
Маја Гојковић 

Потпредседница Владе и министарка културе и информисања  

Рођена je 1963. године у Новом Саду. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Каријеру 

адвоката је започела у породичној адвокатској канцеларији, 

коју је основао њен отац Мита Гојковић. Постала један од 

најмлађих народних посланика 1992. Године. Од 2004. 

године изабрана је за градоначелницу Новог Сада, и тако 

постала прва жена градоначелник у историји града. Била 

је председник Народне скупштине Републике Србије, 

председника Одбора за права детета и Одбора за заштиту 

животне средине. 

Била је члан Женске парламентарне мреже од њеног оснивања у 

Народној скупштини Републике Србије и својим активним 

учешћем и залагањем допринела је већем учешћу жена у 

политичком и друштвеном животу Србије. Иницијатор је 

бројних пројеката од широког друштвеног значаја и подршке 

осетљивим групама, као што су „Жене живе и на селу” и „Нисте 

сами”, са циљем превазилажења предрасуда према младим 

особама са проблемима менталног здравља и инвалидитета. Осим 

посвећености питањима родне равноправности и подршке 

осетљивим групама, снажно се залаже и за развој свести о 

значају заштите животне средине.  

         Отварање бројних изложби.                                 Маја је бака.                                  Поклон мами Савки. 

                   Париз, јун 2021.                     

 

На слово, на слово: Абецеда по Маји Гојковић  

Текст је оригинално објављен у штампаном издању магазина „Глорија” у броју 635. 
 

а Ајнштајн, али Милева. Зато што је наша. Живела је у Новом Саду, волела је Алберта и утицала је на њега. 

б Басне. Читам их још увек, посебно ону коју највише волим – „Цврчка и мрава”. 

ц Цимет. Мирише на детињство, зиму и бакине колаче. 

ч Чачак. „Шумадијски рокенрол, ој, Мораво, ој...” 

ћ Ћилим. Замена за тепих. Најлепши поклон који странац може да понесе из Србије. 

д Драга. Једно од најлепших женских имена. Штета што га данас све мање девојчица добија. 

џ Џезва. Када у њој скувам кафу, одмах осетим и мирис и укус. 

ђ „Ђелем, ђелем...” Скупљачи перја и Оливера Катарина. 

е Енди Ворхол. 



ф Фотографије, црно-беле. За мене су оне и ретро и шик. 

г Гоблен. Дубоко урезане слике из детињства. 

х Хлеб. Топао и хрскав, са маргарином и џемом. 

и Игра „Не љути се човече”. Посебно ми је драга када неко други губи. 

ј Јапан. За сада неостварена жеља. Импресионирана сам њиховом културом и марљивошћу. 

к Књиге. Моја страст. Одолевам 21. веку. И даље их купујем и читам. 

л Лепота. За мене је лепота живљења уживање у малим стварима. 

љ Љубичаста. Боја која ме увек асоцира на сомот. 

м Маја, моје име. Кажу да на арапском значи вода. Надам се да је тако. 

н Нови Сад. Град који обожавам. У њему сам рођена и за њега ме везују многе лепе ствари. Као и оне друге. 

њ Њујорк. Путовање са родитељима које ћу увек памтити. 

о Обреновићи. Династија на коју Србија треба да је поносна. Милошева мајка, Баба Вишња, пореклом је од 

Гојковића... 

п Позориште. За мене најлепше место за живот. 

р Река. Имам срећу да живим и радим у градовима који леже на рекама, Дунаву и Сави. 

с Снови. Умем да сањам, и на јави и у сну. 
 

ш „Шанел 5”. Омиљени парфем моје мајке, даме са стилом. 
 

т Тесла. Наш Стив Џобс и много више од тога. 
 

у Успех. Нешто што се код нас никада не прашта. 
 

в Врсар. Најлепши део мог живота. Искрено другарство са Косановићима, Никитовићима, Вејводама... 
 

з „Забавник”, „Политикин”. У мојој породици га и даље сви читају. То је навика која нам је остала из 

детињства. 
 

ж Живот. Неке његове делове покушавам да украдем само за себе. Не знам да ли успевам у томе. 

 

 

Опиши министарку културе Мају Гојковић и испричај шта си сазнао о њеној личности. 

Моје питање за Мају Гојковић: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Напиши своје асоцијације по АЗБУЧНОМ реду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


