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Дjелом које нам је оставила Десанка Максимовић 
вишеструко нас је задужила. Тај дуг посебно је дошао 
до изражаја послије њене смрти 11. фебруарa 1993. 
године, када се појавило опште расположење да се 
нађе права форма трајног његовања успомене на 
дубоки траг који је ова пјесникиња оставила у српској 
књижевности двадесетог вијека. Договорено је да 
чвршћи, институционални оквир за бригу о укупном 
књижевном и духовном насљеђу Десанке Максимовић 
треба створити оснивањем Фондацијe под именом 
Задужбина „Десанка Максимовић“. Акт о оснивању 
Задужбине повјерен је Народној библиотеци Србије. 
Задужбина је званично основана већ 19. марта 1993. 
године одлуком Управног одбора Народне библиотеке 
Србије, која је од самог почетка имала кључну улогу у 
обезбеђивању услова за њен рад. 

По оснивању Задужбине приоритет је добило 
установљење пјесничке награде са именом Десанке 
Максимовић која се сваке године додјељује у 
Бранковини, у Десанкином завичајном амбијенту, гдjе 
се, уз сарадњу са културним установама и уз учешће 
школске омладине и грађана Ваљева, одвијају и друге 
активности Задужбине. Награду „Десанка Максимовић“ 
до сада су добили најистакнутији српски пjесници: 
Љубомир Симовић (1994), Стеван Раичковић (1995), 
Миодраг Павловић (1996), Танасије Младеновић 
(1997), Матија Бећковић (1998), Милован Данојлић 
(1999), Бранислав Петровић (2000), Борислав Радовић 
(2001), Слободан Ракитић (2002), Радмила Лазић (2003), 
Милосав Тешић (2004), Алек Вукадиновић (2006), 
Слободан Зубановић (2007), Мирослав Максимовић 
(2008), Рајко Петров Ного (2009), Мирјана Стефановић 
(2010), Душко Новаковић (2011) и Владимир Копицл 
(2012). Паралелно са додјелом награде, у сарадњи 
са Народном библиотеком Србије, покренута је и 
посебна едиција Награда Десанка Максимовић у којој 
се сваке године објављује збирка добитника награде 
по сопственом избору. Том едицијом успоставља се 

чврста линија аутопоетичке свијести најзначајнијих 
и најугледнијих представника српске поезије. 
Истовремено, сваке године се организује и округли 
сто посвећен поезији актуелног добитника награде, а 
радови са округлог стола потом се штампају у посебним 
зборницима у којима се артикулише савремена 
критичка мисао о тим пјесницима. 

Посебну активност Задужбина је усмјеравала на 
проучавање дјела Десанке Максимовић. До сада је 
организовано десетак научних скупова посвећних 
различитим аспектима њеног дјела у контексту 
савремених књижевних теорија. Радови са ових 
скупова објављени су у посебним зборницима тако да 
се слободно може рећи да је дјело Десанке Максимовић 
свестраније и квалитетније истражено него дјело 
већине српских песника XX вијека. 

Задужбина је остварила и завидан обим издавачке 
дјелатности, тако да је до сада објавила седамдесетак 
књига које су се изравно или посредно односиле на 
Десанку Максимовић. 

У раду Задужбине биле су заступљене и друге, мање 
видљиве акције и манифестације којима се сваке 
године у Ваљеву, Бранковини и у другим мјестима 
Србије врши подсјећање на значај и мјесто дјела 
Десанке Максимовић у очувању изворног српског 
националног идентитета, при чему се увијек посебно 
мјесто даје школској дјеци и омладини и њиховим 
креативним могућностима. 

Круном досадашњег рада Задужбине може се 
сматрати критичко издање Целокупних дела Десанке 
Максимовић која су се појавила у мају прошле године 
и до сада су доживјела изузетан пријем у Србији и 
Републици Српској. Ово издање остварено је у сарадњи 
са Службеним гласником и Заводом за уџбеникe и обухвата 
све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе 
Десанке Максимовић до којих је на садашњем нивоу 
истражености њеног дјела било могуће доћи. О обиму, 
сложености и карактеру овог посла свједочи податак 
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да готово једну петину приређене грађе заузимају 
научна апаратура и напомене у којима се детаљно 
описује пут од првих инспиративних извора и зачетака 
до коначног облика сваке збирке, циклуса, пјесме, 
романа, приповијетке, путописа, записа, превода и 
свих других жанровских облика којима се Десанка 
Максимовић бавила. Тиме се ствара сасвим нова, много 
потпунија слика о поетичким, културним, моралним, 
хуманистичким и свим другим карактеристикама и 
вриједностима дjела Десанке Максимовић, као и 
о мјесту тога дјела у контексту цјелокупне српске, 
европске и свјетске књижевности. 

Целокупна дела Десанке Максимовић имају и 
дигитално издање које ће ускоро моћи да се користи 
на сајту Народне библиотеке Србије и Задужбине 
„Десанка Максимовић“ и по томе се овај подухват 
издваја од свих досадашњих послова ове врсте. 

Критичко издање Целокупних дела Десанке 
Максимовић омогућава нам да завиримо у унутрашњост 
њене пјесничке радионице, да пратимо мијене и 
промјене кроз које сваки њен књижевни текст пролази 
до свога коначног облика и да докучимо неке битне 
карактеристике њене поетике. 

Али Десанка нам није оставила само оно што је 
објављено у њеним Целокупним делима. Остали су и 
други, бројни, исто тако веома важни трагови њеног 
живота и књижевног стваралашатва који свједоче о 
свакодневним, практичним околностима, амбијенту 
и средствима која је користила док је то своје дjело 
стварала. То су концепти и аутографи неких њених 
текстова, записаних у сваковрсним приликама тренутне 
инспирације, најчешће на обичним комадићима 
папира, позивима за неке културне приредбе, састанке, 
свечаности и сл. То су већ прочишћене и исправљене 
пјесме спремне за штампу, откуцане на писаћој машини 
са новим, посљедњим исправкама. То су Десанкине 
пјесме објављене у многобројним домаћим и страним 
часописима и новинама, на многим језицима, често 
нама чудном и живописном ортографијом коју највећи 
број наших обичних људи никад није ни видио. То је 
мноштво позивница, писама, телеграма и порука које 

су јој у њеном дугом животу на најразноврснији начин 
слала дјеца, омладина, обични људи, истакнути писци, 
умјетници, политичари из земље и иностранства. То 
су књиге које су јој са посветама поклањали многи 
књижевници. И још много тога што су нам великодушно 
уступили њени законити насљедници, односно њена 
родбина. Све то ће у виду легата у саставу Задужбине 
„Десанка Максимовић“ значајно ојачати темеље на 
којима Задужбина почива. 

Дио те грађе који на било који начин носи печат 
ауторског рада Десанке Максимовић, већ је пописан 
у десетом тому Целокупних дела. Због карактера и 
обима тога материјала он није могао бити штампан у 
Целокупним делима, па ће бити дигитализован и у облику 
додатног, једанаестог тома прикључен дигиталном 
издању Целокупних дела. 
   

проф. др Станиша Тутњевић, 
управитељ Задужбине Десанка Максимовић
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With the work that she left us, Desanka Maksimović 
has indebted us in many ways. That debt was particu-
larly evident after her death on 11 February 1993, when 
there appeared a general tendency to find the right form 
of permanently cherishing the memory of the deep trace 
the poetess left in XX century Serbian literature. It was 
agreed that a more solid, institutional frame regarding 
the care for the entire literary and spiritual heritage of 
Desanka Maksimović should be made by establishing the 
“Desanka Maksimović” Foundation. The establishment 
act was entrusted to the National Library of Serbia. The 
Foundation was officially established on 19 March 1993, 
by the Administrative Board of the National Library of 
Serbia, which had a key role in providing the conditions 
for its work from the very beginning.

After the establishment of the Foundation the prior-
ity was the founding of a poetic prize with the name of 
Desanka Maksimović, which would be awarded each 
year in Brankovina, in Desanka’s home town, where, in 
cooperation with cultural institutions and the partici-
pation of the school youth and citizens of Valjevo, other 
activities of the Foundation would take place, too. The 
“Desanka Maksimović” Prize has so far been awarded 
to the most prominent Serbian poets: Ljubomir Simović 
(1994), Stevan Raičković (1995), Miodrag Pavlović (1996), 
Tanasije Mladenović (1997), Matija Bećković (1998), Mi-
lovan Danojlić (1999), Branislav Petrović (2000), Borislav 
Radović (2001), Slobodan Rakitić (2002), Radmila Lazić 
(2003), Milosav Tešić (2004), Alek Vukadinović (2006), Slo-
bodan Zubanović (2007), Miroslav Maksimović (2008), Ra-
jko Petrov Nogo (2009), Mirjana Stefanović (2010), Duško 
Novaković (2011) and Vladimir Kopicl (2012). Together 
with the awarding of the prize, in cooperation with the Na-
tional Library of Serbia, one started the special series The 
Desanka Maksimović Award where each year one the col-
lection of the prize winner’s poems according to his/her 
own selection has been published. With that edition one 
has established a steady line of autopoetic consciousness 

of the most important and most eminent representatives 
of Serbian poetry. At the same time, one has organized 
each year a round table on the poetry of the current prize 
winner, and the papers from the round table have been 
printed in separate collections, where the contemporary 
critical thought about those poets has been articulated.

The Foundation has been particularly active in the 
studying of the work of Desanka Maksimović. So far one 
has organized around ten scholarly meetings on vari-
ous aspects of her work in the context of contemporary 
literary theories. The papers from those meetings were 
published in separate collections, so that one can freely 
say the work Desanka Maksimović was more comprehen-
sively and more thouroughly researched that the works of 
the majority of XX century Serbian poets.

The Foundation has had a cosiderable scope of pub-
lishing activity, having issued so far around seventy 
books that are directly or indirectly related to Desanka 
Maksimović.

In the work of the Foundation there have also been 
other, less visible activities and annual manifestations, in 
Valjevo, Brankovina and other places in Serbia, by means 
of which one reminds people of the importance and place 
of the work of Desanka Maksimović in regard to the cher-
ishing of authentic Serbian national identity, with particu-
lar attention paid to school children and youth and their 
creative capabilities.

The crown of the Foundation’s previous work is the crit-
ical edition of the Complete Works of Desanka Maksimović, 
which appeared in May last year and so far have been re-
ceived very well in Serbia and the Republic of Srpska. That 
edition was published in cooperation with the Službeni 
glasnik and Zavod za udžbenike and it included in a reliable 
way all the authorized texts and translations of Desanka 
Maksimović which had been researched by then. Almost 
one fifth of the prepared material includes the scientific 
apparatus and notes in which one describes in detail the 
way from the first inspiring sources and beginnings to the 

TWENTY YEARS OF WORK OF THE “DESANKA MAKSIMOVIĆ” FOUNDATION
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final shape of each collection, cycle, poem, novel, short 
story, travel account, note, translation and all other gen-
re forms Desanka Maksimović used, which points to the 
scope, complexity and character of this work. It creates a 
totaly new and much more complete picture of the poetic, 
cultural, moral, humanistic and all other characteristics 
and values of the work of Desanka Maksimović, as well as 
of the place of that work in the context of the entire Ser-
bian, European and world literature.

Complete Works of Desanka Maksimović have its digi-
tized edition, which will be soon available on the web 
site of the National Library of Serbia and the “Desanka 
Maksimović” Foundation, thus differing this enterprise 
from all the previous work of the same kind.

The critical edition of the Complete Works of Desanka 
Maksimović makes it possible for us to peer into the in-
terior of her poetic workshop, to follow the phases and 
changes through which each of her literary works had 
gone through before it got its final form, and to compre-
hend certain crucial characteristics of her poetics.

But Desanka didn’t leave us just that which was pub-
lished in her Complete Works. There have remained some 
other, numerous and also very important traces of her 
life and literary work that testify to the everyday, practi-
cal circumstances, surroundings and means she used in 
creating her work. These are the outlines and autographs 
of some of her texts, written in various circumstances of 
immediate inspiration, usually on mere pieces of paper, 
invitations to some cultural events, meetings, celebra-
tions and so on. These are quite clear and corrected po-
ems prepared for printing, typed on a typewriter with the 
final corrections. These are Desanka’s poems published 
in lots of domestic and foreign magazines and newspa-
pers, in many languages, often with a strange and vivid 
orthography, unknown to the largest number of our com-
mon people. These are numerous invitations, letters, tel-
egrams and messages sent to her in her long life in a va-
riety of ways by children, youth, common people, eminent 
writers, artists, politicians from the country and abroad. 
These are the books with dedications she received from 
many writers. And many other things generously given 

to us by her legal heirs, i.e. by her relatives. All that will 
be presented in the form of a legacy as part of the “De-
sanka Maksimović” Foundation, which will considerably 
strengthen the base upon which the Foundation rests.

A part of the material that in any way bears the mark 
of Desanka Maksimović’s work has already been listed in 
the tenth volume of the Complete Works. Due to the char-
acter and scope of that material it could not have been 
printed in the Complete Works, so it will be digitized and, in 
the form of the additional, eleventh volume, added to the 
digitized edition of the Complete Works.

Prof. Dr. Staniša Tutnjević
Director of the “Desanka Maksimović” Foundation
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ИЗДАЊА ЗАДУЖБИНЕ 
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 

Попис свих 70 публикација које су издате од оснивањa Задужбине 1993. до 2012. године подељен је у четири дела:  
дела Десанке Максимовић, издања о делу песникиње, попис издања о раду Задужбине и библиографски опис 

песничких збирки добитника Награде “Десанка Максимовић” и зборника радова о њиховом делу.
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ДЕЛА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

1. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме Десанке Максимовић. - Фототипско  изд. [из 1924.]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : 

Народна библиотека Србије, 1994. - 110 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Задужбине Десанка Максимовић ; књ. 1)
ISBN 86-7035-060-2

2. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Тражим помиловање : лирске дискусије с Душановим закоником : интегрално критичко издање / Десанка 

Максимовић ; приредио Станиша Тутњевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека 
Србије : Чигоја штампа, 2005. - 141 стр. ; 20 cm
ISBN 86-7558-394-X 

3. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме. Књ. 1, (1920-1936). Књ. 2, (1936-1951) / Десанка Максимовић ; приредили: књ. 1 Љубица Ђорђевић, књ. 

2 Радован Вучковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. - 
827 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 1)
ISBN 978-86-519-0749-7 
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4. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме. Књ. 1, (1951-1969). Књ. 2, (1969-1979) / Десанка Максимовић ; приредио Станиша Тутњевић. - Београд 

: Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. – 679 стр. ; 25 cm. - (Целокупна 
дела / Десанка Максимовић ; т. 2)
ISBN 978-86-519-0750-3

5.МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме. Књ. 1, (1979-1993). Књ. 2, (1988-1993) / Десанка Максимовић ; приредили: књ. 1 Душан Иванић, књ. 2 

Живан Живковић, Бојан Ђорђевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за 
уџбенике, 2012. - 907 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 3)
ISBN 978-86-519-0751-0 

6. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Проза. Књ. 1, Романи. Књ. 2, Приповетке / Десанка Максимовић ; приредила Ана Ћосић Вукић. - Београд : 

Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. – 831 стр. ; 25 cm. - (Целокупна 
дела / Десанка Максимовић ; т. 4)
ISBN 978-86-519-0752-7

7. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Проза / Десанка Максимовић ; приредила Нада Мирков Богдановић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. – 665 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка 
Максимовић ; т. 5)
ISBN 978-86-519-0753-4

8. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Песме за децу / Десанка Максимовић ; приредили Слободан Ж. Марковић, Зорица Ивковић Савић. - Београд 

: Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. - 902 стр. ; 25 cm. - (Целокупна 
дела / Десанка Максимовић ; т. 6)
ISBN 978-86-519-1087-9

9. МАКСИМОВИЋ, Десанка
Проза за децу / Десанка Максимовић ; приредили Слободан Ж. Марковић, Зорица Ивковић Савић. - Београд 

: Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. – 994 стр. ; 25 cm. - (Целокупна 
дела / Десанка Максимовић ; т. 7)
ISBN 978-86-519-1088-6

10. ПРЕВОДИ / Десанка Максимовић ; приредио Миодраг Сибиновић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. – 598 стр. ; 27 cm. - (Целокупна дела / Десанка 
Максимовић ; т. 8)
ISBN 978-86-519-1184-5
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11. ПРЕВОДИ [Десанке Максимовић] / приредио Миодраг Сибиновић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2012. - 1052 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка 
Максимовић ; т. 9)
ISBN 978-86-519-1185-2

12. БИОБИБЛИОГРАФИЈА. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Службени гласник : Завод за уџбенике, 
2012. - 1017 стр. ; 25 cm. - (Целокупна дела / Десанка Максимовић ; т. 10)
ISBN 978-86-519-1225-5

ИЗДАЊА О ДЕЛУ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

13. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1995 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Десанка Максимовић у свом књижевном времену : зборник радова / Десанкини мајски разговори 15. и 16. 

маја 1995., Београд, Ваљево, Бранковина ; [приређивач Слободан Ж. Марковић]. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић, 1995. - 164 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 1)
ISBN 86-82377-03-9

14. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1996 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Приређивање издања целокупних дела Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, 

Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1996. ; приређивач Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина 
Десанка Максимовић, 1997. - 116 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 4)

15. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1997 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Рецепција дела Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, 

Бранковина, 14, 15. и 16. маја 1997. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић,. - 137 стр., [4] стр. с таблама ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 6)
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16. ИЗЛОЖБА Век песникиње (1998 ; Београд)
Десанка Максимовић : 1898-1998 / Изложба Век песникиње, Београд, мај 1998. ; [изложбу припремила Нада 

Гајић-Златковић ; сарадници Љубомир Бранковић ... [и др.] ; каталог приредили Нада Гајић-Златковић, Љиљана 
Ђурђић, Милина Ерић ; фотографије Горан Николашевић]. - Београд : Народна библиотека Србије : Задужбина 
Десанка Максимовић, 1998. - 90 стр. : илустр. ; 21 cm

17. СИБИНОВИЋ, Миодраг
Између светова : нови аспекти књижевног дела Десанке Максимовић / Миодраг Сибиновић. - Београд : 

Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Просветни преглед, 1999. - 218 стр., [10] стр.              
с фотогр. ; 21cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 4)
ISBN 86-7035-075-0

18. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1998 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Дело Десанке Максимовић у токовима српске и светске књижевности : зборник радова / Десанкини мајски 

разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд 
: Задужбина Десанка Максимовић, 2000. - 159 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 8)

19. ВРАНЕШ, Александра, 1960-
Библиографија дела Десанке Максимовић : 1972-1998 / Александра Вранеш. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, Центар за Источну Азију : Мрљеш, 2001 . - 791 
стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 2)
ISBN 86-7035-086-6
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20. ВРАНЕШ, Александра
Рукописна заоставштина Десанке Максимовић : попис и опис / Александра Вранеш. – Београд : Задужбина 

Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, Центар за Источну Азију : Мрљеш, 
2001. - 711 стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 3)
ISBN 86-7035-087-4

21. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1999 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Проза Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 

15. и 16. маја 1999. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2001. - 86 стр. 
; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 10)
ISBN 86-82377-05-5

22. ЂОРЂЕВИЋ, Љубица
Библиографија дела Десанке Максимовић : 1920-1971 / Љубица Ђорђевић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, Центар за Источну Азију : Мрљеш, 2001. - 425 
стр. : слика Д. Максимовић ; 21 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 1)
ISBN 86-7035-085-8

23. ТОПИЋ, Мирослав
Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић / Мирослав Топић, Петар Буњак. - Београд 

: Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Филолошки факултет, 2001. - 290 стр. ; 21 cm. - 
(Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 5)
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24. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2000 ; Београд, Лајковац, Бранковина)
Родољубље у поезији Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 

Лајковац, Бранковина, 13, 15. и 16. маја 2000. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић, 2002. - 89 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 12)
ISBN 86-82377-06-3

25. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2002 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Стваралаштво за децу Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 

Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2002. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић, 2003. - 73 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 16)
ISBN 86-82377-12-8 

26. ЈОВАНОВИЋ, Владимир
Поезија Десанке Максимовић као инспирација музичких стваралаца / Владимир Јовановић. - Београд : 

Задужбина Десанка Максимовић, 2003 . - 120 стр. : ноте ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 14)
ISBN 86-82377-14-4

27. ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Споменик Десанки од тонова саткан [Штампана музикалија] / Зоран Јовановић. - Београд : Задужбина 

Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2003. - 1 партитура  (171 стр.) : ноте ; 29 cm + прилог (1 CD).                        
- (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 6)
ISBN 86-82377-13-6

28. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2003 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Десанка Максимовић у деценији 1993-2003 : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 

Ваљево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2003. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић, 2004. - 126 стр. ; 20 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 18)
ISBN 86-82377-17-9 

29. МЕДЕНИЦА, Драгиша
Десанка Максимовић у завичају : [фотомонографија] / Драгиша Меденица. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије ; Ваљево : Установа за културу младих Омладински центар, 2004. - 135 
стр. : фотогр. ; 25 cm. - (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 7)
ISBN 86-82377-21-7

30. СОЛО песме на стихове Десанке Максимовић [Штампана музикалија]. 1 / сабрао и приредио Владимир 
Јовановић. - 1. изд.. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Студентски културни центар : Народна 
библиотека Србије, 2004. - 1 партитура (227 стр.) : ноте ; 30 cm
ISBN 86-80957-33-X
ISMN M-802004-01-6
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31. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2004 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Историја као инспирација у делу Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, 

Београд, Ваљево, Бранковина 14,15. и 16. маја 2004 ; приредила Ана Вукић-Ћосић. - Београд : Задужбина 
Десанка Максимовић, 2005. - 78 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 20)
ISBN 86-82377-23-3 

32. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2005 ; Београд, Трстеник, Врњачка Бања)
Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, 

Београд, Трстеник, Врњачка Бања 27. и 28. мај 2005. ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина 
Десанка Максимовић, 2006. - 195 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 22)
ISBN 86-82377-25-X 

33. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2007 ; Соко град)
Збирка Тражим помиловање : зборник радова / Десанкини мајски разговори, научни скуп одржан 26-27. маја у 

Соко граду ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2007. - 350 стр. ; 21 cm. - 
(Десанкини мајски разговори ; књ. 23)
ISBN 978-86-82377-26-9 

34. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2007 ; Бања Лука)
Традиционално и модерно у стваралаштву Десанке Максимовић : зборник радова / Десанкини мајски 

разговори, Бања Лука, 18-20. мај 2007 ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина “Десанке 
Максимовић” ; Бања Лука : Филозофски факултет, 2008 . - 308 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 25)
ISBN 978-86-82377-28-3 (ЗДМ)
ISBN 978-99938-34-82-3 (ФФ)

ИЗДАЊА О ЗАДУЖБИНИ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 

35. ЗАДУЖБИНА Десанка Максимовић (Београд)
Задужбина Десанка Максимовић / [уредник   Милош Јевтић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 

1994. - 37 стр. ; 21 cm
ISBN 86-82377-01-2

36. ЗАДУЖБИНА Десанка Максимовић : 1993-2003. / [уређивачки одбор Слободан Ж. Марковић, Милош Јевтић, 
Радован Поповић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 2004. - 169 стр. : 
слика Д. Максимовић ; 24cm
ISBN 86-82377-20-9 
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37. ПРИЗНАЊЕ професору Слободану Ж. Марковићу / уредио Миодраг Матицки. - Београд : Институт за 
књижевност и уметност : Вукова задужбина : Задужбина Десанка Максимовић, 2007 . - 241 стр. : слика 
С. Марковића ; 24 cm
ISBN 978-86-7095-128-0

НАГРАДА “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” 

Добитник награде за 1994. годину Љубомир Симовић

38. СИМОВИЋ, Љубомир
Учење у мраку : изабране и нове песме / Љубомир Симовић. - Београд : Српска књижевна задруга : Задужбина 

Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије, 1995. - 402 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка Максимовић”; 
књ. 1)

39. ПОЕЗИЈА Љубомира Симовића : зборник радова, поводом књиге Учење у мраку / [приређивач Слободан Ж. 
Марковић]. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1995. - 64 стр. ; 21 cm. - 
(Десанкини мајски разговори ; књ. 2)
ISBN 86-82377-02-0
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Статуета Десанке Максимовић
      Макета споменика у Ваљеву

Рад уметника Александра Зарина
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Повеља за песничко дело и допринос српској поезији

Рад уметника Николе Меанџије
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Добитник награде за 1995. годину Стеван Раичковић

40. РАИЧКОВИЋ, Стеван
Ране и касне песме / Стеван Раичковић. -  Београд : Српска књижевна задруга : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије, 1996. - 365 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка Максимовић”; књ. 2)
ISBN 86-379-0594-3

41. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1996 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Стевана Раичковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, 14, 15. и 16. маја 1996, Београд, 

Ваљево, Бранковина ; приређивач Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1996. - 
134 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 3)

Добитник награде за 1996. годину Миодраг Павловић

42. ПАВЛОВИЋ, Миодраг
Србија до краја века : изабране песме 1969/1989 / Миодраг Павловић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 1997. - 220 стр. ; 22 cm. - (Награда 
“Десанка Максимовић” ; књ. 3)
ISBN 86-7035-064-5

43. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1997 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Миодрага Павловића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 

14, 15. и 16. маја 1997. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 1998. - 136 
стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 5)
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Добитник награде за 1997. годину Танасије Младеновић

44. МЛАДЕНОВИЋ, Танасије
На прагу миленијума : изабране и нове песме 1931/1997 / Танасије Младеновић. - Београд : Задужбина 

Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 1998. - 403 стр. ; 21 cm. - (Награда 
“Десанка Максимовић”; књ. 4)
ISBN 86-7035-072-6

45. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1998 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Танасија Младеновића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 

13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2000. - 
117 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 7)

Добитник награде за 1998. годину Матија Бећковић

46. БЕЋКОВИЋ, Матија
Од - до : (1959-1999) : изабране и нове песме / Матија Бећковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић 

: Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 1999. - 473 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка 
Максимовић” ; књ. 5)

47. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (1999 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Матије Бећковића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 14, 

15. и 16. маја 1999. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2002. - 84 стр. 
; 22 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 9)
ISBN 86-82377-08-X
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Добитник награде за 1999. годину Милован Данојлић

48. ДАНОЈЛИЋ, Милован
Разгоревање ватре : изабране песме / Милован Данојлић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић 

: Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2000. - 389 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка 
Максимовић” ; књ. 6)
ISBN 86-7035-079-3

49. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2000 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Милована Данојлића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 

14, 15. и 16. маја ; приредио Слободан Ж. Мирковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2003. - 107 стр. ; 
21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 11)
ISBN 86-82377-10-1 

Добитник награде за 2000. годину  Бранислав Петровић

50. ПЕТРОВИЋ, Бранислав
Градилиште : изабране и нове песме / Бранислав Петровић ; изабрао Љубомир Симовић. - Београд : 

Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2003. - 190 стр. ; 22 
cm. - (Награда “Десанка Максимовић” ; књ. 7)
ISBN 86-82377-16-0
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51. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2001 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Бранислава Петровића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, 

Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2001. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка 
Максимовић, 2004. - 78 стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 13)
ISBN 86-82377-18-7 

Добитник награде за 2001. годину Борислав Радовић

52. РАДОВИЋ, Борислав
Песме / Борислав Радовић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије : СКЗ, 

2002. - 213 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка Максимовић”; књ. 8)
ISBN 86-82377-07-1

53. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2002 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Борислава Радовића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 

14, 15. и 16. маја 2002. ; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2002 . - 63 
стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 15)
ISBN 86-82377-09-8
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Добитник награде за 2002. годину  Слободан Ракитић

54. РАКИТИЋ, Слободан
Пловидба : изабране и нове песме : (1963-2003) / Слободан Ракитић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2003. - 364 стр. ; 22 cm. - (Награда 
“Десанка Максимовић” ; књ. 9)
ISBN 86-82377-11-X

55. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2003 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Слободана Ракитића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина, 

14, 15. и 16. маја 2003.; приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2004. - 84 
стр. ; 21 cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 17)
ISBN 86-82377-19-5 

Добитница награде за 2003. годину Радмила Лазић

56. ЛАЗИЋ, Радмила
Срце међ зубима : изабране и нове песме / Радмила Лазић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић 

: Народна библиотека Србије : Српска књижевна задруга, 2003. - 200 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка 
Максимовић” ; књ. 10)
ISBN 86-82377-15-2 
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57. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2004 ; Београд, Ваљево, Бранковина)
Поезија Радмиле Лазић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ваљево, Бранковина 14, 15. 

и 16. маја 2004 ; приредила Ана Ћосић-Вукић. - Београд : Задужбина “Десанка Максимовић”, 2005. - 122 стр. ; 20 
cm. - (Десанкини мајски разговори ; књ. 19)
ISBN 86-82377-22-5 

Добитник награде за 2004. годину Милосав Тешић

58. ТЕШИЋ, Милосав
У тесном склопу : изабране и нове песме / Милосав Тешић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : 

Просвета : Народна библиотека Србије, 2005. - 245 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка Максимовић” ; књ. 11)
ISBN 86-83377-21-7 (Задужбина)
ISBN 86-07-01606-7 (Просвета)

59. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2005 ; Београд, Бранковина, Ваљево)
Поезија Милосава Тешића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Бранковина, Ваљево, 

13-16. мај 2006. ; приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина “Десанка Максимовић”, 2005. - 97 стр. ; 21 cm. - 
(Десанкини мајски разговори ; књ. 21)
ISBN 86-82377-24-1 
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Добитник награде за 2006. годину Алек Вукадиновић

60. ВУКАДИНОВИЋ, Алек
Књига прстенова : изабране и нове песме / Алек Вукадиновић. - Београд : Задужбина “Десанка Максимовић” : 

Просвета : Народна библиотека Србије, 2007. - 250 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка Максимовић” ; књ. 12)
ISBN 978-86-07-01727-0

61. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2008 ; Београд)
Поезија Алека Вукадиновића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 14. маја 2007. ; 

приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2008. - 111 стр. ; 21 cm. - (Десанкини 
мајски разговори ; књ. 24)
ISBN 978-86-82377-27-6 

Добитник награде за 2007. годину Слободан Зубановић

62. ЗУБАНОВИЋ, Слободан
Кад будем имао 64 године : изабране песме / Слободан Зубановић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Просвета : Народна библиотека Србије, 2008. - 153 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка Максимовић” ; 
књ. 13)
ISBN 978-86-07-01799-7
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63. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2008 ; Београд)
Поезија Слободана Зубановића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 14. маја 2008. ; 

приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2010. - 104 стр. ; 21 cm. - (Десанкини 
мајски разговори ; књ. 26)
ISBN 978-86-82377-30-6 

Добитник награде за 2008. годину Мирослав Максимовић

64. МАКСИМОВИЋ, Мирослав
Шапат кише о слободи : изабране песме / Мирослав Максимовић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије, 2009 (Београд : Чигоја штампа). – 270 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка 
Максимовић”; књ. 14)
ISBN 978-86-82377-29-0

65. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2009 ; Београд)
Поезија Мирослава Максимовића : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 25. маја 2009. 

; приредила Нада Мирков. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2011. - 130 стр. ; 21 cm. - (Десанкини 
мајски разговори ; књ. 27)
ISBN 978-86-82377-32-0 
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Добитник награде за 2009. годину Рајко Петров Ного

66. НОГО, Рајко Петров
Човек се враћа кући : изабране песме / Рајко Петров Ного. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : 

Народна библиотека Србије, 2010. – 304 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка Максимовић”; књ. 15)
ISBN 978-86-82377-31-3

67. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2010 ; Београд)
Поезија Рајка Петрова Нога : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 19. маја 2010. ; приредио 

Станиша Тутњевић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2011. - 284 стр. : ноте ; 21 cm. - (Десанкини 
мајски разговори ; књ. 28)
ISBN 978-86-82377-33-7 

Добитница награде за 2010. годину Мирјана Стефановић

68. СТЕФАНОВИЋ, Мирјана
Промаја : изабране и нове песме / Мирјана Стефановић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна 

библиотека Србије, 2011. - 266 стр. ; 21 cm. - (Награда “Десанка Максимовић”; књ. 16)
ISBN 978-86-82377-34-4
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69. ДЕСАНКИНИ мајски разговори (2011 ; Београд)
Поезија Мирјане Стефановић : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 23. мај 2011. ; 

приредила Мирјана Станишић. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић, 2012. - 188 стр. ; 21 cm. - (Десанкини 
мајски разговори ; књ. 29)
ISBN 978-86-82377-35-1 

Добитник награде за 2011. годину Душко Новаковић

70. НОВАКОВИЋ, Душко
Забава за утучене : (изабране песме 2002-2010) / Душко Новаковић. - Београд : Задужбина Десанка 

Максимовић : Народна библиотека Србије, 2012. - 309 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка Максимовић”; књ. 17)
ISBN 978-86-82377-36-8

Добитник награде за 2012. годину Владимир Копицл

71. КОПИЦЛ, Владимир
       Туфне : (изабране песме) / Владимир Копицл. - Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна 
библиотека Србије, 2013. - 268 стр. ; 22 cm. - (Награда “Десанка Максимовић” ; књ. 18)
ISBN 978-86-82377-38-2
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