
Sahrana Svetlane Velmar Janković

Književnica Svetlana Velmar Janković sahranjena na Novom

groblju

T.Nj. | 12. 04. 2014. - 17:07h | Komentara: 1

Na Novom groblju danas je sahranjena velika književnica Svetlana Velmar Janković, koja je

posle duge i teške bolesti preminula 9. aprila u Beogradu.

Po njenoj želji nije bilo

oproštajnih govora već je

samo održano opelo a

njeni zemni ostaci

položeni su u porodičnu

grobnicu, u kojoj počivaju

njeni majka i deda.

 

Među brojnim prijateljima

i poštovaocima koji su

došli da joj upute poslednji

pozdrav bili su ministar

Ivan Tasovac, državni

sekretar Dejan Ristić,

princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom katarinom. Predrag Marković, Mihajlo Pantić,

Vladeta Jerotić, Matija Bećković, Miro Vuksanović Gojko Tešić, Mileta Prodanović, Tihomir

Stanić, Rada Đuričin, Milena Pavlović, Ivana Vujić, Miodrag Maticki, Radivoje Mikić, Goran

Gocić, Ivana Dimić, Srđan Šaper i drugi.
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ODLAZAK VELIKE KNJIŽEVNICE
Juce sahranjena Svetlana Velmar Janković

BEOGRAD>^JUČe
na Novom groblju
sahranjena je velika
književnica Svetlana
Velmarjanković, koja
je posle duge i teške
bolesti preminula 9.
aprila u Beogradu.

Po njenoj zelji, nije bilo
oproštajnih govora, već je
samo održano opelo, a nje-
ni zemni ostaci položeni
su u porodičnu grobnicu u
kojoj počivaju njeni majka
i deda.

Medu brojnim prijatelji-
ma i poštovaocima koji su
došli da joj upute poslednji
pozdrav, bili su ministar

Ivan Tasovac, drzavni se-
kretar Dejan Ristić, princ
Aleksandar Karadordević

sa suprugom Katarinom,
Predrag Marković, Mihaj-
lo Pantić, Vladeta Jero-

tić, Matija Bećković, Miro
Vuksanović Gojko Tešić,
Mileta Prodanović, Tiho-
mir Stanić, Rada Duričin,
Milena Pavlović, Ivana
Vujić, Miodrag Maticki,
Radivoje Mikić, Goran Go-
cić, Ivana Dimić, Srdan
Šaper i drugi.

U tihim, nezvaničnim
komentarima govorilo se o
veličini njenog književnog
dela i dara, neverovat-
noj snazi ličnosti, njenom
doslednom, istrajnom ne-
govanju vrednosti, gra-
danskom duhu, osmehu
koji joj bio gotovo zaštitni
znak čak i u najtežim tre-
nucima, njenoj otmenosti
i srdačnosti u isti mah...
I Nj. m

> Duda Ivković sa suprugom Nenom � Matija Bećković � Miroljub i Olivera Labus

Foto:G. Srdanovy ŽELJA: Književnica je sahranjena pored majke i dede
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Sahranjena Svetlana Velmar Janković
IZVOR: TANJUG

Na Novom groblju u porodičnoj grobnici danas je sahranjena jedna od najvećih sprskih književnica

dvadesetog veka, akademik Svetlana Velmar Janković koja je preminula u sredu 9. aprila, u 82

godini.

Tweet

Opelu i sahrani su prisustvovali ministar kulture i

informisanja Ivan Tasovac, državni sekretar

Ministarstva Dejan Ristić, princ Aleksandar

Karađordjević sa supurugom Katarinom,

predsednik Srpske akademije nauka Nikola

Hajdin, potpredsednik Ljubiša Rakić i značajan

broj članova SANU, kao i njen dugogodišnji

izdavač Predrag Marković. 

Poslednju poštu književnici na čiji lični zahtev

nije održan nikakav govor, odali su brojni

profesori Univerziteta, direktori Nacionalne i

Univerzitetske biblioteke, pisci, glumci i jedan

broj njenih vernih čitalaca. 

Akademik Svetlana Velmar Janković dala je

izuzetni doprinos srpskoj i svetskoj književnosti i

svojim delima obogatila je opus naše

savremene književnosi i književne kritike.

Dopisni član Odeljenja jezika i književnosti

postala je 2. novembra 2006. godine, a redovni

član je od 5. novembra 2009. godine. Oblast

rada akademika Svetlane Velmar Janković bila je književnost. 

Svetlana Velmar Janković rođena je u Beogradu, 1. februara 1933. godine. Diplomirala je na

Filološkom fakultetu u Beogradu francuski jezik i književnost. Kao sekretar i urednik časopisa

"Književnost" bila je i u uredništvu koje je vodio Eli Finci i u uredništvu koje je vodio Zoran Mišić. Dugo

je godina uređivala, u Izdavačkom preduzeću Prosveta, edicije savremene jugoslovenske proze i

esejistike. Osnovala je biblioteku Baština.
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SAHRANJENA SVETLANA VELMAR JANKOVIĆ
Beograd - Knjizenica i akademkinja Svetlana Velmar Jankovic, koja je preminula u sredu, 9. aprila,
u 82 godini, sahranjena je u subotu na Novom groblju u porodičnoj grobnici. Sahrani su
prisustvovali ministar kulture i informisanja Ivan Tasaovac, državni sekretar Ministarstva Dejan Ristić,
princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom, predsednik Srpske akademije nauka Nikola
Hajdin i značajan broj članova SANU, kao i njen dugogodišnji izdavač Predrag Marković. Poslednju
poštu književnici, na čiji lični zahtev nije održan nikakav govor, odali su brojni profesori, pisci, gumci,
kao i iedan broi nienih vernih čitalaca. K. R.



Sahranjena Svetlana Velmar Janković

Jedna od najvećih srskih književnica 20. veka, akademkinja Svetlana Velmar Janković

sahranjena je u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu.

Opelu i sahrani prisustvovali su ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, državni sekretar

Ministarstva Dejan Ristić, princ Aleksandar Karađorđević sa supurugom Katarinom, predsednik Srpske

akademije nauka Nikola Hajdin, potpredsednik Ljubiša Rakić i značajan broj članova SANU, kao i njen

dugogodišnji izdavač Predrag Marković, prenosi Tanjug.

Poslednju poštu književnici, na čiji lični zahtev nije održan nikakav govor, odali su brojni profesori

Univerziteta, direktori Nacionalne i Univerzitetske biblioteke, pisci, glumci i jedan broj njenih vernih

čitalaca.

Svetlana Velmar Janković je preminula u sredu 9. aprila, u 82. godini.
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Sahranjena Svetlana Velmar Marijanović

Na Novom groblju u Beogradu u porodičnoj grobnici sahranjena je jedna od najvećih srpskih književnica
dvadesetog veka akademik Svetlana Velmar Marijanović koja je preminula u sredu u 82 godini. Opelu
i sahrani prisustvovali su ministar kulture Ivan Tasovac, princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom
Katarinom, predsednik SANU Nikola Hajdin, brojni pisci, glumi i jedan broj njenih vernih čitalaca.



КЊИЖЕВНИЦА СВЕТЛАНА ВЕЛМАР ЈАНКОВИЋ ЈУЧЕ САХРАЊЕНА У СВОЈОЈ
ПОРОДИЧНОЈ ГРОБНИЦИ НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ

Отишла тихо, како Је и живела
Нод ковчегом преминуле нико није говорио, јер је оно токо желело
КАКО је и желела, тихо и

без опроштајних говора, ве-
лика српска књижевница
Светлана Велмар Јанковић
јуче је сахрањена у поро-
дичној гробници свог деде
Велислава Вуловића, где је
и њена мајка, на Новом гро-
бљу у Београду.

Опело су служила тројица
свештеника, а од најближе
породице били су присутни
супруг Жарко Рошуљ, се-
стра Гордана, унук Марко,
коме је посветила изузетну
књигу за децу "Књига за
Марка". Испраћају књи-
жевнице која је оставила
трајан печат у српској књи-
жевности у последњих пола
века, присуствовали су и
Никола Хајдин, председник
САНУ, Иван Тасовац, ми-
нистар културе, принц

Александар Карађорђевић
са супругом Катарином,
Предраг Марковић, изда-
вач Светланиних много-
бројних књига, Дејан Ри-
стић, државни секретар за
културу, академици, углед-
ни писци, универзитетски
професори, као и представ-
ници Народне библиотеке
Србије (чији је била пред-
седник Управног одбора) и
"Просвете", у којој је дуго
година радила као уредник.

Иза Светлане Велмар
Јанковић, која је рођена
1933. у Београду, где је про-

вела цео живот, дубоко ин-
спирисана његовом про-
шлошћу, драматичном
историјом и личностима ко-
је су је обележиле, остала су
дела изузетних уметничких
домета. Међу њима су
"Дорћол", "Лагум", "Безд-

но", "ВостаниЈе", "Нигди-
на", "Прозраци", "Савреме-
ници", "Уклетници"... за ко-
је је стекла највеће награде
и несвакидашњу приврже-

ност огромног броја чита-
лаца. ■ Д. Бт.



Сахрањена
Светлана Велмар

Јанковић
На Новом гробљу, у породичноЈ гроб-
нициЈуче је сахрањенаједнаод најве-
ћих српских књижевница 20. века, ака-
демик СветланаВелмар Јанковић, која
је преминула у среду 9. априла, у 82
години. Опелу и сахрани присуство-
вали су министар културе и информи-
сања Иван Тасовац, државни секретар
Министарства културе Дејан Ристић,
принц Александар Карађорђевић са
супругом Катарином, председник
Српске академије наука и уметности
Никола Хајдин, потпредседник Љуби-
ша Ракић и значајан број чланова СА-
НУ, као и њен дугогодишњи издавач
Предраг Марковић. Последњу пошту
књижевници, на чији лични захтев
није одржан никакав говор, одали су
бројни професори Универзитета, ди-
ректори Националне и Универзитет-
ске библиотеке, писци, глумци и један
број њених верних читалаца. Танјуг
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