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ЛЕ ТО ПИС СУР ФО ВА ЊА
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У је сен 1991. Див на Љу бо је вић, до та да шњи ди ри гент хо ро ва „Мо
кра њац” и „Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво”, са гру пом при ја те ља 
осно ва ла је „Хор и сту дио за ду хов ну му зи ку ’Мелόди’”. До са да је хор 
об ја вио 9 ал бу ма, од ко јих је сва ки имао и ви ше ино стра них из да ња 
(укуп но 24 но са ча зву ка). За свој рад до би ја ли су и број на при за ња, од 
На гра де „Во ји слав Илић” Мелόди ма као нај бо љем хо ру на Ме ђу на род
ном фе сти ва лу „Хо ро ви ме ђу фре ска ма” (2000), па до од ли ко ва ња ко ја 
је Див на Љу бо је вић до би ла у Ки је ву 2010, ка да ју је по гла вар Укра јин ске 
пра во слав не цр кве (Мо сков ска па три јар ши ја) ми тро по лит Вла ди мир 
на гра дио ор де ном По ча јев ске ико не Мај ке Бо жи је „за про по вед Пра во
сла вља по ја њем”, или ор де на „Вер ност и ве ра” ко ји је не дав но до би ла 
у Ру си ји. Та ко ђе, во де ћи фран цу ски ма га зин за кла сич ну му зи ку Le Mond 
De la Mu si que до де лио је Див ни ном ал бу му Lu mi e res Du Chant Byzan tin 
нај ви шу мо гу ћу оце ну (пет зве зди ца). Да нас су Див на и „Мелόди” у све ту 
за штит ни знак пра во слав не ду хов не му зи ке и срп ске кул ту ре.

За све оне ко ји су про те клих го ди на упо р но по на вља ли пи та ње ка да 
ће, по ред Па ри за, Санкт Пе тер бур га или Хонг кон га, ко нач но одр жа ти 
и не ки кон церт у Ср би ји, а да то не бу ду са мо Са ва цен тар, Ко ла рац или 
Но во сад ска си на го га, ко нач но сти жу ле пе ве сти: „За до вољ ство нам је да 
на ја ви мо по че так ве ли ке кон церт не тур не је Див не Љу бо је вић и ’Ме лó да’ 
по Ср би ји!”

Про сла вља ју ћи 25 го ди на ра да и пред ста вља ју ћи но ви ал бум Ан то
ло ги ја нај леп ших ду хов них пе са ма пра во слав ног ис то ка (ПГП РТС), то ком 
овог ме се ца Див на и „Ме лó ди” кре ћу на тур не ју под на зи вом „Сви ма и за 
све”. До кра ја го ди не ова тур не ја ће об у хва ти ти све ве ће гра до ве у Ср би ји.
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Ју го сло вен ска ки но те ка (на зив од 1952. го ди не) је на ци о нал ни филм
ски ар хив Ре пу бли ке Ср би је, осно ван 1949. под на зи вом Централнa jуго
словенскa киноте кa. То ком ра да ви ше пу та је ме ња ла ста тус, а да нас је, 



924

на осно ву За ко на о за шти ти кул тур них до ба ра, уста но ва од по себ ног 
зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Са сто ји се од че ти ри ор га ни за ци о на де ла: 
Ар хи ва ју го сло вен ске ки но те ке, Му зе ја Ју го сло вен ске ки но те ке – би о
ско па, Би бли о те ке и За јед нич ких слу жби.

Ју го сло вен ска ки но те ка је је дан од осни ва ча и стал ни члан FI AFa 
(Ме ђу на род не фе де ра ци је филм ских ар хи ва), у чи јем члан ству ак тив но 
уче ству је од 1951. го ди не. Ср це уста но ве чи ни Ар хив Ју го сло вен ске ки
но те ке ко ји оба вља основ ну де лат ност уста но ве: при ку пља, трај но чу ва 
и струч но об ра ђу је фил мо ве од но сно филм ску гра ђу и пра те ћи филм ски 
ма те ри јал: фо то гра фи је, пла ка те, ре клам не ма те ри ја ле, до ку мен та ци ју, 
ма ке те, ста ре пред ме те из обла сти ки не ма то гра фи је; чи ни их до ступ ним 
ис тра жи ва чи ма, сту ден ти ма, гра ђан ству; са ра ђу је са срод ним уста но ва
ма у зе мљи и ино стран ству, оба вља раз ме ну фил мо ва и филм ске гра ђе. 
Је дан од тре нут но при мар них де лат но сти Ар хи ва је ком пју тер ска об ра да 
огром ног бро ја по да та ка по хра ње них у ње го вим струч ним и тех нич ким 
кар то ни ма. 

Ки но те ка је отво ре на за све ис тра жи ва че и на уч не рад ни ке ко ји се 
ба ве исто ри јом и те о ри јом фил ма. Пу тем пре да ва ња, три би на, про мо ци
ја из ло жби и књи га, ак тив но уче ству је у еду ка ци ји и ши ре њу филм ске 
кул ту ре у на шој зе мљи. 
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Јaвна уста но ва Му зеј Ре пу бли ке Срп ске – Ба ња Лу ка осно ван је 26. 
сеп тем бра 1930. го ди не под на зи вом Му зеј Вр ба ске ба но ви не. 

По на ло гу кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, осни вач Му зе ја је 
био пр ви бан Вр ба ске ба но ви не Све ти слав Ти са Ми ло са вље вић. Пр ви 
управ ник Му зе ја Вр ба ске ба но ви не био је Спи ри дон Шпи ро Бо ца рић, 
ака дем ски сли кар из Бу две. За пр вих де сет го ди на ра да (до 1941. го ди не) 
ску пио је у око ли ни Ба ње Лу ке ве ли ки број ет но граф ских пред ме та не
про цје њи ве исто риј ске, на ци о нал не и кул тур не ври јед но сти. 

Му зеј Ре пу бли ке Срп ске се ба ви ис тра жи ва њем, при ку пља њем, 
чу ва њем, струч ном об ра дом, про у ча ва њем, за шти том, из ла га њем и пу
бли ко ва њем му зеј ске гра ђе као за јед нич ког на род ног бла га. У сво јим збир
ка ма Му зеј РС чу ва ви ше од 30.000 екс по на та. Спе ци ја ли зо ва на му зеј ска 
би бли о те ка рас по ла же са ви ше од 14.000 књи га. Адап та ци јом про сто ра 
Му зеј РС је до био про стор за ау тор ске, те мат ске и го сту ју ће из ло жбе. 
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