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Ob dvajsetletnici Društva 
Slovencev v Beogradu – Društva 
Sava

 

 
 Društvo Slovencev v Beogradu – Društvo Sava letos praznuje dvaj-
seto obletnico svojega obstoja. Ustanovili so ga ljudje, ki jih medseboj-
no povezujejo slovenski jezik, kultura, običaji in tradicija. V teh dveh 
desetletjih se je v društvu zvrstilo veliko dogodkov in izjemnih dosež-
kov, ki so jih s svojim trudom ustvarili člani in prijatelji, od tistih, ki so 
omogočili ustanovitev, do onih, ki so društvo skozi vsa ta leta ohranjali 
in poskrbeli, da je postalo takšno, kakršnega poznamo danes.

Dvajsetletnico delovanja smo praznovali 2. junija v prostorih Ju-
goslovanske kinoteke v Beogradu. Proslava se je začela s svečano otvo-
ritvijo fotografske razstave, ki predstavlja pot in razvoj Društva Sava 
od njegove ustanovitve do današnjih dni. Osebnosti in dogodki, ki so 
ustvarjali njegovo zgodovino, so ostali trajno zabeleženi s profesional-
nim fotoaparatom Branka Zorka, fotografa in planinca ter dolgoletnega 
člana društva. Uvodni del je bil posvečen tudi samemu avtorju razstave 
in njegovemu delu, o čemer je spregovorila dr. Ivana Kronja. Po odprtju 
razstave se je v dvorani Makavejev začel slovesni program proslave 
z izvedbo himn Slovenije in Srbije, ki ju je zapel ženski pevski zbor 
Društva Sava Pojoča družba pod vodstvom dirigentke Višnje Dimitri-
jević. Prisotne sta pozdravila Saša Verbič, predsednik Društva Sava, in 
dr. Helena Jaklitsch, ministrica na Uradu za Slovence v zamejstvu in po 
svetu.

Ob tej priložnosti je dr. Jaklitscheva v imenu Urada Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Društvu Sava podelila Priznanje in 
Zahvalo Vlade RS za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenskega 
jezika, kulture in narodne identitete v Republiki Srbiji. 
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V nadaljevanju programa sta bila publiki predstavljena dva doku-
mentarna filma avtorjev Dragomirja Zupanca in Vladimirja Šojata, ki 
sta bila v produkciji Društva Sava posneta prav za to priložnost. Prvi 
film z naslovom 20 let Društva Sava predstavlja filmsko zgodbo o Dru-
štvu Sava, njegovih članih in dejavnostih. Drugi film, naslovljen Druš-
tvo Sava v času korone, že na prvi pogled precej zgovorno izdaja svojo 
temo, saj na poetičen način predstavlja, kako so člani Save preživeli 
čas karantene, s čim so se ukvarjali in kaj vse jim je uspelo narediti za 
skupnost društva.

Glasbeni del programa je dodatno obogatil vokalni Kvartet Sava z 
izvedbo dveh slovenskih ljudskih pesmi, poleg tega pa so udeleženci 
dopolnilnega pouka slovenskega jezika, ki ga že 10 let uspešno vodi 
učiteljica Tatjana Bukvič, izvedli igro Slovenija v mojem srcu.

Podeljevanje zahval je priredilo tudi samo Društvo Sava, ki je za-
služnim članom in inštitucijam vročilo plakete in priznanja. Ob prosla-
vi jubileja sta tako največje priznanje posameznikom prejela režiser 
Dragomir Zupanc in učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika 
v Srbiji Tatjana Bukvič. Posebno priznanje inštitucijam sta sprejela dr. 
Helena Jaklitsch v imenu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu ter Roman Waixler v imenu Veleposlaništva Republike Slo-
venije v Srbiji. Z zahvalami za delo in trud so bili nagrajeni še Dino 
Dolničar, urednik portala Slokult.info, Marija Vauda, vodja likovnih de-
lavnic, dr. Tanja Tomazin, lektorica na Filološki fakulteti v Beogradu, 
Jovan Mitrović, dolgoletni aktiven član društva, in Višnja Dimitrijević, 
zborovodkinja.

Praznik smo pospremili tudi s tiskano besedo. Ob okrogli obletnici 
smo s slovesno 37. številko Biltena, ki je bila tokrat seveda povsem 
posvečena jubileju, poskusili sestaviti retrospektivo nastanka, obstoja 
in delovanja Društva Sava.

Program jubileja je bil svečano zaključen s himno Beogradu slo-
venskega skladatelja Mihovila Logarja, ki so jo pod dirigentsko palico 
zborovodkinje in dirigentke Višnje Dimitrijević izvedli komorni ansam-
bel Škancin, ženski zbor Društva Sava Pojoča družba ter moški vokalni 
Kvartet Sava.

Zaradi upoštevanja epidemioloških razmer je bilo število gostov na 
dogodku žal omejeno. Slovesno proslavo 20. obletnice obstoja Društva 
Sava je v okviru projekta finančno omogočil Urad Vlade Republike Slo-
venije za Slovence v zamejstvu in po svetu.


