.j.djordjevic@gmail.com Прихваћено: 10. 1. 2023.

3. Игроказ Зле очи у извођењу ученика Алексиначке гимназије


