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Трагично преминули новинар и публициста Добрица Гајић сахрањен је у суботу 22.
новембра, на гробљу у Малом Пожаревцу код Сопота, у кругу родбине, пријатеља и
сарадника.
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  Умро Добрица Гајић (1965-2014)  Познати новинар, публициста, аутор и дугогодишњи сарадник НСПМ Добрица Гајић,трагично је окончао живот 19. новембра 2014. године.  
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  Добрица Гајић рођен је 11. марта 1965. године у Београду. Завршио је Економскифакултет у Крагујевцу. Поезију, интервјуе и приказе објављивао је у Православљу,Гласу Цркве, Погледима, Факу, Студенту, Књижевној речи, Књижевним новинама, Дуги,Борби, Демократији, Нашој Борби, Српској речи, Политици, Блицу, Дану, Данасу,Правди, Свескама, Српском књижевном гласнику, НИН-у, Сведоку, Новој српскојполитичкој мисли, Зениту, Херетикусу…  Објавио је две збирке песама: Водени знаци („Хипнос”, Београд 1990) и Црна мећава(„Видици”, Београд 1992). Са руског језика превео је брошуру Николаја БерђајеваМарксизам и религија (Центар за културу, Паланка 1994), за коју је написао и поговор.Заступљен је у двојезичној антологији Песма о Косову – The Poem of Kosovo („Видици”,СКЗ, Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничкусарадњу, Београд 1991), коју су приредили Ирена Костић и Слободан Вуксановић.  У књизи Сведоци историје/Разговори с поводом (2002-2005) објавио је неколикодесетина интервјуа са нашим познатим историчарима и угледним интелектуалцима(Центар за унапређивање правних студија/Скупштина општине Сопот, Београд 2010).Критичке приказе штампао је у књизи Поуке прошлости/Прикази књига (2006-2010)(Центар за унапређивање правних студија/Скупштина општине Сопот, Београд 2010).  Био је уредник Студента, Видика, Књижевне речи (в. д. главног и одговорног уредника),Погледа, Линије, Круне (главни уредник), Нашег бренда и дневних он-лајн новинаНезависност (в. д. главног и одговорног уредника). Неколико година обављао је дужностшефа Информативне службе Српског демократског покрета обнове. Био је чланУдружења књижевника Србије и Удружења новинара Србије.  

  Поред свог богатог новинарског и књижевног рада, Добрица је последњих неколикогодина радио као администратор на сајту Нове српске политичке мисли.  Сахрана ће бити обављена на гробљу у Малом Пожаревцу у суботу 22. новембра у 12:30.  (НСПМ)  
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