
Из рада Културно-просветне заједнице Београда 

Живорад Ајдачић генерални секретар КПЗ Београда Отварање скупа* 

Поздравна реч на отварању свечане предаје награде ЗЛАТНИ БЕОЧУГ за 2004. годину;

Имам част да у име Културно-просветне заједнице Београда, поздравим пре свих 
добитнике овог престижног признања Златни беочуг и добитнике посебних 
признања. 

Поздрављам високу делегацију Генералштаба Војске Србије и Црне Горе, на 
челу са начелником генерал-потпуковником Драганом Паскашом. Поздрављам 
уважене академике, поздрављам истакнуте уметнике и научнике, поздрављам 
ректоре и декане Београдских универзитета, представнике Скупштине Србије, 

Владе Републике Србије, Скупштине града Београда, директоре и представнике институција 
културе, науке и просвете, и раније добитнике овог значајног признања. Поздрављам све 
присутне као и домаћина Централни дом Војске Србије и Црне Горе. 

Поздрављам представнике средстава јавног информисања, која су дала велики допринос у 
афирмацији овог признања. Посебно поздрављам и захваљујем се нашим донаторима а пре свих 
Милошу Матијаш у, власнику и директору фабрике коверата “Беотелепром”, великом донатору и 
спонзору Културно-просветне заједнице Београда и донатору многих институција културе, 
аутора и стваралаца и хуманитарних организација. 

Захваљујем се МБ Консалтинг-у, Карић фондацији, Комнетингу, 063 Мобтел- у Србија, Модној 
кући “Мона”, златари Перић, агенцији “Yет тревел”, хотелу “Радмиловац” и осталима који су 
помогли и помагали акције и програме Културно-просветне заједнице Београда. Културно-
просветна заједница Београда основана је 1956. године као организација у области културног 
стваралаш тва, научне и просветне делатности. Од оснивања па до данас залагала се за 
друштвену и културну толеранцију и афирмисала аутентичне духовне и културне вредности 
нашег простора. 

Као баштиник културног континуитета, Културно-просветна заједница од 1970. године додељује 
годишњу престиж ну награду и признање ЗЛАТНИ БЕОЧУГ ствараоцима, научницима, 
уметницима, културним посленицима, ансамблима, установама и организацијама за трајни 
допринос култури Београда. . Награда ЗЛАТНИ БЕОЧУГ је признање за заокружене духовне 
вредности и достигнућа, које континуирано повезују све оне који омогућавају успешнији 
духовни живот нашег града. Додељује се као годишња награда за трајни допринос култури 
Београда. Творци ове награде су песник Васко Попа који је дао и име награди, Радомир Стевић 
Рас и Јевта Јевтовић. 

Ако би се поређала сва имена досадаш њих добитника ове награде видело би се да је то именик 
најуспешнијих, а књига састављена од текстова образлож ења за награду, представљала би 
својеврсну савремену енциклопедију културе, уметноси и науке Београда. На предлог жирија, 
Председништво Културно-просветне заједнице Београда од 1996. године додељује ПОВЕЉЕ 
организацијама и појединцима заслу- жним за изузетан допринос култури Београда.. 



За овогодишњу доделу награде “Златни беочуг” и посебних 
признања, жири је имао тежак задатак да од предлож ених 
167 кандидата прогласи, и то једногласно, добитнике за 
2004. годину. 

Жири је радио у саставу: 

проф. Радмила Бакочевић – председник, Проф. др Рашко 
Јовановић, проф. др Велимир Симоновић – заменик 
председника, Бранка Бошњак – архитекта, Проф. др 
Славенко Терзић – исторчар, потпуковник Новица Костић – 
сликар и песник, Милош Матијаш – предузетник, проф. 
Миодраг Ђикић – драмски писац, проф. Драган Мраовић – 
књижевник и преводилац, Живорад Ајдачић – редитељ, 

Вељко Михајловић – сликар, Љиљана Благојевић – глумица, Бора Дугић – музички уметник. 

Истовремено, жири је једногласно предложио Културно-просветној заједници Србије, да 
невладином удружењу – Актив професора и наставника српског језика и књижевности средњих 
и основних школа у Никшићу, – за одбрану српског језика, за њихов гест и велику 
интелектуалну честитост и храброст, додели Вукову награду. 


