Добитници „Златне значке“
1. Милица Бакрач, професорка из Никшића једна је од наистакнутијих
песникиња које стварају на српском језику у Црној Гори.
2. Недељко Билкић, вокални солиста из Београда, истакнути је уметник у
нашој народној музици чије ауторске песме публика често препознаје као
аутентичне народне.
3. Мирјана Бобић Мојсиловић је дугогодишња

уредница престижних

листова и часописа, новинарка, књижевница, ауторка више телевизијских
емисија.
4. Светлана Бојчевић Цицовић, првакиња београдске опере, велики део
свог стваралачког опуса посветила је и сарадњи са младима наступајући са
Академским хором Колегијум музикум.
5. Зоран Вељановић, архивиста, како својим стручним радом, тако и
ангажовањем на пољу српске културе и просвете, давно је превазишао
оквире свог града Суботице.
6. Душан Видаковић је

власник и главни и одговорни уредник

„Франкфуртских вести“ из Немачке, најтиражнијих српских новина у
дијаспори.
7. Радован Влаховић, књижевник, директор и уредник Банатског културног
центра велики је мисионар културе из Новог Милошева.

8. Момчило Вуксановић - Мома Брада, сликар иконописац из Деспотовца
покретач је бројних значајних манифестација и чувар баштине у свом
крају.
9. Будимир Гођевац, председник Савеза музичких удружења Војводине из
Новог Сада несебично се залаже за унапређење естрадно-музичке
делатности и у хуманитарним акцијама.
10. Раде Драговић, новинар „Вечерњих Новости“ из Београда, поред
рубрика које уређује, прати и активности дијаспоре.
11. Снежана Ђенић, историчарка и посленик културе из Чајетине, позната
је по дугогодишњем научно-истраживачком раду на проучавању историје
ужичког и златиборског краја.
12. Мајкл Ђорђевић из Сједињених Америчких Држава, оснивач

је

Фондације Задужбина Студеница која 18 година стипендира најбоље
студенте из Србије.
13. Радошин Зајић, књижевник, уредник, дугогодишњи посленик културе у
Трстенику. Био је и секретар Културно-просветне заједнице Трстеника.
14. Зорица Зец, културни посленик из Београда, годинама успешно
сарађује са нашим писцима из дијаспоре.
15. Јасмина Зотовић, извршна директорка Народног позоришта, увек
истински посвећена пројектима свог позоришта, али и оних који у њему
само повремено гостују. Као ми данас.

16. Марко Игњатић, посленик културе, председник је Српског привредног
друштва „Привредник“ у Загребу.
17. Драган Јаковљевић, књижевник и уредник „Српских новина“ из
Будимпеште, један је од аутора информативне емисије и интернет радија
српске мањине у Мађарској.
18. Ненад Јездић, глумац Атељеа 212 из Београда, уметник који је снимио
бројне серије и филмове и за то добио низ значајних признања.
19. Ђорђе Јевтић, књижевник, публициста и културни посленик из
Грачанице, један је од носилаца српске културе на Косову и Метохији.
20. Милош Јовић - Лео Мартин, вокални солиста и музичар из Београда
шансоњер је интернационалне славе који је наступао са највећим светским
зваздама.
21. Илија Јовичић, професор, дугогодишњи је директор Основне школе
„Лазар Саватић“ из Земуна, једне од најуспешнијих школа у Србији.
22. Владан Јочић, новинар из Париза, уредник је актуелног серијала „Свет
без визе“.
23. Милан Кићевац је председник Српске православне црквене општине у
Будимпешти и повереник Просвјете за Мађарску.
24. Веселин Конатар, посленик културе из Сремских Карловаца оставио је
снажан печат у развоју културне и уметничке сарадње између Србије и
Русије.

25. др Миомир Кораћ, археолог, директор Виминацијума , успео је да
својом стручношћу, али и оригиналношћу, сачува и

приближи ово

значајно археолошко налазиште савременом посетиоцу.
26. Небојша Лапчевић, књижевник из Крушевца,

посленик културе

Расинског округа, директор је Легата Милића од Мачве.
27. Радмила Лончар, новинарка „Франкфуртских вести“ из Немачке,
годинама извештава о дијаспори.
28. Мр Драган Марић, професор филмске камере на Академији уметности
у Београду, био је директор фотографије, сниматељ или редитељ у преко
600 телевизијских остварења.
29. Светлана Матић, дечји писац из Беча, активно ради на очувању српског
језика у дијаспори.
30. Срђан Мијалковић, професор, културни посленик и председник КУД
„Просвјета“ у Бечу изузетно много доприноси културном животу Срба у
Аустрији.
31. Проф. др Горан Милашиновић, познати лекар кардиолог из Београда
истовремено је и одличан писац који своју хуманост посвећује струци, али
је поклања и својим књижевним јунацима.
32. Милун Милорадовић, публициста из Београда,

један је од оних

културних прегалаца који чувају од заборава нашу традицију, посебно у
хроникама села.

33. Наташа Михаиловић, новинарка и уредница РТС-а из Београда,
посебно је позната као аутор емисије „Шта радите, бре“.
34. проф. др Драган Никодијевић, професор универзитета у Београду, а
некадашњи начелник за културу и пропаганду Дома војске, дуги низ
година бави се менаџментом у оквиру медијске и уметничке праксе.
35. Будимир Нововић, правник и економиста, читав свој радни век
посветио је новинарству, али

и култури. Дописник је „Политике“ из

Ваљева.
36. Дивна Обреновић, , председница Културног друштва „Михало Пупин“
и српске библиотеке у Словенији годинама се бави

очувањем српске

културне баштине.
37. Душко Премовић, глумац и писац из Београда је сценариста бројних
представа и филмова који се баве савременом тематиком.
38. Радмила Пурић, социолог из Београда, била је дугогодишња
директорка предшколских установа , а сада је предани културни прегалац
и сарадница Задужбине „Доситеј Обрадовић“.
39. Рајко Радојевић, члан

Српскае националне академије у Торонту,

активно се бави очувањем српског националног идентитета у дијаспори.
40. Делфина Рајић, историчарка уметности, директорка Музеја у Чачку,
један је од оних прегалаца иза чијег стручног и преданог рада остају
капитална достигнућа.

41. Немања Савић, редовни професор на Бањалучкој академији, диригент
и композитор, бави се очувањем српске музичке традиције и проноси
лепоту српске песме широм Европе.
42. Љубомир Сарамандић, кустос Српске куће на Крфу, писац и чувар
наше часне прошлости и почасни конзул Србије.
43. Бранко Станковић, новинар и уредник из

Београда, аутор култне

емисије РТС-а „Квадратура круга“, као и бројних документарних филмова.
44. Станко Стојиљковић, новинар и публициста из Београда, аутор више
хиљада чланака, интервјуа и репотажа, посебно је познат по томе што се
бави темама везаним за науку.
45. Смиљана Стокић, солисткиња балета Народног позоришта из Београда
играла је у целокупном репертоару балета, али се дуги низ година бави и
заштитом права интерпретатора.
46. Бојан Суђић, професор Факултета музичке уметности у Београду,
уметнички директор ансамбала Музичке продукције РТС-а, једно је од
најоригиналнијих диригентских имена код нас. Његова уметност одавно је
прешла границе наше земље.
47. Перка Тешовић, мецена културе из Москве. Годинама помаже наше
интелектуалце и уметнике у Русији.

48. Александар Тимофејев, новинар из Београда, директор и главни и
одговорни уредник Радио телевизије Студио Б, аутор више стотина радио
и ТВ емисија, професор на Академији уметности.
49. Момчило Р. Тодосијевић, педагог из Трстеника, носилац је бројних
награда и признања у свом крају и аутор хроника села које чувају бројне
податке о Србији од заборава.
50. Васил Толевски, књижевник и уредник из Скопља. Посебно познат као
афористичар. Освојио је бројне награде у овој области.
51. Јелена Томашевић, вокална солисткиња и кантауторка из Београда,
добитница бројних награда. Била је представница Србије на Песми
Евровизије.
52. Зоран Хаџи Лазин, позоришни делатник и публициста, своју
префињену духовност и стваралачку енергију за опште добро српске
културе и просвете углавном је остварио у Новом Саду.
53. Бајо Џаковић, познати књижевник из Јагодине, и као новинар је дао
велики допринос развоју свеукупног културног живота

на подручју

Поморавског округа.
54. Софија Шкорић, културни посленик, хуманиста . Годинама помаже
српску дијаспору у Канади.

