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Де јан То мић ро ђен је 1948. го ди не у Ста па ру, код Сом бо ра. Му зич ки пе да гог био је 

де сет го ди на, а по том од ла зи за му зич ког уред ни ка у Ра дио-те ле ви зи ју Но ви Сад 

(Вој во ди не) где је био за по слен до кра ја рад но га ста жа. У Ра дио Но вом Са ду об ли-

ко вао је низ му зич ких и го вор но-му зич ких еми си ја би ло то аутор ских или у са рад-

њи са дру гим уред ни ци ма. По ред то га, му зич ки је илу стро вао ве ли ки број те ле ви-

зиј ских до ку мен тар них, обра зов них и ре пор та жних еми си ја. Ис тра жу је ра су то 

срп ско на род но по ет ско и про зно бла го, са вре ме ну по е зи ју, ста ру срп ску пе ри о ди-

ку, као и под руч је му зи ке. Из то га ис тра жи ва ња до са да је проистек лo 24 књигe. 

Од из во ра ка из во ру, 1994. 

Ср бо бран ке из Цр не Го ре и Сша ре Ср би је, 1996. и 1997.

Ср бо бран ке из Бо сне и Хер це го ви не, 1997. 

Ср бо бран ке из Дал ма ци је, Хр ваш ске и Сла во ни је, 1997. 

Срп ске на род не пе сме, 1999. 

Срп ске на род не при по веш ке и по сло ви це, 1999. 

Срп ске ро до љу би ве пе сме, 1999. 

Зна ме ни ши Ср би у анег до ша ма, 1999. 

Срп ска по еш ска пле ше ни ца, 2003. 

Срп ска по еш ска пле ше ни ца – 2, 2008. 

Мар ко Не тић са пе смом у на ро ду, 2009. 

Фру ла у сши хо ви ма срп ских пе сни ка, 2012.

Гу сле у сши хо ви ма срп ских пе сни ка, 2012. и 2014. 

Гај де и ве се ла Ср ба ди ја, 2014. 

Пе ва не пе сме срп ских пе сни ка, 2014. 

Ми ша Оре тко вић пр ви срп ски кан ша у шор, 2014. 

Апо ше о за срп ским гу сла ма, 2016. 

Зна ме ни ши Ср би у зби ва њу, ка зи ва њу и анег до ша ма, 2016.

Тру ба у сши хо ви ма срп ских перс ни ка, 2017. 

Срп ске пје ва не пје сме у Бо сни и Хер це го ви ни, 2017.

Ал бум 100 срп ских ро до љу би вих пе са ма, 2018. (два  из да ња)

Ла ђа фран цу ска Ми хај ла Ј. За сшав ни ко ви ћа, 2018.

Ср би у Швај цар ској – Швај цар ци у Ср би ји, 2018.

Све шо сав ска по еш ска ри зни ца, 2019.

Ср би и европ ски ком по зи шо ри, 2019.

При год не пред го во ре или по го во ре (ре цен зи је) за књи ге на пи са ли су Ма ти ја 

Бећ ко вић, Рај ко Пе тров Но го, Дра гош Ка ла јић, др Не над Љу бин ко вић, Ми ло ван 
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Ви те зо вић, Љу ба Ан дрић, До бри ца Ерић, Дра го мир Брај ко вић, Не над Гру ји чић, 

Ра ша Пе рић, др Љу бо мир Зу ко вић, проф. др Зо ри ца Ха џић, Ра до ван По по вић, Ан-

ђел ко Ер де ља нин, проф. др Дра ган Ста нић (Иван Не гри шо рац), др Је ле на Јо ва но-

вић, др На та ша Мар ја но вић, др Дра го Ње го ван, др Ми лош Ве син, Ми ли ца Јеф ти-

ми је вић Ли лић и Ја ња То до ро вић. 

Ком по но вао је ве ћи број град ских и де чи јих пе са ма од ко јих су мно ге из ве де не 

на фе сти ва ли ма или штам па не у деч јој или про свет ној пе ри о ди ци.

Као члан сим фо ниј ског ор ке стра кон цер ти рао је са Бран ком Па је ви ћем, Ду ша-

ном Тр бо је ви ћем, Ма ри ном Ја шви ли, Де ја ном Брав ни ча ром, Јо ва ном Ко лун џи јом, 

Сре те ном Кр сти ћем, Ире ном Гра фе на у ер, Ни ко лом Ср ди ћем и др. 

У ви ше на вра та био је члан струч ног жи ри ја ре пу блич ких са бо ра и фе сти ва ла 

фру ла ша, тру ба ча и гу сла ра, уз то, био је умет нич ки ру ко во ди лац Са бо ра фру ла ша 

Ср би је у При сло ни ци и фе сти ва ла хар мо ни ка ша. 

Но си лац је Злаш не знач ке Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је и Го ди тње 

на гра де Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не. Илу стро ва на мо но гра фи ја Апо ше о за срп-

ским гу сла ма на гра ђе на је на Сај му књи га у Бе о гра ду 2016. го ди не. За свој рад, ка ко 

у про фе си ји та ко и на кул тур но-му зич ком по љу, до био је још не ко ли ко при зна ња.

За сту пљен је у Ен ци кло пе ди ји Но во га Са да.

Члан је Со која и Удру же ња но ви на ра Ср би је.


