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Р Е  Ч   Д И Р Е К Т О Р А

Обележавајући Дан Народне библиотеке (22. 
новембар) можемо са поносом истаћи да смо се и у 
овом временском периоду трудили да, не само 
о д р ж и м о  д о с т и г н у т и  н и в о  а к т и в н о с т и  и  
професионалности у раду библиотеке и музеја, већ да 
тај рад у складу са нашим могућностима унапредимо и 
то у свим областима дефинисаног предмета рада 
библиотеке и музеја. Иако је основна делатност рада 
библиотеке (музеја) прикупљање, обрада и чување 
библиотечког и музејског матерјала, у последњих 
неколико година библиотека (музеј) нам пружа једну 
лепезу активности културних догађаја, који се односе 
на културу и културно стваралаштво у ширем смислу те 
речи, а на задовољство културне јавности наше 
средине. Ове године посебну пажњу посветили смо 
обележавању 300 годишњици настанка Беле Цркве. У 
том смислу смо, поред других запажених активности, 
организовали низ културних догађаја који су обележили 
овај велики значајан јубилеј и историјски датум наше 
Беле Цркве. Како налаже ред, али не реда ради већ 
искрено и с поштовањем,  захваљујемо се свима онима 
који су нас подржавали и поштовали наш рад који су 
схватили корисност, смисао, суштину и значај културе и 
културног стваралаштва у изградњи свестране 
личности и бољег друштва, са жељом да и у периоду 
који је пред нама остварујемо још бољу сарадњу у 
интересу грађана Беле Цркве и културне јавности.

Посебно се захваљујемо Скупштини општине 
Бела Црква која је подржала и препознала значај, улогу 
и мисију Народне библиотеке у нашем друштву.
Такође истичемо да је ово јубиларни број Читанице као 
гласило Народне библиотеке. У ових 10 година изласка 
Читанице, покушали смо да систематизовано, 
таксативно, кратко и  јасно, увек поводом Дана Народне 
библиотеке, поднесемо условно речено „извештај“ о 
активностима библиотеке и музеја нашим грађанима 
како би и на тај начин, отворено и транспарентно, могли 
да стекну увид у рад наше установе културе.

Радован  Марковић

Добитница НИН-ове награде
Ивана Димић и дир. Народне библиотеке

Радован Марковић
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О НАСТАНКУ ПЕСМЕ SANTA MARIA DELLA SALUTE

„Поштовани домаћини, поштовани председници Беле Цркве, сви присутни, и читаоци којима честитам Дан библиотеке  и желим успешан 
рад. Објављујем да ће Српска академија наука и уметности, поклонити своја одабрана издања вашим читаоцима. Захваљујем колеги 
Марковићу на позиву, који сам са задовољством прихватио и да поменем да сам овде само једном био – отворио сам изложбу слика 
Милана Коњовића. Доста сам времена, од првог позива до данас, размишљао шта да вам кажем. И одједном, како то увек бива, уз име 
Беле Цркве, уз мисао на коло бистрих језера око ње, појавила ми се бела црква из Венеције, с улаза у канал преко пута Трга Светог Марка, 
која је отуд давно пресељена у српску књижевност, у наслов најлепше љубавне песме у српској литератури, у поему Лазе Костића. И зато 
ми се учинило природно, да у овом свечаном дану посвећеном књизи и читању, у Белој Цркви, говорим о настанку дела Santa Maria della 
Salute. И то овако као што следи:
У сиротном пределу је живео човек који је неколико пута, плански, узалудно, покушавао да буде имућан, изгубивши сваку вољу и наду. 
Седео је пред кућом и гледао гуштера како хоће да пређе на другу страну високог зида. Кретао је зелембаћ уза зид, донекле је стизао, 
откидао се, падао на земљу, бректао од умора, поново кретао навише, па опет по истом трагу, свеједнако и задуго док на крају зелени 
гуштер није умакао преко зида. Сиромах је при том поверовао да вреди још који пут покушати, па се одселио. Дошао без ичега у равницу, 
био упоран, а касније његови потомци нису успели да наброје шта је све њихово. Тај сиромах, херцеговачки исељеник, добио је презиме 
Дунђерски и имање од кога креће беседа о настанку песме, намерна да нађе Лазу Костића и његову Ленку, на путу ка елегији због ње, и 
као доказ, да узвишена песма као и све узвишено од људског духа настаје поступно, годинама, у процесу, а не нагло изнебуха, одједном, 
како раскалашни хоће и како мисле. Осим тога, не бисмо наследили толико од уметности и научних открића, да није било наручилаца и 
мецена. Свему је неопходан добар подстицај.
 Добротвор Лазе Костића био је Лазар Дунђерски, велепоседник сентомашки, грађанин новосадски, творац тамошње позоришне зграде и 
најбогатији Србин у Војводини свога времена. У његовим свечаним дворцима, после посног седмогодишњег живовања код књаза Николе, 
нашао је Лаза Костић сигурно склониште и заговор. Преко Дунђерског и свог сабрата проте Гавре Змејановића, Костић се спријатељио са 
патријархом Бранковићем, и четири године живео у Крушедолу, који га је како каже у писму својој жени – издржавао. Да ли је разлог 
Костићевог одласка из куће Лазара Дунђерског у манастир, била брига црквених достојника или неког од чланова породице Дунђерских - 
не зна се сигурно. Ближе смо оном другом, јер неки извори говоре да је песник чуо од кћери свог пријатеља, Ленке, која је била млађа од 
њега тридесет година, да би се удала само за човека какав је он, Костић.
Памет ме стегну, ја срце стисну'
утекох мудро, од среће, луд,
утекох од ње – а она свисну.
Најмлађу кћер свог пријатеља, а касније кума на венчању, Лазара Дунђерског, двадесетогодишњу Ленку, чије име сви знају који тумаче 
најбољу песму Лазе Костића Santa Maria della Salute, песник „је срео у њеном дворцу на обали Дунава“, у лето 1891.  Била је витка и 
висока, плавоока и плаве косе, лепо одгојена и васпитана. Издвајала се својом добротом и срдачношћу, елеганцијом и 
достојношћу...Мезимица породице Дунђерски имала је трагичну судбину. Последње њено путовање био је одлазак у Беч. Новосадска 
Застава, у јесен 1895, јавља да је Ленка Дунђерска, „која се бавила у Бечу, овде оболела и за неколико дана испусти(ла) своју невину 
девојачку душу. Овај је неочекивани удар породицу тим више морао потрести и све познанике изненадити што је покојница била узор 
здравља, једрине, јачине и лепоте девојке, те је свима омиљена била, а прилике су биле најсјајније те је имала све услове што се потпуно 
пожелети могу, за потпуно сретан и задовољан живот“... Имала је двадест и пет година, а умрла је два месеца након венчања Лазе Костића 
с Јулијаном Паланачком у Сомбору. На дан Ленкине смрти, Лаза се налазио у Крушедолу... 
Ни у предсмртним својим данима Лаза Костић није заборавио Ленку Дунђерску. Када је пред последњи одлазак , по наговору лекара и 
пријатеља Симоновића, написао тестамент, у једној од порука остваља аманет да се од његовог новца даје манастиру Крушедолу хиљаду 
круна да се „сваке године чита молитва за спас душе“ Ленке Дунђерске на годишњицу њене смрти. Знамо да је та његова жеља 
поштована... Занимљива је и прича како је Лаза од Уроша Предића наручио Ленкин портрет. Било је то за десетогодишњицу њене смрти.
Сви подаци које смо саопштили довољно јасно говоре о посебној, изузетној, наклоности Лазе Костића према Ленки Дунђерској. Многи ту 
наклоност називају љубављу. Да ли су постојале обостране љубавне жеље истовремено – тешко се може у чистим детаљима приказати...
По одласку из куће Дунђерских, Костић је у Крушедолу 1892. написао песму „Госпођици Ленки Дунђерској у споменицу“. Песму је објавио 
за Ленкина живота, у Нади, две године касније.
Али кога мајка роди
те му судба тако годи
да је вредан тој дивоти?
Тако, у изврсној пригодици, сетној, носталгијом исписаном, означава Костићев поход у откривање „вечитог женског“ и идеалне драгане која 
личи Лаури и Беатричи, али ниједна од њих није, већ једноставно постаје наша обухватна метафора – Ленка. У том највишем тражењу и 
добијању Костић полази од стварног, животног, лирског укрштања сетне наде и веселости, белине и сенке, чиме потврђује постојаност 
петраркистичког тренутка – разговора с Ленком о удаји за другог, када му је она казала своју искреност. О таквом тренутку, неколико година 
касније, 1904, у опису сна, поручивао је песник својој Ленки:
Сјајна од младости и лепоте, више плава но што си била, златасто плава, готово прозрачна, гледала си ме оним погледом пуним жеље, 
обећања и преданости, оним погледом који храбри, зове, скоро провоцира, погледом којим си ме гледала на овом свету свега једном, у 
тренутку који се памти целу вечност, кад си ме гледала мислећи да Те не видим. О тај несамртни поглед! Тај непресушни извор жеља, које 
је судба осудила да остану неазасићене на овом свету!
Такву је у последњим годинама живота Лаза Костић веома често снивао Ленку Дунђерску. Почела му је „долазити“ у сан годину након 
смрти, 1896. Писао је о томе у свом дневнику, у нарочитом сановнику, годинама, тајно, на француском језику. Своје записе је чувао 
закључане...
Ленка Дунђерска у Костићевим сновима мења лик, искушава га и показује љубав, примиче се и нестаје, љуби га и интимно му је блиска, а 
на крају је спремна да ступи с њим у брак. Прича о тим преображајима чини својеврстан и чудан љубавни роман, у одломцима сна, у 
лирским фрагментима, чија се повезаност открива пажљивим читањем Лазиног дневника. То нас уверава да је већина Лазиних записа о 
сновиђењима сачувана и да је описивао догађаје из сна само онда када би у њима сретао Ленку и сазнао нешто ново о њој.
Ипак, цела оваква Костићева казиванка била би само сасвим поетична успомена, примали бисмо је као елегију која је ретка, слична 
црнокрилим птицама које слећу на србобранску капелу Дунђерских, изнад Ленке, али не би имала готово космичку моћ да није после дугог 
песничког уздизања прерасла у досад најлепшу љубавну поему српског језика, довршену 3. јуна 1909, годину пред песникову смрт, када га 
је у књижевној вечности одменила Santa Maria della Salute.“

Изводи из Беседе Мира Вуксановића
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Предавач проф. др Мира Радојевић Предавач доцент др Дејан Радичевић

Плакат

Предавач др Мирча МаранПредавач Срђан Божовић
виши кустос

Циклус предавања поводом 300 година од настанка Беле Цркве
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КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА У 2017. ГОДИНИ

· ДЕЦЕМБАР  2016.
o Промоција књиге Љубав побеђује и Радуј се - Весне Секулић. Медијатор Јован 
Секулић. Стихове је говорила Вања Ђокић.
o Књижевно вече Досељавање Чеха у организацији Народне библиотеке, Националног 
савета чешке националне мањине, Белоцркванске гимназије и економске школе и Техничке 
школе „Сава Мунћан“. 
o Монодраму Страх од љубави по роману Лепосаве Јовановић, извела је првакиња 
драме Народног позоришта глумица Соња Јауковић у својој режији и драматизацији. 
o Изложба слика Удружења ликовних стваралаца и аматера Од Божића до Божића. 
o Читалачки клуб - роман по избору.
o Изложба радова у галерији Музеја вајарке Јоване Петковић  Допунити празнину. 
Изложбу је отворио вајар и мађионичар Раде Пилиповић. 
o Посета ученика туристичког смера Техничке школе „Сава Мунћан“.
o Посета ученика ОШ „Доситеј Обрадовић“.
o Посета Музеју делегације из Мађарске.

· ЈАНУАР  2017. ГОДИНЕ
o Поводом доделе бесплатних чланских картица ђацима првацима, а у организацији 
Народне библиотеке, у сали Центра за културу гостовао је омиљени водитељ  дечијих 
емисија Предраг Вуковић- Пеђолино. 
o Читалачки клуб – роман по избору.

· ФЕБРУАР
o Поводом Националног дана књиге одржано је књижевно вече Мирјане Бобић 
Мојсиловић. Модератор вечери Славица Ардељан.
o Бесплатно учлањење у библиотеку поводом Националног дана књиге.
o Читалачки клуб - роман Музика једног живота - Андреј Макин. 

· МАРТ
o Промоција књиге Арзамас - Иване Димић, овогодишње добитнице НИН-ове награде.
o Промоција књижевног опуса  књижевнице Јелене Ленголд. О делу познате 
књижевнице говорио је главни уредник издавачке куће Архипелаг - Гојко Божовић, песник, 
есејиста и књижевни критичар.
o Читалачки клуб – збирка приповедака Рашчарани свет, ауторке Јелене Ленголд.

· АПРИЛ
o Поводом 300 година од настанка Беле Цркве Народна библиотека је организовала 
циклус предавања:
ü Јаша Томић и прикључење Војводине Краљевини Србији. 
Предавач проф. др Мира Радојевић, Филозофски факултет Београд.
ü Средњовековни град у Дупљаји – предавач доцент др Дејан Радичевић, Филозофски 
факултет Београд.
ü Оснивање Беле Цркве у XVIII веку – предавач Срђан Божовић, виши кустос историчар 
из Панчевачког музеја.
ü Опште прилике у Банату у XVIII веку – предавач  др Мирча Маран, Центар за 
банатске студије из Вршца - Високa школa струковних студија за образовање васпитача.
o Поводом Светског дана књиге бесплатно учлањивање у библиотеку.
o Изложба  акварела Мелите Тодоровић Јовановић  Лето у граду у галерији Музеја.
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·МАЈ
oПоводом 300 година од настанка Беле Цркве,125 година од рођења и 70 година од 
смрти Жарка Васиљевића, промоција књиге Србадија, Власи, Швабе и нешто руских 
кнежева.
Говорили су др Драшко Ређеп, ликовни и књижевни критичар и есејист, Александар 
Јовановић, песник, Милијана Шарчевић и Сања Вукелић из КОВ-а.
oУ оквиру манифестације Ноћ музеја изложене су слике из приватне колекције 
Мирослава Миладиновића.
oРецитаторско вече у организацији удружења Нај-Арт-а, Позоришта Најтеатар, Центра 
за културу и Народне библиотеке. 
Додела диплома и захвалница рецитаторима.
oЧиталачки клуб – роман Камчатка, аргентинског писца Марсела Фигераса и 
приповетке Рејмонда Карвера.
oУчествовање Музеја у манифестацији Музеји Србије десет дана од 10 до 10, 
у оквиру које је и Европска Ноћ музеја.
oИзложба Слике вароши - прикази Беле Цркве у сликарству поводом 300 година од 
оснивања града.
oСликарска радионица Час перспективе ауторке Терезе Стаменковић реализоване са 
ђацима основних школа и заинтересованим суграђанима а у оквиру манифестације Музеји 
Србије десет дана од 10 до 10.
oПредставници Руског фонда културе и НВО Руске хуманитарне мисије, поклонили су 
библиотеци 330 публикација на руском језику.

·ЈУН
oПосета нижих разреда ОШ „Марко Стојановић“ са својим учитељицама библиотеци.
oВече афоризама Александра Баљка. Говорио је Гојко Божовић, књижевник, есејиста 
и главни уредник издавачке куће Архипелаг.
oЧиталачки клуб - роман шпанског књижевника Родрига Муњоса Авиа Психијатри, 
психолози и други болесници.
oПосета Музеју групе новинара, а у организацији Туристичке организације  општине 
Бела Црква.
oСолистички концерт тенора и кантора проф. Николе Давида у пратњи проф. Љубице 
Грујић на клавиру. Концерт је одржан у великој сали Музеја, а поводом обележавања 300 
година од оснивања Беле Цркве. Посвећен је и оперској диви Меланији Бугариновић.

·ЈУЛ
oКњижевно вече Слободана Момировића.

·АВГУСТ
oКњижевно вече Елене Стошић Рођена тамо неке. Ауторка је изложила и своје 
ликовне радове.
oПосета Музеју учесника, вајара, XII вајарске колоније Јасеново 2017.
oПосета Музеју председника Општине Бела Црква у пратњи  делегације из Републике 
Чешке.

·СЕПТЕМБАР
oПредавање проф. др Вељка Брборића, шефа катедре за српски језик Филолошког 
факултета у Београду, на тему Негујмо српски језик.
oПосета музеју ученика Белоцркванске гимназије и економске школе.
oНакон прошлогодишњег конкурисања за пројекат ЕУТЕКА који има за циљ да упозна 
кориснике са радом ЕУ, библиотека је добила полицу, сто, столицу и рачунар.
oДодела признања за најбољу подводну фотографију на интернационалном купу, у 
организацији ронилачког клуба из Беле Цркве Ронити се мора.

·ОКТОБАР
oПосета Музеју ученика III и  IV разреда ОШ „Жарко Зрењанин“
oПромоција књиге Моја равница, ауторке Љиљане Дмитровић. Специјални музички 
гост Ивана Мунђа.
oЧиталачки клуб - роман по избору.
oОтварање изложбе слика Птице, аутора Јавора Рашајског.

·НОВЕМБАР
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Најчитаније књиге домаћих аутора:

1. „Арзамас“ – Ивана Димић
2. „Тихо тече Мисисипи“ – Владимир 
Табашевић
3. „Хроника сумње“ – Владислав Бајац 
4. „Лутка од марципана“ – Мухарем Баздуљ 
5. „Дођи на једно чудно место“ – Весна 
Алексић

Најчитаније књиге страних аутора:

1. „Моја генијална пријатељица“ – Елена 
Феранте  
2. „Прича о новом презимену“ – Елена 
Феранте  
3. „Уна и Селинџер“ –  Фредерик Бегбеде

НАЈЧИТАЛАЦ - одрасли: Јасмина Петрик
НАЈЧИТАЛАЦ - деца: Огњен и Страхиња 
Радошевић

Препоручујемо…

„Човек по имену Уве“ – Фредрик Бакман
Упознајте Увеа. Он је џангризало – један од 
оних који упиру прстом у људе који му се не 
допадају као да су провалници затечени под 
његовим прозором. Сваког јутра Уве иде у 
инспекцију по насељу у ком живи. Премешта 
бицикле и проверава да ли је ђубре правилно 
разврстано – иако је већ неколико година 
прошло откако је разрешен дужности 
председника кућног савета. Или откако је 
„извршен преврат“, како Уве говори о томе. 
Људи га зову „огорченим комшијом из пакла“.
Међутим, иза његове мрзовоље и 
педантерије скрива се једна прича и много 
туге...
И тако, када комшије које се усељавају у 
суседну кућу једног новембарског дана 
случајно униште Увеово поштанско сандуче, 
изненада почиње топла прича о одрпаним 
мачкама, неочекиваном пријатељству и 
древној вештини вожње аута са приколицом. 
Прича која ће суштински променити једног 
човека и једно удружење станара.                                                                          

А К Т У Е Л Н О С Т И

ПОБОЉШАНИ УСЛОВИ РАДА У НАРОДНОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ И МУЗЕЈУ У БЕЛОЈ ЦРКВИ
- У Народној библиотеци и Музеју уграђен je 
видео-надзор;
- Постављена је дрвена оплата на степениште 
Музеја које води у сталну музејску поставку;
- Израђена је полица за публикације које су 
смештене у завичајном и референсном делу  
фонда;
- Израђена је полица за књиге на руском 
језику које је библиотека добила на поклон од 
Руског фонда културе и НВО Руске 
хуманитарне мисије;
- Окречена је фасада на згради библиотеке;
- Офарбана је столарија на библиотеци са 
уличне стране;
- Офарбана је столарија у приземљу музеја 
(галерија и службене просторије);
- Уведена је расвета у подруму музеја;
- Уграђен је вентилациони систем у подруму 
музеја;
- ЕУТЕКА пројекат: добијени су - сто, столица, 
полица за ЕУ-издања и рачунар.

       ОБОГАЋЕН КЊИЖНИ ФОНД НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Књижни фонд Народне библиотеке у протеклом 
периоду обогаћен је за 1045 библиотечких јединица. После 
Сајма књига у Београду и реализације пројекта набавке књига 
који одобрава Покрајински секретаријат за културу и 
информисање, на полицама наше библиотеке наћи ће се још 
нових наслова. Поред књига из области белетристике за 
одрасле и децу, одређен број публикација намењен је 
ученицима и студентима као стручна литература коју користе 
када припремају семинарске, матурске и дипломске радове. 
Књиге су набављене средствима из буџета СО Бела Црква, 
oткупом Министарства културе, a део књига смо добили  од  
дародаваца. Овом приликом објављујемо имена свих оних који 
су Народној библиотеци у Белој Цркви поклонили књиге, желећи 
на тај начин да им изразимо искрену захвалност. У 2017. години 
дародавци су били:  Српска академија наука и уметности (20 
књига), Руски фонд културе и Руска хуманитарна мисија (330 
књига), Национални савет чешке националне мањине – 
поклонио је Чешко/српски – српско/чешки речник (више 
примерака), Анђа Стојановић, Обрад Бузар, Миљана 
Петровски, Драгиња и проф. др Јован  Николић, Ирена Стошић, 
Ненад Живановић, Грозда Каранов, Зорица Станковић, 
породица Николић,  Слободан Момировић,  Озрен 
Радосављевић, Горан Антић, Марјан Ђорђевић, Томислав 
Ђурковић, Димитрије Мадас, Бранка Тодоров, Слободанка 
Ћосић, Александра Станојев Чургус, Жељко Комарица, Ратка 
Војновић, Валентина Вотипка, Славољуб Живак, др Зорица 
Мршевић, Богдан и Огњен Јовановић и Игор Којић.Захваљујемо 
се свим дародавцима.
Посебно се захваљујемо и Штампарији „Бирокуп", који нам  
коричи дотрајале књиге, битне нама и нашим читаоцима.
Читаоци су у нашој библиотеци користили дневну и периодичну 
штампу (часописе, стручну литературу из области 
библиотекарства, филозофије, књижевне критике и уметности).

             САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И МЕДИЈИМА
Народна библиотека (и музеј) у Белој Цркви остварује 

квалитетну сарадњу са СО Бела Црква, са свим установама у граду, 
библиотекама, музејима, школама и сродним установама из ширег 
окружења, са удружењима и појединцима, као и медијима, који су на 
професионалан начин извештавали јавност о свим дешавањима у 
библиотеци и музеју.Претходне године сарађивали смо са 
Телевизијом Банат, БЦ-инфом, БЦ-флешом,  Дневником. Издавачке 
куће Архипелаг и Лагуна, са којима сарађујемо дуги низ година и чији 
су аутори били наши гости, на својим сајтовима објављивали су вести 
са дешавања у Народној библиотеци у Белој Цркви. Надамо се да ће 
се успешна сарадња наставити и у периоду који следи и да ће медији 
као и до сада, на транспарентан и објективан начин извештавати 
јавност о разноврсним културним дешавањима у нашој установи. На 
тај начин, заједнички ћемо дати допринос у раду  и то не само на 
популаризацији књига и читања него и на  правилној и стимулативној 
оријентацији људи, а пре свега младих, у промоцији правих вредности 
из области уметности и културног стваралаштва. 
У овом временском периоду по разним основама Народну библиотеку 
(музеј) посетило је укупно  21999  посетилаца.

Да Вас подсетимо...
Радно време Народне библиотеке и Музеја:
од 730 - 2000 – радним данима
од 900 – 1200 – прве суботе у месецу
Уз предходну најаву и договор колективне посете Музеју свакодневно.

ИЗДАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

- Допунити празнину, ауторке Јоване Петковић (каталог уз 
изложбу; приредио Игор Вокоун)
- Лето у граду, ауторке Mелите Тодоровић (каталог уз изложбу; 
приредио Игор Вокоун)
- Слике вароши, аутора Игора Вокоуна (каталог уз изложбу)
- Пристигла писма, аутора Зорана Рашковића
- Рођена тамо неке, ауторке Елене Стошић
- Завири у срце, аутора Сашка Јовановића
- Птице, аутора Јавора Рашајског (каталог уз изложбу; 
приредио Игор Вокоун
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У СЛИЦИ И РЕЧИ

Вече афоризама Александра Баљка
Дан библиотеке 

Беседа академика Мира Вуксановића
 Santa Maria della Salute

Додела признања - Најчиталац

Еутека кутак
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8

Додела бесплатних чл. картица првацима
 гост Предраг Вуковић -  Пеђолино

Изложба  - Слике вароши

Изложба акварела
 Мелите Тодоровић Јовановић

Изложба радова вајарке 
Јоване Петковић
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Изложба слика из приватне колекције
 Мирослава Миладиновића

Књижевно вече Досељавање Чеха

Књижевно вече Елене Стошић

Књижевно вече Јелене Ленголд
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Књижевно вече
 Слободана Момировића

Монодрама Страх од љубави
 првакиња Народног позоришта

 глумица Соња Јауковић

Музеји Србије десет дана 10 до 10.

Музеји Србије десет дана 10 до 10.
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Национални дан књиге - гост
 Мирјана Бобић Мојсиловић

Предавање 
проф. др Вељка Брборића

Промоција књиге 
Арзамас - Иване Димић

Промоција књиге Весне Секулић
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Солистички концерт 
тенора и кантора

 проф. Николе Давида

Сликарска радионица 
Час перспективе

Рецитаторско вече 
 Додела диплома и захвалница

Промоција књиге
 Србадија, Власи, Швабе
 и нешто руских кнежева


