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УВОД 

 

Тема пвпг рада прпистекла је из запажаоа и на пснпву оега прпистеклпг увереоа 

да ппстпји велики брпј награда на ппљу коижевнпг стваралащтва, али да пне нису у 

знашајнијпј мери дппринеле упблишаваоу демпкратске и дугпрпшне културне пплитике 

у  Републици Србији. Пцена се пднпси и на вепма мали брпј пбјављених струшних 

радпва из пве пбласти. Аналитишки и тепријски приступ пвпј прпблематици имап је 

мали брпј српских наушника щтп пставља прпстпра за анализу и закљушке кпји мпгу 

бити пд кпристи за културну акцију. 

Намера рада је да ппкуща да рекпнструище пву тепријску и кпнцептуалну 

празнину кпја пп нащем мищљеоу, знашајнп утише на садащое стаое и будућу 

пплитику коижевних награда у Републици Србији. Щире ппсматранп пва тема тише се 

свих грађана Србије, јер разматра друщтвену улпгу коижевних награда у светлу 

дппринпса културнпј пплитици Републике.   

Анализа награда кпја следи пдређена је и лпцирана у пгранишени временски 

пквир. Намера пвпг истраживаоа је да ппкуща да рекпнструище пплитишки и 

спцијални амбијент унутар кпга је дпдела коижевних награда знашајан сегмент утицаја 

на културну пплитику. Иакп су награде за културнп стваралащтвп кпмплексан фенпмен 

увек ппвезан са карактерпм друщтвене заједнице кап и прпменљивим културним 

пквирима, ипак ппстпје универзалне вреднпсти награда и признаоа кпје је примарнп 

следити. 

Друщтвена димензија награда и признаоа прпменљивпг је карактера у пднпсу на 

друщтвену средину, истпријски тренутак и разне друге спциппплитишке фактпре. 

Применпм тепријских пснпва на ппље праксе, крпз прпцес критишке анализе 

најзнашајнијих коижевних награда, кпје се у пвпм тренутку дпдељују у Републици 

Србији, пствариће се увид у брпјнпст и кредибилитет испитиваних коижевних награда 

и признаоа кап и специфишну прирпду сваке коижевне награде ппјединашнп. Са 

развиткпм друщтвенпг система задржала се иницијална фпрма награда, а тржищте 

пних кпји их дпдељују развилп се прекп граница прихватљивпг. Пд прекп три стптине 
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дпмаћих награда, тещкп да билп кп мпже да запамти оихпве лауреате, а пне су 

свакакп знашајне за слику српске издавашке и шиталашке културе. 

 Истицаоем карактеристишних сегмената културне пплитике псветлиће се 

кретаоа културнпг дискурса Републике Србије у испитиванпм културнпм дпмену.  

Наведени приступ пвпј прпблематици дппринеће лпцираоу испитиваних награда 

у пквире савременпг истпријскпг тренутка и ствараоу сведпшанства п ситуацији на 

ппљу културе Републике Србије. Такпђе, тп мпже бити ппдстицај пствариваоу циљева 

у пбласти коижевнпг награђиваоа у Србији у светлу функципнисаоа културне 

пплитике. 

 

 

Хипотезе од којих се полази у истраживању 

 

У наставку рада биће изнете хипптезе кпје служе да се, у пквиру пве дпктпрске 

дисертације, пдређене претппставке ппдвргну испитиваоу и расправи щтп би впдилп 

оихпвпм прихватаоу или пдбациваоу. 

Пснпвна хипптеза гласи:  

,,Укпликп се у Србији прпцес валпризације вреднпсти коижевних дела не укљуши 

у културну пплитику земље, универзални естески и етишки критеријуми, кап и знашај и 

кредибилитет целпкупне српске литерарне бащтине биће умаоен’’. 

Пснпвна хипптеза истраживаће дефинисаое универзалних вреднпсти и оихпвих 

свпјстава кпји би требалп да буду најзнашајнији критеријуми у прпцесу валпризације и 

награђиваоа коижевних дела. Такпђе ће бити испитиване и шиоенице кпје указују на 

тп да ли се са изузетнп пптребнпм пдгпвпрнпщћу приступа шину пцеоиваоа и 

издвајаоу најбпљих коижевних дела у Републици Србији. Дисертација ће се бавити 

закпнитпстима и правилима рада коижевнпг жирија, али ће дати и детаљан преглед 

награђених коижевних , или дела кпја су се нащла у најужем избпру за знашајна 
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коижевна признаоа у Републици Србији. Тп ће пмпгућити укљушиваое валпризације 

вреднпсти коижевних дела у културну пплитику земље кап и дати пптребне смернице 

за оенп даље кретаое. 

Прва ппмпћна хипптеза гласи: 

,,Щтп је већи брпј награда у пбласти коижевнпсти на теритприји Републике 

Србије утпликп је оима пбухваћен већи брпј разлишитих видпва коижевнпг 

стваралащтва’’. 

Прва ппмпћна хипптеза биће испитивана крпз щтп прецизније утврђиваое брпја 

награда кпјима се у пвпм тренутку награђују дела у пбласти коижевнпсти у нащпј 

земљи. Такпђе ће бити испитан и карактер пвих признаоа, а пптпм ће пна бити 

категприсана према наградама. 

Сврставаоем награда у адекватне категприје и испитиваоем оихпвих 

специфишних карактеристика биће утврђенп да ли су оима пбухваћене, кап и у кпликпј 

мери, најразлишитије коижевне врсте и жанрпви. 

Друга ппмпћна хипптеза гласи: 

,,Щтп је друщтвена клима у Републици Србији ппвпљнија, тп је маои утицај 

вануметнишких фактпра у прпцесу валпризације уметнишких дела у пбласти 

коижевнпсти’’. 

Друга ппмпћна хипптеза биће испитивана уз ппмпћ тепријскпг пбјащоеоа 

вищезнашних ппјмпва кпјима се дефинищу кпмплексне ппјаве пппут уметнишкпг 

стваралащтва, пплитике и друщтвенпг уређеоа. Затим ће пажоа бити пбраћена на 

тумашеое пднпса између пвих ппјава, дпк ће излагаое истпријских шиоеница крпз 

примере и оихпвпг тумашеоа пд стране истакнутих наушника у највећпј мери 

дппринети прпцесу испитиваоа хипптезе. 
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1. ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ НА ПРОБЛЕМ НАГРАДА И НАГРАЂИВАЊА 

У КЊИЖЕВНОСТИ 
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1.1. О НАГРАЂИВАЊУ 

 

Критишкп прпцеоиваое коижевних дела, кап и награђиваое и прпцена 

квалитета у пбласти коижевнпсти, кап и у другим пбластима духпвнпг стваралащтва пд 

изузетнпг су знашаја за културу једнпг нарпда. Коижевне награде имају за циљ да 

ппдстишу стварапце на даљи рад, али и да усппстављају пдређену врсту хијерархијскпг 

пднпса међу аутприма, кап и да прпмпвищу нпве коижевне тенденције и стремљеоа. 

Такпђе, награде на пдређени нашин ппмажу коижевним делима да лакще нађу 

свпј пут дп шиталашке публике. Ипак су ретка пна кпја преживе суд публике и мпгу се 

сматрати капиталним и свевременим. Награђенп делп пбезбеђује себи местп у 

прпцесу пбнављаоа и негпваоа коижевне традиције једнпг нарпда, а касније и 

ппстаје деп оегпве културне бащтине. Манифестпваое награда гпвпри п 

дијалектишкпм прпцесу културализације друщтва и спцијализације културе и тп и јесте 

главна пдлика награда у уметнпсти. Награде и признаоа за културнп стваралащтвп пп 

свпјпј прирпди представљају кпмплексан фенпмен, кпји је нераскидивп везан за 

карактер друщтвене заједнице у кпјпј се дпдељује. 

У прпменљивим културним пквирима ипак ппстпје универзалне, непрпменљиве 

карактеристике и вреднпсти награда и признаоа, кпје је неппхпднп пшувати. 

 С друге стране, оихпва друщтвена димензија меоа се у складу са дпминантним 

вреднпсним фактприма једне друщтвене средине и пдређенпг истпријскпг тренутка 

щтп такпђе представља тему пд ппсебнпг знашаја. 

 Управп из наведених разлпга награде и награђиваое у култури јесу друщтвени 

прпблем кпји је неппхпднп тумашити са станпвищта разлишитих наушних дисциплина, 

збпг слпженпсти прирпде самих ппјава и разлишитих аспеката друщтвене стварнпсти у 

кпје задиру.  

 Прирпда награда и признаоа се исппљава двпструкп, крпз план индивидуалнпг, 

у пднпсу на награђенпг стварапца, и крпз щири, спцијални план, утицајем награде на 

пдређену друщтвену заједницу и оену свест. Другим решима, дпдељиваоем награда 
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за изузетан дппринпс на ппљу духпвнпг стваралащтва пстварује се најузвищенији вид 

пдаваоа ппшасти заслужним аутприма, дпк се шинпм награђиваоа скреће пажоа 

јавнпсти на дела пд ппсебнпг квалитета и знашаја за културу једнпг нарпда. 

 Пзбиљан, тепријски приступ пвпј прпблематици имап је мали брпј српских 

наушника, щтп пставља дпвпљнп прпстпра за даљу тепријску анализу кпја ће бити 

предмет пвпг заврщнпг рада. 

 Интересантнп је ппсматрати щему “Ппље културнпг стваралащтва у пквиру ппља 

власти и друщтвенпг прпстпра“ Пјера Бурдијеа1, где мпжемп гпвприти п три шврстп 

издиференцирана ппља: ппље мпћи (екпнпмски и културни капитал), ппље 

наципналнпг друщтвенпг прпстпра и ппље културнпг стваралащтва. Награде прпжимају 

сва три ппља и тп такп щтп ппдстицај за оихпвп дпдељиваое дплази из ппља мпћи, 

награђени дплазе из пбласти културнпг стваралащтва, а пба пва фактпра дпбијају 

легитимитет у друщтвенпм прпстпру с пбзирпм да ппседују, свакп са свпје ппзиције, 

пнп щтп пвпме недпстаје. Тп је узајамнп-прпжимајући пднпс, јер коижевнп ппље није 

сампдпвпљнп и сврсисхпднп, без уплива наведена два фактпра и без прпжимајуће 

интерне везе.  

Прпблеми кпји  у највећем брпју слушајева прате прпцес награђиваоа коижевних 

дела у Србији и кпји су јасан ппказатељ стаоа у кпјем се наща култура налази, пгледају 

се у уплитаоу нелегитимних шинилаца у пвај прпцес. Бранимир Стпјкпвић истише да 

оих шине „разнпврсни ппкущаји утицаоа на рад жирија, самих кандидата, 

заинтереспваних група или институција (издаваши, прпдуценти, галерије), или 

ппјединих шланпва жирија кпји разнпврсним ппслпвима и лишним пднпсима мпгу да 

буду ппвезани са кандидатима, или са пнима кпји их ппдржавају2 . Неппхпднп је да 

критеријуми награђиваоа буду щтп пбјективнији и да се рукпвпде естетским 

мерилима и принципима хуманпсти, да би у будућнпсти пва дела била упамћена и 

шинила културну бащтину наще земље. Ппщтпваое наведених критеријума пбезбеђује 

прави смисап коижевних награда. 

                                                           
1
 Бурдије, П, Правила уметнпсти, генеза и структура ппља коижевнпсти, Светпви,  Нпви Сад, 2003, 

стр. 180 
2
 Стпјкпвић, Б, Прави, али лажни бисери-Шта награђујемп у култури, Пплитика, 6. фебруар 2012. 
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Такпђе други знашајан аспект прпблема награђиваоа тише се оихпве брпјнпсти, 

пднпснп превеликпг брпја признаоа за дпстигнућа у пбласти културе, шиме се ствара 

неистинита слика п бпгатству културнпг живпта у Републици Србији, щтп дпвпди дп 

закљушка „да је културни универзум ппстап презасићен наградама, да је брпј награда 

далекп већи негп щтп тп завређују наща кплективна културна ппстигнућа“3. Миливпје 

Павлпвић такпђе скреће пажоу на пву ппјаву: “мнпжина награда успављује, умаоујући 

критишнпст кап нераздвпјну кпмппненту креативнпсти“4 Такпђе се у прилпг изнесенпј 

критици, Павлпвић залаже за ппщтпваое универзалних вреднпсних критеријума при 

награђиваоу, ппсебнп када је реш п најзнашајнијим државним признаоима, щтп је 

сматра пн, неппхпдан шинилац у прпцесу сталнпг пбнављаоа аутентишне културне и 

стваралашке традиције нащег нарпда. 

 Пвај рад требалп би да пдгпвпри на следећа питаоа: 

1. Каква је сврсисхпднпст награда кпје се дпдељују у коижевнпсти? 

2. Каква је оихпва улпга у културнпј пплитици Републике Србије? 

3. Какве ппследице прпизилазе из те улпге? (прпдаја коига, афирмација маое 

ппзнатих аутпра) 

4. Да ли сама брпјнпст коижевних награда симулира ппстпјаое великпг брпја 

коижевних дела кпја завређују да буду награђена? 

5. Кпликп је културна пплитика унапређена, тј кпликп су друщтвени и наципнални 

пквири прпменили свпје кппрдинате ппд утицајем шинилаца награђиваних дела у 

пбласти коижевнпсти? 

6. Ппстпји ли у нащпј струшнпј јавнпсти стратещки псмищљен и друщтвенп утемељен 

приступ коижевним наградама и награђиваоу? 

Кпнститутивни елементи сваке награде су прпппзиције награђиваоа5, псниваши, 

награда и жири. Врлп је важнп да прпппзиције ушещћа на кпнкурсу буду щтп 

                                                           
3
 Инглищ, Дз, Какп ппбедити у игри културе:награде, признаоа и правила уметнпсти, Златна греда, 

бр. 12, Нпви Сад, пктпбар 2002 
4
 Павлпвић, М, Дпбитници и пдбитници-Шта награђујемп у култури, Пплитика, 10.фебруар, 2012. 

 
5
 Неппхпднп је да прпппзиције буду щтп бпље прецизиране јер пне плакщавају рад жирија. нпр. жири је 

за дпделу “Пктпбарске награде града Бепграда”1981. гпдине  предлпжип тада младпг писца Јпвана 
Радулпвића, али никп други пд стране сппљащоих предлагаша није тп ушинип, па му награда није мпгла 
бити дпдељена.Такпђе 1984. гпдине ппвпдпм дпделе исте награде дпщлп је дп великих пплемика , јер 
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прецизније и бпље фпрмулисане с пбзирпм да пне плакщавају, или птежавају рад 

жирија. 

Награде имају двпструку нпрмиранпст, једну кпја је универзална и ппщта, (за све 

иста и кап таква и закпнски прпписана) и ппјединашну, кпју псниваши награда 

ппјединашнп креирају ппсебнп за ту награду, или признаое и ту спадају оене 

прпппзиције. 

Жири такпђе има свпје критеријуме, какп за избпр шланпва, такп и за избпр 

награђенпг дела, или аутпра. Највище дилеме изазива жири, кпји врлп шестп бива 

прпвераван на нивпу кпмпетентнпсти, критеријума за избпр шланпва, кап и избпр 

награђенпг дела. Врлп су битни нашини, прпцедура, па и ппнащаое самих шланпва 

кпмпетентнпг жирија, шији гласпви пдлушују п ппбеднику, тј. награђенпм. Мпжемп 

закљушити да щтп су шланпви жирија, струшнији, признатији, евентуалнп и академски 

радници и ппсленици у култури, тим је и награда ппзнатија, ужива већи углед у 

културнпј и струшнпј јавнпсти. „Шест је слушај да једни те исти критишари седе у вище 

жирија, и укпликп би ппстпјала евентуална база ппдатака шланпва жирија занимљивп 

би билп пткрити кпји су тп коижевни критишари, факултетски прпфеспри, 

уредници...највище заступљени.“6  

Интересантнп је да на питаое Ратка Адампвића са прпслављеним писцем Мещпм 

Селимпвићем п тпме да у неким жиријима кпји дпдељују вепма знашајне награде, седи 

ппприлишан брпј људи кпји немају бащ никакве везе са литературпм, пн каже: “Бип 

сам у илузији да је све тп шистп. Дпбијап сам награде, а да некад нисам ппзнавап 

жирије. Знам да су неки писци сједили у мјестима где засједа жири, сједили мјесецима 

самп затп да би некакп утицали на жири. Такп нещтп никад нисам знап. Нисам шак ни 

вјерпвап да је тп уппщте мпгуће. Једнпм приликпм све те махинације сазнап сам на 

вепма непријатан нашин. Један писац ми је једнпм рекап и пребацип да сам му птеп 

награду (Оегпщеву награду). А исти писац мјесец дана је сједип у граду гдје засједа 

жири. Ја сам се тада запрепастип, бип сам пптпунп изван себе, страхпвитп љут и 

                                                                                                                                                                                     
је Вук Кроевић предлпжип свпју коигу критишарских записа ”Приступи” испред “Прпсветине” коижевне 
редакције са јпщ шак двадесет три “Прпсветина” наслпва. Вище п тпме у : Драган Бпгутпвић, “Мнпгп из 
једне главе”, Пплитика,  Бгд,  7. 10. 1984. 
 
6
 Панић, Ј,  У врзинпм кплу коижевних награда, Летппис Матице српске, ко. 475, св. 5, Нпви Сад, 2005. 
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разпшаран. Евп ни сад не желим да кажем п кпм писцу је ријеш. Али ми је и данас, 

тещкп кад се сјетим тих напада и увреда.“7 

Ппред награда за ппезију и прпзу, п кпјима ће  бити реши, у раду ће бити присутан  

и један деп награда за есеј пднпснп критику, кап фпрму кпја се налази на прелазу 

између коижевнпсти и филпзпфије, пднпснп нпвинарства: Андрићева награда, 

награда “Исидпра Секулић“, “Лаза Кпстић“, награда листа “Младпст“, награда “Сретен 

Марић“-за коижевну критику, тепријски радпви на ппљу коижевнпсти, награде „Вук 

Филиппвић“, „Ђпрђе Јпванпвић“, „Милан Бпгданпвић“,“Младен Лескпвац“, али и за 

афпризам, хумпристишнп-сатиришна пствареоа: награде “Брана Цветкпвић“, “Браћа 

Прмаи“, Вибпва награда, “Вук Глигпријевић“,“Ђпрђе Фищер“,“Златна кацига“ , „Златни 

јеж“, те драмске текстпве, билп кпмедије, билп драме у ужем смислу-награде 

„Бранислав Нущић“, Дани кпмедије “Јпаким Вујић“, “Марин Држић“. 

Лакп мпжемп упшити да се есејистика и теприја везују за салпнски пблик награда, 

затвпрен, струшни, прпфеспрски круг, дпк се афпристишна, хумпристишнп-сатиришна 

прпдукција пп правилу јавља на фестивалима и мнпгпбрпјним манифестацијама. Тп су 

заправп пблици некадащоих карневала, кпји се сада јављају самп у измеоенпм виду. 

Интересантнп је наппменути да се приликпм дпделе ппјединих награда прганизују и 

коижевни скуппви п лауреату, кап и да се врлп шестп щтампа и збпрник, кпји даје увид 

у ппус награђенпг, кап и савремена кретаоа и тенденције. (нпр. Пгледи п Пауну 

Петрпвићу, збпрник издап Ушитељски факултет у Ужицу). 

Такп се награде указују кап шувари ппјединих врста и жанрпва, пне истрајавају на 

оихпвпм ппстпјаоу прпстпм шиоеницпм щтп и даље прпдужавају традицију 

награђиваоа. 

Интересантнп је запазити да аспекат ппсматраоа коижевних награда на 

светскпм нивпу пткрива да већина људи не зна за Гпнкурпву, Букерпву, Сервантеспву, 

или Пулицерпву награду, будући да пптишу из империјалистишких култура.Пвпгпдищоа 

дпбитница Гпнкурпве награде је Лејла Слимани за рпман“Нежна песма”, у издаоу 

Галимара са дпбрп кпнструисанпм трилер пришпм. 

                                                           
7
 «Панпрама“, фељтпн, Раткп Адампвић, Нин, 1.9.2016, стр. 60 
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 Коижевне награде су махпм наципналне, јер малп кп има ресурсе да прати 

гигантску глпбалну прпдукцију литературе, устанпвљава селекципне критеријуме и 

врщи пдабир писаца. Међу таквима мпжемп навести Ирце, шија међунарпдна 

коижевна награда Даблина (International Dablin Literary Award) дпдељује најбпљем 

рпману пбјављенпм претхпдне гпдине на енглескпм језику. Ту спадају и превпди на 

енглески, такп да будући да један брпј афирмисаних писаца и успелих рпмана буде 

преведен на светске језике дакле и на енглески,  щтп знаши да у кпнкуренцију не улазе 

самп англпфпни рпмани. Ппбедник дпбија кристалну статуу и нпвшани изнпс пд 

100 000 евра. Ту награду је 2002. дпбип Мищел Улебек. 2003. гпдине ппбедип је рпман 

“Зпвем се црвенп“, турскпг аутпра Прхана Памука, а 2007. гпдине Петерспн. Према 

прпппзицијама кпнкурса превпдилац дпбија шетвртину нпвца. Слпвенски писци дпсада 

нису имали пунп среће, верпватнп затп щтп их није пунп преведенп на енглески језик, 

а награда је релативнп нпва, јер се дпдељује у ппследое две деценије. 

 

 

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТОЛИЧЕЊА КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА У СРБИЈИ 

 

Коижевне награде у Србији имају неуједнашену динамику развпја. Пна је 

услпвљена стаоем и пптребама друщтва. Према ппдатку из 1861. гпдине пснпван је 

први Коижевни фпнд кпд нас из кпга су се дпдељивале награде, а псниваш је Илија 

Милпсављевић Кпларац. Међутим, прва награда у српскпј култури дпдељена је 1839. 

гпдине, а дарпдавац је Матица српска. Ташније Матица је 1838. расписала кпнкурс за 

најбпље пригиналнп делп у стихпвима или прпзи, те за најбпљи превпд билп у 

стихпвима или прпзи, али кпнкурс није успеп с пбзирпм да на оега није пристигап 

ниједан рад. 

П тпме је Бпжидар Кпвашек, гпвпрећи п наградама у Матици српскпј рекап: 

,,Писцима кап да није билп јаснп да делп мпже имати ефекат племенитпг, металнпг 

звука’’. (рад Матице српске, бр.38, 77). Пвп је важан ппдатак бащ кап и недпстатак 

пријава на расписани кпнкурс, јер гпвпри п супрптним перспективама шпвека из 19. 

века у пднпсу на визуру каква је настала у 20. веку. У тпм расппну између 
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ларпурлартизма дп спцијалнп ангажпване коижевнпсти, награде и признаоа имале су 

свпју улпгу. 

Дпбитник прве коижевне награде кпд нас је Бпжидар Петранпвић за делп 

,,Кпспвски бпј’’ 1839. гпдине. Следећа награда дпдељена је 1846. гпдине Јпвану 

Субптићу за еп ,,Краљ Дешански’’, будући да кпнкурс претхпдних гпдина није ни бип 

расписиван, а редпвнија динамика награђиваоа усталила се накпн 1863. гпдине. У 

перипду дп заврщетка Другпг светскпг рата бип је присутан мали брпј коижевних 

награда кпје су се пп правилу везивала за пдређена друщтва, удружеоа и институције. 

Неке пд тих награда су и следеће: Награда академије ,,Седам уметнпсти’’, Награда 

,,Цвјета Зузпрић’’( први дпбитник пве награде је Мпмшилп Настасијевић за делп 

,,Записи п дарпвима мпје рпђаке Марије’’), те награда Српске краљевске Академије. 

Дп упшљивпг запкрета дплази ппсле заврщетка Другпг светскпг рата када дплази 

дп тихе експанзије коижевних награда. Влада ФНРЈ дпделила је 1946. гпдине Андрићу 

награду за рпман ,,На Дрини ћуприја’’, а пптпм су се пплакп увпдиле нпве награде у 

духу владајуће идеплпгије, а старе углавнпм нису мпгле бити задржане укпликп нису 

биле блиске тпм кпнцепту. Динамика је била следећа. 

 ,,Такп у перипду 1945-1950. није устанпвљена нити једна награда кпја би се и 

данас дпдељивала’’. Тек у следећем петпгпдищоем перипду јављају се прве три 

награде кпје и данас ппстпје. Тп су: ,,Пктпбарска награда града Бепграда’’(1954), 

,,Нинпва награда’’(1954) и награда ,,Невен’’ (1955). У следећем петпгпдищоем 

перипду 1956-1960. брпј нпвпустанпвљених награда се скпрп утрпструшује, има их шак 

псам. За перипд 1966-1970. се мпже рећи да је најплпдније щтп се брпја награда тише 

устанпвљенп је шак 20.“8 Наравнп, пптребнп је наппменути да је у пвпм ппбрпјаваоу 

изпстављена Змајева награда за ппезију, кпју је пре свих ппменутих јпщ 1953. гпдине 

устанпвила Матица српска. Интересантнп је и пвп сведпшеое п жирију и нашину избпра 

награђиваних дела из тпг перипда: “На листи награда у свим републикама ппјављују се 

једна иста најппзнатија имена, а тп су углавнпм, припадници средое и старије 

                                                           
8
 Стпјкпвић Б, Награде и културнп стваралаштвп, Култура-Дпкументација, бр. 4 и бр. 5, Завпд за 

прпушаваое културнпг развитка,  Бепград 1991, стр. 20-21 
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генерације; мпже се тврдити да пд пслпбпђеоа дп данас у Југпславији награђене су 

све дпбре коиге шији аутпри припадају тим генерацијама.“9  

Ипак граница и гпдина кпју непсппрнп треба ппменути је 1968. гпдина. Накпн 

пптреса и прпмена кпји су се десили 1968. гпдине дпщлп је дп ппвећанпг брпја 

коижевних награда кап и коижевних манифестација и уппщте прпменип се пднпс 

према култури. Ппшеп је прпцес пплаганпг нестанка и укидаоа награда пснпваних у 

спцијалистишкпј идеплпщкпј клими и устплишеоа неких нпвих награда схпднп 

друщтвеним прпменама. Пример за тп је ,,Равнпгпрска награда’’ устанпвљена ппвпдпм 

пбележаваоа педесетпгпдищоице великпг дппринпса равнпгпрскпг ппкрета ђенерала 

Драже Михајлпвића, ппбеди над фащизмпм и нацизмпм у Другпм светскпм рату. 

Награду је дпдељивап Српски ппкрет пбнпве и тп самп 1995. гпдине. Једини лауреат 

бип је Љубпмир Симпвић, али је пн пдбип да награду прими. 

Нпви низ награда везују се за средопвекпвну традицију: Жишка хриспвуља, 

Златни крст кнеза Лазара, Грашанишка ппвеља, Ђурђеви ступпви, Јефимијин вез, 

Мирпслављевп јеванђеље, Сребрни кпндир кпспвке дјевпјке, Златнп перп десппта 

Стефана Лазаревића, Рашанска ппвеља, Свети Сава. Нпвппснпване фирме 

устанпвљавају и сппствене награде.Тп су: Награда фпндације Браће Карић, Кристална 

призма, Награде фабрике Витал, Инстел. Ппред шиоенице да се сваки нпви субјект из 

ппља мпћи, устплишује у наципналнпм и друщтвенпм прпстпру намеће се кап самп пп 

себи разумљивп и питаое, ппстпјаоа традиције и пптребе за једним знатнп 

стратещким псмищљенијем и друщтвенп утемељенијем приступу. Приметнп је да су 

преживеле управп пне награде кпје су имале најмаое везе са идеплпщким 

тенденцијама, или кпје су се дпвпљнп брзп меоале да су ппстале прихватљиве и нпвпј 

друщтвенпј клими. Пптребнп је нагласити да је известан брпј коижевних награда 

нестап са сцене с пбзирпм да су субјекти кпју су их дпдељивали нестали са сцене 

најшещће збпг недпстатка финансијских средстава. Награђиваое у савременпм дпбу у 

највећпј мери зависи пд сппнзпрства.10 

                                                           
9
 Лукић, С, „Савремена југпслпвенска литература 1945-1965“,  Прпсвета, Бепград, 1968, стр. 176 

10
 „Защтп лпвпрпв венац за ппбедника излази из мпде? Тп је затп щтп пн ппкрива знак сппнзпра на 

пдећи ппбедника. Немилпсрдни стари свет, зар не?“ (Тарнер, 1994, стр. 118). 
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1.3. ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈУ УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 
 

Какп награде утишу на сампг стварапца, прпблем је кпји задире у ппље 

психплпгије и индивидуалне је прирпде, па на оега није једнпставнп дати пдгпвпр. 

Међутим, укпликп ппјам награде сагледавамп крпз, такпђе, кпмплексан пднпс између 

стварапца и оегпвпг дела, мпжемп кпристити следећа запажаоа, кпја пвај пднпс на 

језгрпвит нашин пписује. „Највећа награда Лепнарду да Виншију за „Мпна Лизу“ (кап 

делп пд непрпцеоиве вреднпсти) – јесте щтп je oн оен аутпр.  

Заиста, уметник прoналази смисап сппственпг живпта управп у сампм шину 

ствараоа, кпје представља „слпбпднп птелптвпреое оегпвпг духа“11. Ппље креације је 

пнп на кпме уметник или наушник/прпналазаш, стварајући нпве везе између већ 

ппстпјећих сазнаоа, дплази дп пткрића. Уметникпва прирпда увек тежи да преиспита 

свпја и туђа псећаоа и дущевна стаоа, да критикује уврежене друщтвене вреднпсти и 

нпрме, трагајући увек за истинпм. 

 Прпцес настајаоа једнпг уметнишкпг дела не мпже да се дп краја сппзнати самп 

упптребпм наушних метпда, нити се у оегпвпј критишкпј пцени мпгу кпристити 

пбјективна мерила квалитета кпја се успещнп примеоују, на пример, у пцени 

дпстигнућа у пбласти науке. Иакп не ппстпји јасна дефиниција средстава за 

пцеоиваое уметнишкпг дела, тп не знаши да се питаое „мерних инструмената“, 

оихпвих валиднпсти, метпдплпгије оихпвих креатпра, кап и кпнашних ппстигнућа, не 

мпже увек изнпва актуелизпвати. Пвп ппдрушје културне пплитике прпблематизује се 

из следећих разлпга: 

1. Птвпренпст питаоа валпризације уметнишкпг и културнпг стваралащтва 

пмпгућује разлишите критишке прилазе, кпнтрадиктпрне пцене, прптиврешне 

аргументе, а самим тим и разлишите ппследице пп уметника и оегпвп делп 

кап и рецепцију кпд публике; 

                                                           
11

 Бпжић, Ј. Д. Уметнпст у светлу награде, Јавнп инфпрмативнп предузеће Уб, Уб,  1995, стр. 13 
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2. Будући да је велишина уметнишкпг дела у сразмери са оегпвпм 

пригиналнпщћу и сампсвпјнпщћу, пнп измише свакпм ппкущају 

стандардизпваоа; 

3. Вреднпваое дела није самп питаое пспбенпст укуса ппјединца, нити 

мищљеое изабраних група, већи щире друщтвене заједнице и оенпг 

друщтвенп-пплитишкп и идеплпщкпг кпнтекста. 

 

1.4. ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ НА ПРОБЛЕМ НАГРАДА И НАГРАЂИВАЊА У 

КЊИЖЕВНОСТИ 

 

На ппљу коижевнпсти, кап и у другим пбластима духпвнпг стваралащтва, пд 

ппсебне је важнпсти критишкп пцеоиваое квалитета уметнишких дела, кап и 

награђиваое пних кпја су пд изузетнпг знашаја за културу једнпг нарпда. Коижевне 

награде, иакп функципналнп имају за циљ да ппдстишу или пхрабрују стварапце на 

даља прегнућа, ппседују смисап кпји је дубљи и кпмплекснији, те је задатак пних кпји 

их дпдељују вепма тежак и пдгпвпран. 

 Шиоеница је да награде ппмажу коижевним делима да се лакще прпбију дп 

шиталашке публике, иакп мнпга пд оих, ппсматранп са временске дистанце, ипак не 

преживе суд времена. Награђенп делп пбезбеђује себи местп у прпцесу пбнављаоа и 

настављаоа стваралашке традиције једнпг нарпда, а касније ппстаје и деп оегпве 

културне бащтине. Стпга је неппхпднп да се критеријуми у награђиваоу рукпвпде щтп 

пбјективнијим и свепбухватнијим ппказатељима вреднпсти једнпг дела – естетским 

мерилима и принципима хуманпсти, какп у будућнпсти пна, заиста знашајна, не би 

била забправљена, а тиме наща културна бащтина псирпмащена. Јединп ппщтпваоем 

наведених критеријума пстварује се и исппљава прави смисап коижевних награда. 

 Самп пп себи, награђиваое представља слпжен фенпмен. Према Јпванки Д. 

Бпжић, „награђиваое је категприја филпзпфских дисциплина, естетике и аксиплпгије... 

Тп је, међутим и кпмппнента психплпгије, будући да пва наука награду кпристи за 

ппстизаое пдређених психплпщких стаоа и распплпжеоа, кап мптиваципни фактпр 
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жељенпг ппнащаоа“12. Наведени исказ недвпсмисленп указује на тп да је 

награђиваое присутнп у мнпщтвп разлишитих аспеката друщтвене стварнпсти, те да се 

зарад праћеоа пвпг фенпмена мпра кпристити мултидисциплинарни приступ. 

 Узимајући за пплазищте прпмищљаоа и резултате наушника кпји су се бавили 

прпблемпм награда и награђиваоа, у наставку ће бити анализирани: питаоа смисла 

награда за сампг стварапца, оихпва друщтвена вреднпст, кап и пбјективни утицај 

коижевних награда у прпцесу ствараоа кпнкурентне културне климе у пбласти 

коижевнпсти у Србији данас. 

 С друге стране, коижевне награде се тумаше и у светлу културне пплитике, 

будући да у функципналнпм смислу представљају једнп пд оених ппдстицајних 

средстава. Пптпм ће бити изнесена тепријска анализа ппља праксе. У пвпј пбласти 

разлишити неуметнишки утицаји, пре свега пплитишки, шине да награде и награђиваое 

изгубе свпју извпрну сврху и у кпнтексту препвлађујуће друщтвенп-пплитишке климе, 

ппприме једну пптпунп нпву димензију кпјпј се, такпђе, мпра ппсветити пажоа. 

Прпблем кпји, у највећем брпју слушајева, прате прпцес награђиваоа уметнишких 

дела у Србији и кпји су јасна ппказатељ стаоа у кпјем се наща култура налази, пгледају 

се у уплитаоу нелегитимних, шак и нелегалних шинилаца у пвај прпцес. Бранимир 

Стпјкпвић истише да оих шине „разнпврсни ппкущаји утицаоа на рад жирија – самих 

кандидата, заинтереспваних група или институција (издаваши, прпдуценти,галерије...) 

или ппјединих шланпва жирија кпји разним ппслпвним и лишним пднпсима мпгу да 

буду ппвезани са кандидатима или са пнима кпји их ппдржавају“13 

Други знашајан аспект прпблема награђиваоа тише се ппстпјаоа превеликпг брпја 

признаоа за дпстигнућа у пбласти културе шиме се самп ствара лажна слика п 

бпгатству културнпг живпта у нащпј земљи. Миливпје Павлпвић скреће пажоу на пву 

ппјаву, навпдећи да „мнпжина награда успављује, умаоујући критишнпст кап 

нераздвпјну кпмппненту креативнпсти“14. Уједнп, пвај фенпмен спрешава да се „виде 

истински културни прпблеми и пплпжај пних стваралаца кпји нису награђени“15. У 

                                                           
12

 Бпжић, Ј. Д.  Уметнпст у светлу награде, Јавнп инфпрмативнп предузеће Уб, Уб, 1995, стр. 15 
13

 Стпјкпвић, Б. Прави, али и лажни бисери-Шта награђујемп у култури, Пплитика, 6. фебруар 2012. 
14

 Павлпвић, М, Дпбитиници и пдбитници-Шта награђујемп у култури, Пплитика, 10. фебруар, 2012. 
15

 Ибид. 
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прилпг изнесенпј критици Павлпвић се залаже за ппщтпваое универзалних 

вреднпсних критеријума при награђиваоу, ппсебнп када је реш п најзнашајнијим, 

државним признаоима, щтп је неппхпдан шинилац у прпцесу сталнпг пбнављаоа 

аутентишне културне и стваралашке традиције нащег нарпда. 

 

1.5. СТИМУЛИСАЊЕ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ПОСРЕДСТВОМ 

НАГРАДА 
  

Истраживаш Бранкп Проат сврстава награде у стимулативна средства културне 

пплитике, насупрпт репресивним средствима кпја шине цензуре и забране.16Пн навпди 

да стимулативна средства културне пплитике јесу пна кпја пмпгућавају, плакщавају и 

убрзавају пдређене стваралашке прпцесе, ппдижу на вищи нивп културне пптребе и 

тежое и стварају ппвпљну друщтвену климу за свестрани развпј културнпг живпта. 

Средства културне пплитике дакле мпжемп ппделити на стимулативна и репресивна, 

пднпснп на награде и ппхвале и цензуре и забране, пзнашавајући оима све пнп щтп се 

сматра друщтвенп ппжељним пднпснп, неппжељним. Велики брпј награда требалп би 

да делује стимулативнп и да прпмпвище коижевнп стваралащтвп, кап и да ппкаже 

тенденције и вреднпсти кпје се крпз та дела пшитују. Некада се дещава да 

стимулативна средства мпгу ппстати репресивна за уметника и оегпвп стваралащтвп, 

збпг кпнфпрмизма кпји пбезбеђују.“С друге стране, репресивна средства, кап щтп су 

разлишите врсте цензура, пднпснп забране, мпгу ппстати стимулативна, ппдстрек за 

јпщ веће делп, крпз жељу да се забрана, велишинпм уметнишкпг дела ушини 

нищтавнпм.“17 

Ипак за стицаое бпљег увида у прпблематику награда и награђиваоа у пбласти 

коижевнпсти, неппхпднп је дефинисати знашај и смисап стваралащтва, а пптпм и да се 

сагледа оегпвп местп у друщтвеним пквирима, кап и изазпви кпје пднпс између пве 

две кпмплексне ппјаве са спбпм нпси. 

                                                           
16

 Проат, Б, Увпд у културну пплитику, Stylos,  Нпви Сад, 2006, стр .87. 
17

 Бпжић, Ј. Д, Уметнпст у светлу награде, Јавнп културнп инфпрмативнп предузеће Уб, Уб, 1995, стр. 
15 
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Такп су неке институције, удружеоа, издавашке куће, листпви шаспписи свпјпм 

традицијпм и угледпм утицали на тежину награде, а не на нпвшани изнпс кпји је прати, 

дпк маое-вище, неке нпвпфпрмиране награде свпј рејтинг ппдижу нпвшаним изнпспм 

кпји дпдељују. 

 Јпванка Д. Бпжић врщи ппделу средстава културне пплитике на исти нашин, 

дакле, делећи их на стимулативна и репресивна, дпдајући и тп да се ппдстицајна 

средства – награде и ппхвале, примеоују у пднпсу на „пнп щтп се сматра 

ппжељним“18, дпк се репресивна средства – цензуре и забране – примеоују када се 

нещтп сматра друщтвенп неппжељним“19. Пна, међутим, прпблематизује ефекат 

примене наведених средстава на ппјединца, сматрајући да пн не мпра увек да буде 

пшекиван, щтп је шиоеница кпја нас враћа на ппље психплпгије и тише се склппа свакпг 

ппјединашнпг карактера уметника. У свпјпј студији п наградама и награђиваоу, Бпжић 

навпди да „стимулативна средства... мпгу ппстати репресивна за уметника и оегпвп 

стваралащтвп, збпг кпнфпрмизма кпји пбезбеђују. С друге стране, репресивна 

средства, кап щтп су разлишите врсте цензура, пднпснп забрана, велишинпм 

уметнишкпг дела, ушини нищтавнпм“20 

 Међутим, да би се стекап бпљи увид у прпблематику награда и награђиваоа у 

пбласти коижевнпсти, неппхпднп је да се дефинище знашај и смисап стваралащтва, а 

пптпм да се сагледа оегпвп местп у друщтвеним пквирима, кап и изазпви кпје пднпс 

између пве две кпмплексне ппјаве са спбпм нпси. 

                                                           
18

Бпжић, Ј. Д, Уметнпст у светлу награде, Јавнп културнп инфпрмативнп предузеће Уб, Уб, 1995, стр. 
15 
19

 Ибид. 
20

 Ибид, стр. 15 
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1.6. ОДНОС УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И ДРУШТВЕНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА 

 

 Истпријски ппсматранп, између стваралащтва, кап најсаврщенијег пблика 

исппљаваоа шпвекпве индивидуалнпсти, и друщтва, кап прганизпванпг апарата, шестп 

је владап антагпнизам. Дещавалп се, а тп је слушај и данас да друщтвени апарат нема 

мнпгп разумеваоа за све ппсебнпсти уметнишкпг ствараоа. Наиме, уметнишкп 

стваралащтвп најшещће нема кпмерцијалну сврху и није у складу са свим екпнпмским 

параметрима, такп да у тржищнпј утакмици друщтвенпг система, ппсматрајући 

екпнпмски пдрживи аспект, пна је слаб кпнкурент. Међутим уметнпст кпја настпји да 

пдгпвпри пптребама тржищта и кпја је пријентисана на друщтвену прихватљивпст и 

прпфит, најшещће представља прпмащај. 

 Уметнишка дела, а међу оима и пна у пбласти коижевнпсти, вреднују 

кпмпетентни представници културне јавнпсти, кпји се у пцени, ипак шестп рукпвпде 

естетским, мпралним и идеплпщким трендпвима, занемарујући инвентивнпст аутпра и 

истинске естетске вреднпсти дела. Такпђе уметнишка дела су нужнп препущтена 

тржищту такп да су ппнекад уметници ппд притискпм да стварају пнп щтп публика 

жели, акп хпће финансијски да ппстану.  

На тпме се заснива функципнисаое спреге ппмпћу кпје се врщи 

инструментализација уметнпсти, а пна птуђује пд свпје праве прирпде. „Писац свпја 

дела ниппщтп не ппсматра кап средства. Пна су сврха сама себи“21, наглащава Раткп 

Бпжпвић цитирајући Карла Маркса и дпдајући да би се „такп схваћена слпбпда 

стваралащтва реализпвала изван сппљоих и унутращоих принуда, у прекпрашеоу 

наметнутих пбразаца и услпвљених нашина ангажпваоа. Тп знаши да би у пкриљу такве 

слпбпде стваралащтвп умаклп замкама птуђене друщтвене прганизпванпсти, 

императивима друщтвене диригпванпсти“22. 

 Ппщтп су фенпмен награда и награђиваоа ускп ппвезани са кпмплексним 

пднпспм стваралащтва, кап дисциплине људскпг духа и друщтвених институција, тај 

пднпс пбухвата щирпкп ппље ппјава и ппјмпва кпји их пдређују, а кпје је неппхпднп 

                                                           
21

 Бпжпвић, Р,  Лавиринти културе,  другп дппуоенп издаое, Факултет пплитишких наука, Бепград, 
1998,  стр. 134 
22

 Ибид. 
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пбјаснити. Пни се не мпгу пренебрегнути, јер ће се увидпм у оих бпље разумети 

разлишити аспекти фенпмена кпји су главни предмет пвпга рада. 
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2.1. ПОЈАМ КУЛТУРА 

 

Уметнишкп, а самим тим и коижевнп стваралащтвп, самп је један сегмент рада на 

ппљу културнпг стваралащтва. Не самп да се дух уметника материјализује крпз 

културне твпревине, већ се мнпгп разнпрпдних дела, активнпсти, ппјава, па и система 

мпгу сврстати у прпизвпде културе. 

 Култура у себи акумулира текпвине прпщлпсти, али се у садащопсти крпз оене 

ппстпјеће пблике назиру пбриси оених будућих тенденција. Ппјам културе је 

кпмпликпванп дефинисати из три разлпга: 

1. Збпг разуђенпсти и разнпврснпсти оених мпдалитета; 

2. Збпг вищезнашне хипптеке прпщлпсти; 

3. Збпг индивидуалнпг приступа ппјединца кпји се опме тепријски бавип, или се бави. 

   Kултура је ппдсистем друщтвенпг живпта. Раздваја људе пд других живих бића, 

јер се културпм људи пдвајају пд биплпщки детерминисаних нагпна и уше вещтине и 

знаоа кап и прихваћене нашине ппнащаоа у пдређенпм друщтву. Збпг тпга у култури 

људи псмищљенп делују, уређују међуспбне пднпсе и прганизују свпј живпт. 

Култура је прпизвпд шпвекпве делатнпсти, настап тпкпм истприје и стваран пд 

низа претхпдних генерација, кпји сваки нпви наращтај усваја и прерађује. 

Анализирајући такп схваћену културу, Загпрка Гплубпвић разликује следеће оене 

функције: 

1. кприщћеое текпвина и искустава за ствараое средстава за живпт шланпва једнпг 

друщтва 

2. дефинисаое симбпла и знашеоа у виду прихваћенпг језика дате културе, да би се 

пмпгућила кпмуникација између шланпва 

3. на пснпву акумулиранпг искуства и стешенпг знаоа даље ппдстицаое нпвих 

пткрића у циљу успещнијег савлађиваоа живптних прпблема 

4. пдређиваое дпминантнпг система вреднпсти на пснпву кпјег се врщи избпр 

друщтвених циљева и усмерава друщтвена акција 

5. дефинисаое ппжељнпг типа ппнащаоа за слпјеве, групе, ппјединце и пдређиваое 

пнпг типа ппнащаоа кпји ће се сматрати девијантним 
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6. пдређиваое нашина на кпји ће се пренпсити друщтвени захтеви и културни 

стандарди на ппјединце и дефинисаое мере тплерантнпсти у слушају пдступаоа пд 

пвих захтева23 

 Мнпги наушници су тумашили пвај ппјам, ппшевщи пд антишких филпзпфа, па све 

дп мпдерних тепретишара културе, те су свпјевременп два америшка тепретишара, 

Кребер и Клакхпн, регистрпвали шак 257 разлишитих дефиниција културе. Такпђе су 

предлпжили типплпгију дефиниција културе крпз щест пснпвних врста: 

1. Дефиниције кпје набрајају 

2. Истпријске дефиниције кпје наглащавају традицију кап механизам културе 

3. Нпрмативне дефиниције кпје наглащавају императивне функције културе 

4. Психплпщке дефиниције кпји истишу психплпщке механизме у фпрмираоу културе 

и улпгу прпцеса ушеоа. 

5. Структуралистишке дефиниције кпје наглащавају системски пблик ппјма култура 

6. Генетишке дефиниције наглащавају друщтвене извпре културе, схваћене кап деп 

средине кпји је ствприла култура 

Пвакав свепбухватан приказ типплпгије ппјма култура је щтп пбраћа пажоу на 

некпликп врлп важних аспеката мпгуће анализе културе. Ипак јасан кљуш за пдређеое 

културних фенпмена није дефинисан, иакп мнпжина аспеката ппсматраоа даје щиру и 

пбухватнију слику. 

 Сама реш култура пптише пд латинскпг глагпла colerе24 щтп знаши гајити, 

пбрађивати ппља, негпвати, а птуда пптише и израз cultus agri – ппљппривреда. 

Међутим, захваљујући римскпм филпзпфу и пратпру Цицерпну, кпји је упптребљавап 

израз „култура дуще“ или „пбразпваое духа“. С друге стране, Раткп Бпжпвић, указује 

на тп да је ппреклп пве реши јпщ старије, истишући да оени кпрени сежу јпщ у хеленскп 

дпба спфистике и да се „ у мищљеоу и делпваоу спфиста зашеп ппјам култура“25. Пвп 

је важнп нагласити збпг тпга щтп су спфисти утемељили и једнп знашајнп тумашеое 

пвпга ппјма истишући уверљивп да „култура није самп пнп щтп дпбијамп наслеђем и 

                                                           
23

 Гплубпвић, З, Чпвек и оегпв свет, Прпсвета, Бепград, 1973, стр. 86–87 
24

  Бпжпвић, Р, Лавиринти културе,  другп дппуоенп издаое, Факултет пплитишких наука, Бепград, 
1998, стр. 15 
25

  Ибид, стр. 13 
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ппреклпм, већ и пнп щтп ушинимп пд наслеђених дисппзиција, кап и пд традиције и 

садащопсти26. Вилхелм Вунт, псниваш науке психплпгије, тумаши смисап ппјма култура 

у латинскпм језику, превпдећи га кап „бригу п пплемеоиваоу или прпшищћаваоу 

живпта“27. Већ 1783. гпдине, пвај израз улази у решнике и ппседује две знашеоске 

нијансе. 

  Ппјам културе вепма шестп се дпвпди у везу и са ппјмпм цивилизација; кпји се у 

18. веку прпщирип у францускпм језишкпм ппдрушју и засенип два стплећа старији 

израз „култура“. А заправп се пба ппјма кпристе за пзнашаваое пнпг щтп се 

ппдразумева ппд наципналним идентитетпм. Тп је и пблик негпваоа људскпг 

мищљеоа и људске активнпсти, кпји кпнптира и са идејпм ппљщаваоа пбишаја, и 

негпваоа леппг ппнащаоа. 

 Упркпс интензивнпм развпју наушне дисциплине, пзнашене називпм 

културплпгија ,прпблем дефинисаоа ппјма култура јпщ увек није једнпзнашнп и 

недвпсмисленп разрещен. Тп збпг тпга щтп се ппјам (и реш) „култура“ ппјављује кап 

један пд најкпмплекснијих у разним језицима; пбилује бпгатствпм знашеоа и важи, 

шак, и кап супстрат ппјму прирпде (натура)28. 

 Ппјам култура, у пппзицији према ппјму прирпда, јавип се у делима пних аутпра 

кпји су термин култура увели и у литературу прпсветитељства. Реш је п схватаоу 

културе кап супрптстављене прирпде, мада је таквп схватаое садржанп и у 

етимплпщкпм пдређеоу термина културе. Имплицирајући тезу да је култура људскп 

делп, пднпснп, да је шпвек „културна живптиоа“ или једина живптиоа кпја ствара 

културу, прирпда се (са аксиплпщкпг станпвищта) разматра и кап маое вредна, кап 

нижи, претхпдни ступао шпвекпвпг развитка. 
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 Ибид, стр. 14 
27

 Ибид, стр. 15 
28

  У српскпм језику, реш култура се први пут ппјавила 1810. гпдине, и тп у коизи Аврама Максимпвића 
Пчелар или настављаније п пчелпделству, у знашеоу „гајеое, пбделаваое“. “Ппсле су приметили да 
пшеле, акп би се шелпвешеским пппешенијем у културу дпвеле, мнпгп би већма тргпвину шелпвешеску 
пптппмагале“(Стефанпвић,  2008, стр. 22). 
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 У најранијем схватаоу културе кап пплемеоиваоа садржана је представа п 

шпвеку кап бићу кпје, аналпгнп препбражаваоу прирпде, препбражава и пплемеоује 

сампг себе, препбражавајући тиме и сферу мищљеоа или, щире, сферу духпвнпсти29 

 Фасцинација „културпм“ изгледа да је данас пптиснула и важнпст 

„друщтва“.Шини се да је у таквпј препријентацији интезивнп ушествпвала и 

истприпграфија. Истраживаоа антике утврдила су да је Цицерпнпв и Хпрацијев израз 

„cultura animi“ ппстап ппзнат и шестп упптребљаван у хуманистишкпм веку. Немашки 

латинист Пуфендпрф бип је први истраживаш кпји је применип пвај ппјам у знашеоу 

културе, и тп у другпм издаоу свпје шувене коиге Die iure naturae et gentium libri octo , 

пбјављене 1688. гпдине. Пуфендпрф је исказ „ cultura animi “ схватип кап пбавезу људи 

да негују сами себе, щтп их раздваја пд живптиоа. Знашеое тпг израза пренпсилп се и 

на схватаое културе кап вида индивидуалнпг и друщтвенпг живпта. У тпм смислу, 

ппстпјаое културе мпгуће је самп у заједнишкпм живпту људи, у оихпвпј међуспбнпј 

кпмуникацији (Клпскпвска, 1985; Стефанпвић, 2008, Тпмић, 2009), 

 Јасна Јанићијевић сматра да су култура и кпмуникација и директнп међуспбнп 

ппвезане:“ Кпмуникација и култура су две стране истпг нпвшића кпји се зпве људски 

живпт30. Прекп оих живпт дпбија пунпћу, важнпст и сврху; хуманпст дпбија смисап, а 

друщтвени и лишни пднпси дпбијају на знашају. Култура даје живпту местп трајаоа, 

садржину и смисап бића, дпк му кпмуникација даје разлпг ппстпјаоа, ппвезујући га са 

светпм сппља и изнутра, са временпм и прпстпрпм, са прецима и 

пптпмцима“(Јанићијевић,2000, стр. 9). Птуда се таква култура неминпвнп мпра 

разликпвати пд ппјма прирпде кап нешег првпбитнпг, на щта се култура самп извпрнп 

наслаоа, али пптпм наставља свпј сампстални живпт, крпз уметнпст и крпз негпваое 

пдређених живптних ппступака. 

Пщтрп супрптстављајући прирпду и културу, али са пбрнутим предзнакпм, 

Русппва теза п „ппвратку прирпди“, кап императивни захтев за спас хуманитета, 

представља једнп пд првих мпдерних схватаоа критике културе. Станпвищте кпје би се 
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 „Пна (култура) је матрица шији смп ми пдливци и управља нащим свакпдневним живптпм на мнпге 
неслућене нашине...Култура мнпгп вище скрива негп щтп пткрива, и пнп щтп скрива најуспещније, 
зашудп, скрива бащ пд сппствених припадника“ (Хпл, 1976, стр. 37). 
30

 „Култура је кпмуникација, кпмуникација је култура“ (Хпл, 1976, стр. 37) 
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мпглп разумети кап нека врста ппсредпваоа међу пвим супрптстављеним тезама, 

садржанп је и у Хердерпвим идејама излпженим у оегпвпм делу „Мисли п 

филпзпфији истприје“ (Хердер, 1784, 1805)31. Ппсматрајући истприју шпвешанства кап 

ппщти прпцес развпја прганскпг и непрганскпг света, Хердер је културу схватап, пре 

свега, кап пруђе, прилагпђаваоа, кпје рекпмпензује недпстатке шпвекпве физишке 

псппспбљенпсти у бпрби са прирпдпм (Хердер,1784). Хердер је заступап и мищљеое п 

културнпј вреднпсти нације и матероег језика („П, Немци, гпвприте немашки!“) 

насупрпт апстрактнпј категприји у прпсветитељству, п пдређенпм културнпм грађанину 

света и универзалнпм пбразпвнпм језику. За пвпг наушника, свака нација представљала 

је сампсталнпг нпсипца ппщте хуманпсти. 

У псамнаестпм веку, ппјам културе је дпбип и истпријскп-филпзпфскп знашеое, 

крпз дефинисаое истпријскпг развпја хуманпсти. Међутим, већ у деветнаестпм веку 

ппјам културе је дпбип и нпвп знашеое. Кад је Јакпб Буркхад пбјавип коигу Култура 

ренесансе у Италији (1860), ппјам културе није се вище пднпсип самп на ппјединашне 

људе кап припаднике целпкупнпг шпвешанства, већ су се ппдразумевале и пмеђене 

спцијалне групе. На тај нашин билп је пмпгућенп пписиваое, анализа и ппређеое 

разлишитих култура. Пдатле пптише и дескриптивна дефиниција према кпјпј је култура 

кпмплексна целина кпја у себе укљушује знаоа, убеђеоа, уметнпст, закпне, мпрал, 

традицију и пбишаје, кпји, сви заједнп, пбележавају људе кап припаднике једнпг, не 

бащ и једнпнаципналнпг, друщтва (Стефанпвић, 2008; Тпмић, 2009). 

Данас се знашеое реши култура пднпси и на кпнкретне сппљащое предметe; пд 

негпваоа разлишитих кприсних биљака (culture dela vigne) дп незапбилазнпг 

кприщћеоа кпмпјутера (Мicrosoft culture). Пднпси се и на ппис унутращое прирпде 

шпвекпве, па се такп гпвпри и п култури људске духпвнпсти. Све пвп знаши да реш 

„култура“нпси у себи вищеструкпст тумашеоа и ппсматраоа; не пзнашава самп прпцес, 

већ и резултат тпг прпцеса32. Акп се, с друге стране, култура у најппщтијем смислу 
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 Нa Гугл-претраживашу интернета пвај извпр се мпже наћи ппд пвпм пдредницпм : „Modern history 
Sourcebook: Јпhаnn Gotffried von Herder: Маterials for thе Philosophy of the History пf Мankind, 1784.“ 
32

 Шак и ппис паразитске културе пптврђује дуализам пвпг ппјма; несппспбна за сампсталан живпт, 
паразитска култура, пппнащаоем, шува већ ппстпјеће пбрасце и шврстп их утемељује, јер јединп ппмпћу 
оих мпже ппстати(Щебек, 2006, Стефанпвић, 2008). 
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разуме кап људска кпмуникаципна пракса33 кпја је сврсисхпднп усмерена (дакле, 

шитавп ппље људскпг стваралащтва у свим сферама делатнпсти), пнда се пспбенпст 

културе, кап differentia speciffica људскпг, мпра разумети кап сппспбнпст шпвека да у 

већини слушајева превазиђе прирпдне услпве и инструментализује их за свпје 

циљеве34. 

Надпвезујући се на традиципналнп разликпваое духпвнпсти и материје, 

пднпснп, културе и прирпде, Клпд Леви-Щтрпс је изразип увереое да је схватаое 

биплпщких разлика у пвим категпријама билп важнп пбележје преласка пд прирпде ка 

култури. Будући да „прирпда, сама пп себи није прптиврешна“, пн ппкущава да сагледа 

ташку спајаоа (кпја је истпвременп и ташка раздвајаоа) прирпде и културе (Леви-

Щтрпс, 1966, стр.130; Тпми, 2009, стр.7). 

Пплазећи, наиме, пд претппставке да је култура знакпвни систем35 шији се мпдел 

прганизације исппљава кап збир правила, пднпснп, пгранишеоа наметнутих систему, 

Леви-Щтрпс ппдвлаши да тамп где су правила – ппшиое култура, тп јест, да наспрам 

културе кап система правила – стпји прирпда. „Пнп щтп је ппщтељудска кпнстанта, 

неизбежнп се укљушује у пбласт пбишаја, прпизвпдое, пдредаба ппмпћу кпјих се људи 

деле на издвпјене и супрптне групе“ (Тпмић, 2009, стр. 7). 

Анализирајући пднпс ппјмпва културе и прирпде, А. Клпскпвска такпђе указује на 

нужнпст разликпваоа филпзпфскпг и емпиријскпг тумашеоа пднпса прирпде и 

                                                           
33

 „Без пбзира на разлишите приступе у дефинисаоу ппјма (кпмуникације), у пснпви бисмп већину пвих 
пдредница мпгли да групищемп у некпликп елементарних типпва.Први тип ппсматра кпмуникацију кап 
прпцес у кпме на првпм месту дплази ппјам заједништва, дељеоа (communis: заједнишки, communicare: 
делити, ушинити заједнишким), у другпм се пна ппсматра кап нагпвараое, кап средствп за ппстизаое 
неке намере, дпк би трећи бип мнпгп щири и ппдразумевап билп кпји тип утицаја или пдгпвпра. 
Кпнашнп, шетврти тип ппсматра кпмуникацију кап интеракцију и укљушује у себе системске теприје“ 
(Јанићијевић, 2000, стр, 18). 
34

 Едвард Хпл навпди пример ппретка у кљуцаоу међу пилићима. Устанпвљенп је да у свакпм јату 
ппстпји једнп пиле кпје кљуца све друге пилиће, а оега не кљуца ниједнп, дпк је на дну лествице пиле 
кпје сви пилићи кљуцају. Сви пстали пилићи су расппређени пп правилнпј прпгресији пд пнпг пилета 
кпје је претппследое и мпже да кљуца самп ппследое, дп пнпг кпје другп пп реду и кпга мпже да кљуца 
самп првп. “Такп је све живп расппређенп пп некаквпм упшљивпм пбрасцу аспцијације, па се такп и кпд 
шпвека анитиципира прилагпдљивпст у ппнащаоу кпје је сам оему свпјственп“ (Хпл, 1976, стр. 46). 
35

„Ми живимп у култури слике. Ппијум за нарпд, тп је данас пплитишка, културна, екпнпмска прппаганда, 
шије најефикасније пружје и најппдмуклија пбмана јесте да нас убеди да су знакпви ствари;  кап и щтп 
ми себе убеђујемп да смп и ми сами , знакпви међу знакпвима, на тпј ппзпрници на кпјпј играмп 
сппствену улпгу... Али ми бар ппшиоемп да сазнајемп да живимп међу знакпвима и да схватамп оихпву 
прирпду и мпћ. Пва семиплпщка свест мпгла би, сутра, да ппстане главни јемац наще слпбпде“ (Гирп, 
1983, стр. 113-114). 
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културе. Најважнија станпвищта савремених тепријских разматраоа пднпса културе и 

прирпде „мпгу се назрети у кпнстатацији да је култура у пнтплпщкпм смислу 

супрптстављена прирпди, али да прпистише из прирпде у филпгенетскпм смислу“ 

(Клпскпвска, 1985, 2005, Тпмић, 2009), а тп заправп знаши да се култура не 

супрптставља прирпди већ је оен неминпвни резултат. 

Прва, према Хумбплтпвпм решнику, ппд културпм ппдразумева владавину 

шпвека над прирпдпм, кпристећи науку и занатска искуства; тп је, тзв. Технишка култура 

– цивилизација, кпја пзнашава технишке и практишне мпћи шпвека. Друга се пднпси на 

културу кап скуп дущевнпг и духпвнпг бпгатства шпвека, на оегпв интелект. 

 Науку п културнпј стварнпсти, са свпјим ппјмпвним и метпдплпщким 

инструментима, устанпвљавају Едвард Тејлпр, у делу „Примитивна култура“, и Г. Е. 

Клем, у делу „Ппщта наука п култури“36, премда је култура прпушавана, кап ппсебан 

пблик стварнпсти, јпщ пре негп щтп је пва реш ущла у наушну упптребу, ппшевщи пд 

антишких филпзпфа, пре свега Платпна, кап стварапца симбпла у културплпгији. 

 Правим утемељивашем метпдплпщкпг приступа у културплпгији сматра се 

италијански мислилац Ђан Баптиста Викп (1668-1744). У свпм делу La scienza nuova 

(„Нпва наука“) Викп истише да је „култура свет шпвекпв“37 и указује на тп да је шпвек 

твпрац света културе, сматрајући да самп шпвек мпже истражити и пдгпнетнути тајне 

тпга света, дпк никада не мпже пдгпнетнути тајне света прирпде, кпју је ствприп Бпг. 

Викп прави јасну разлику између шпвекпве креације, насупрпт креацији прирпде, а 

оегпве примесе су инспирација генерацијама наушника кпји ће прпушавати ппреклп, 

садржај и знашај културе. Један пд оих је и немашки филпзпф Јпхан Хердер шија се 

филпзпфска мисап дпдирује са Викппвим станпвищтима. Пн ппкущава да пдгпнетне 

щта карактерище шпвека кап „креацију културе“, на једнпм разлишитпм нивпу 

ппстпјаоа пд биплпщке егзистенције кпја је креација прирпде. За оега је култура друга 

прирпда шпвекпва. Хердер у свпјпј првпј већпј студији Uber den Usprung des Sprahe („П 

ппреклу језика“) тврди да шпвек није раципнална „живптиоа“ и да је пд ое 
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 Бпжић, Ј. Д,  Уметнпст у светлу награде, Јавнп културнп инфпрмативнп предузеће Уб, Уб, 1995, стр. 
26 
37

Бпжпвић, Р,  Лавиринти културе,  другп дппуоенп издаое, Факултет пплитишких наука, Бепград, 1998, 
стр. 15 
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фундаменталнп разлишит. Пн у култури сагледава истпријски степен саврщенства, кпји 

је ппвезан са прпсвећиваоем. 

 Француски прпсветитељи такпђе су дали знашајан дппринпс на ппљу 

пбпгаћиваоа смисла и знашаја ппјма културе. Вплтер тврди да „није физишки фактпр 

средине, већ шпвекпва сппспбнпст да опме влада пдредила, уцртала пут 

цивилизацији“. Пн дпдаје: “Да је људски живпт пдредила биплпгија, цивилизација би 

заиста била свугде иста, нарпшитп тамп где су прирпдни услпви слишни. Не прирпда, 

негп култура је та кпја даје разлишите плпдпве“38. Жан-Жак Русп, пак, ппкущава да 

прпуши пднпсе прирпде и културе дплази дп закљушка да „цивилизација ппнищтава 

прирпду, а да је култура пприше“39, дпк напредпваое у култури види кап негацију 

прирпде. Имануел Кант прпдубљује Русппву теприју гпвпрећи п „изласку шпвека из 

прирпде у културу“40. Фридрих Нише дефинище културу кап „јединствп уметнишкпг 

стила у свим живптним исппљаваоима једнпг нарпда“, гпвпрећи да је „разнпликпст 

кпја се слива у јединствп стила претппставка сваке културе“41. Тиме се приближава 

пснпвама схватаоа културе кпје су имали Хелени, за кпје је култура представљала 

склад између живпта (прирпде), мищљеоа и хтеоа. Јпхан Вплфганг Гете изједнашава 

културу са пбразпваоем. 

 Према Решнику Француске академије, „Култура је скуп ппщтих знаоа п 

коижевнпсти, истприји, филпзпфији, кпји мпра да ппседује сваки шлан друщтва“42. 

Антрппплпг Дејвид Бидни културу види кап „прпцес и прпизвпд пплемеоиваоа 

пптенцијала људске прирпде и прирпде пкплине, у циљу задпвпљаваоа пснпвних 

психп-спцијалних пптреба и аспирација“43. 

Пд не маоег знашаја је и пдређеое културе за кпје се ппредељује Савет Еврппе: 

“Култура, тп је све пнп щтп пмпгућује ппјединцу да се пдреди у пднпсу на свет, 
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друщтвп, кап и у пднпсу на свпју рпдну бащтину; у оу спада све пнп щтп пмпгућава 

шпвеку  да бпље схвати свпј тренутни пплпжај у циљу оегпве мпгуће измене.“44 

 Са станпвищта психпанализе ппзната је дефиниција културе Сигмунда Фрпјда, пп 

кпме култура није самп „шпвекпвп пствареое крпз највище фпрме креативнпсти и 

стваралащтва, већ и нещтп щтп пригущује, пгранишава, пптискује, па такп прпизвпди и 

„псећај кривице“45. Лесли Вајт ипак даје ппзитивистишкп пдређеое културе истишући 

да је пна „симбплишки, кпнтинуиран, кумулативни и прпгресивни прпцес.“46. Према 

рускпм филпзпфу културе Е. Б. Спкплпву, „култура није самп прпизвпд и функција 

друщтвенпг живпта; пна је истп такп резултат шпвекпвпг стваралащтва. Стваралащтвп је 

друщтвенп услпвљенп, али је резултат људске слпбпде, фпрма самппптврђиваоа, 

сампппказиваоа, развијаое видних шпвекпвих снага“47. 

 Када је реш п дпмаћим тепретишарима културе, знашајна је пна дефиниција кпју 

фпрмира Милпщ Илић пдређујући културу кап „скуп свих материјалних и духпвних 

вреднпсти, кпје су настале кап ппследица материјалнпг и духпвнпг рада у пбласти 

прирпде, друщтва и мищљеоа. Пснпвни смисап културе састпји се у тпме да плакща 

пдржаваое, прпдужеое и напредак људскпг друщтва“48. 

 Из излпжених дефиниција мпже се закљушити да је култура несумоивп највищи 

израз шпвекпвпг стваралащтва, али да је истпријски и пкплнпстима услпвљена, те збпг 

тпга и није мпгуће пренебрегнути истпријску прпменљивпст и дијалектишку 

прптиврешнпст пвпг ппјма. Оене пспбине кпје представљају свпјеврсну кпнстанту, кпје 

су универзалне, мпгу се сажети пвакп: 

1. Култура је свпјствена самп шпвеку; 

2. Шпвек ствара културу кпристећи се симбплима (реши, брпјеви, нпте, бпје, ппкрети); 

3. Стваралащтвп је сппспбнпст ствараоа средстава за рад; 
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 Близак ппјму културе је и термин цивилизација (пд лат. Civis-град). Бити 

цивилизпван знаши бити градски, васпитан, уљудан, слпбпдан грађанин. Премда је у 

духу енглескпг језика присутнији термин цивилизација, а у духу америшкпг култура, 

пне се упптребљавају са истим знашеоем, при шему се и један и други израз пднпсе 

ппдједнакп на пбласти материјалне и духпвне културе. У Немашкпј се прави велика 

разлика између културе и цивилизације. Цивилизација пзнашава ствараое пруђа, 

пбласт технишке и материјалне културе, а култура се пднпси на духпвнп стваралщтвп – 

уметнпст, филпзпфију, мпрал, језик, религију. У делу Ревплуција и култура Миладин 

Живптић указује на тп да су „култура и цивилизација две стране исте медаље – дакле 

шине јединствп, щтп ће рећи да нису нужнп супрптстављене, па их треба схватити кап 

јединствп разлика шпвекпве праксе“49. 

 Ппјам цивилизација се први пут јавља у 18. веку, у смислу мпралнпг 

усаврщаваоа, али касније дпбија разлишита тумашеоа те пзнашава, вищи развпјни 

ступао друщтва у пднпсу на варварствп ( према Луису Мпргану), али и фазу 

декаденције културе и дезинтеграције заједнице (према Псвалду Щпенгледру). 

Спциплпг Жан Казнев указује на три упптребе ппјма цивилизација: 

1. У смислу евплуције кап највищег ступоа развпја друщтва; 

2. Кап пдређени аспект културнпг живпта (прпизвпди, институције, техника); 

3. Кап скуп разлишитих култура и културних система кпји имају кпнтинуитет 

(западнпеврппска, медитеранска, истпшоашка и сл.). 

 Други аутпри истим ппјмпм пзнашавају пне људске текпвине кпје пмпгућавају 

пвладаваое прирпдпм и шпвекпвпм кпнтрплпм над срединпм (нпр. савремена 

техничка цивлизација). На тај нашин цивилизација представља свет нужних и кприсних 

(практишних) ствари ппвезаних са бпрбпм за ппстанак. 

 Алфред Вебер прави разлику између културе и цивилизације у смислу три 

разлишита прпцеса: друштвенпм, цивилизацијскпм и културнпм. Цивилизацијским 

прпцеспм Вебер назива прпцес раципнализације живпта, кпји има сппствене закпне 

развитка и разликује се пд других сфера културнпг развпја. Тп је „ппщтеважећи свет за 
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све људе“, будући да су технишка дпстигнућа универзална и прпизилазе из бпрбе за 

ппстанак. За разлику пд цивилизацијских , културни прпцеси не изражавају пбјективан 

кпсмпс негп духпвне симбпле, те стпга није ппщтеважећи и нужан свет, јер се културе 

међуспбнп разликују. Слишнп схватаое изнпси и Херберт Маркузе кпји културу 

пдређује кап „вищу димензију људске аутпнпмије и испуоеоа“, дпк цивилизација 

пзнашава „сферу нужнпсти, друщтвенп пптребнпг рада и ппнащаоа“. Алфред Кребер 

ппд ппјмпм цивилизација ппдразумева пдређене велике целине (кинеска, египатска, и 

др.), дпк Псвалд Щпенглер, пак, сматра да цивилизација пзнашава „неизбежну судбину 

једне културе“, оен врхунац, али и ппследоу етапу, те свака култура има свпју 

цивилизацију кап „непппзиви крај“50 

Дакле, култура једнпг друщтва пбухвата нематеријалне аспекте, верпваоа, идеје, 

вреднпсти, кпје шине садржај једне културе и материјалне аспекте, пбјекте, симбпле, 

или технплпгију крпз кпје се садржај културе изражава. Крпз прпцес идентификације 

култура се пстварује у мнпгим знашајним сферама друщтвенпг живпта ппјединца и 

друщтвених група. Друщтвени идентитет се заснива на свести п сазнаоу неких 

заједнишких карактеристика једне друщтвене групе(језик, раса, религија, класа, 

нација...) 

Разликујемп три пснпвна типа културе: традиципнална култура, елитна култура и 

маспвна култура. У свакпм пд пвих типпва јављају се субкултуре кпје се исппљавају у 

два пснпвна вида: кап ппткултуре, или кап кпнтракултуре. 

 Традиципнална култура најшещће аспцира на традиципналнп друщтвп, кпје је 

заснпванп на примитивнпј технплпгији и привреди, где је писменпст на нискпм ступоу, 

а где препвлађују архаишни пбрасци културе(мит, религија, фплклпр, пбишаји). Настала 

је у сепским лпкалним заједницама и нпси традиципнална пбележја. Присутна је у 

савременпј култури у свим пблицима друщтвенпг живпта.Најважнији пблици 

традиципналне културе су навике, пбишаји и традиципнални мпрал. Загпвпрници 

традиципналнпг кпнцепта културе прппагирали су идеју да сви мпгу кпристити 

плпдпве културе. При тпм су заппстављали питаоа класнпг пплпжаја,кпнцепта и 

садржаја културе. 
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 Елитна култура развијена је у прпсветитељскпј филпзпфији и пдређује је 

хуманистишки и етишкп-eстетски идеали. Свпди се на духпвну културу и уметнишкп 

стваралащтвп кпји су резервисани самп за елиту. Таква култура је вид естетишкпг 

саврщенства. Култура се сматра кап пбласт леппг, префиоенпг и узвищенпг, ппдрушје 

идеала и племенитих псећаоа. 

 Маспвна култура је прпизвпд савременпг друщтва, шије су пснпвне 

карактеристике индустријализација, стандардизација, маспвна пптрпщоа, 

урбанизација насеља, бирпкратизација друщтвенпг живпта и распрпстраоенпст 

маспвних кпмуникација. Пве пкплнпсти су пресуднп утицале да вреднпсти културе и 

оена пригиналнпст ппстепенп нестају. Култура ппстаје зависна пд технплпгије, а 

технплпгија шини да култура буде упућена маси, а не ппјединцу. 

 

 

2.2. УМЕТНОСТ - ДИСЦИПЛИНА ЧОВЕКОВОГ ДУХА 

 

 Између прпизвпда културе и прпизвпда цивилизације налази се уметнпст кап 

вид креативне и спфистициране праксе. Умеће, умещнпст, уметнп, уметнишкп – знати 

нещтп радити, али увек другашије пд других. Уметнпст се мпже пписати кап 

„сппспбнпст да се естетски изразе или упблише мисли и псећаоа ппмпћу гпвпрне или 

писане реши, инструмента или људскпг гласа, бпје, линије, пластишнпг пблика, 

кпнструкције, ппкрета, и слишнп“51. За уметнпст мпжемп рећи и да је тп ппсебна 

духпвна људска делатнпст у кпјпј шпвекпва мпћ пбликпваоа услпвљава ствараое 

смислених твпревина нарпшите вреднпсти, уметнишка дела кпја пружају дпживљај 

леппте и естетски дпживљај. Уметнпст има мпгућнпст да прпмени дпживљај 

стварнпсти, да укаже на нпве видике и превазилажеое прпблема кпји муше људски 

рпд. Уметнишка дела пдликује истинитпст и актуелнпст, шак и акп припадају прпщлпсти, 

у оима је садржана и садащопст и будућнпст, пна ппседују свевременскп знашеое и 

универзалнпст. У Аристптелпвпј „Ппетици“, генијални мислилац антике, пдваја 

уметнпст кап универзалну људску делатнпст пд кпнцепта платпнскпг ушеоа п 
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бпжанскпм ппреклу уметнпсти. Према Аристптелу, у уметнпсти све зависи пд 

стваралашке снаге уметника кпји приказује пнп щтп се мпглп десити свуда. 

Према класишнпј ппдели, кпја датира јпщ из перипда антишке Гршке, уметнпст је 

ппдељена на следеће врсте: архитектура, вајарствп, сликарствп, коижевнпст, музика и 

плес. Пвпј ппдели је ппшеткпм двадесетпг века придружен филм, кап седма уметнпст и 

нпви медиј, а касније фптпграфија и стрип, кап „псма“ и „девета уметнпст“. 

 Неппхпднп је наппменути да уметнпст билп кпје врсте не мпже ппстпјати изван 

друщтва и пдређене друщтвене средине. Пна настаје у такп детерминисаним 

пквирима, али се уздиже изнад оих бацајући светлп на пдређене ппјаве, те на себи 

свпјствен нашин утише на свест ппјединца и група. Стпга се у три пснпвне 

карактеристике уметнпсти, ппсматране у спцијалнпм кпнтексту, најшещће убрајају 

следеће: 

1. Уметнпст настаје у друщтву, изван оега је нема; 

2. Уметнпст ппстпји збпг друщтва; 

3. Уметнпст извлаши ппјединца из анпнимнпсти и ппистпвећује га са псталима, 

идентификује га са заједницпм; 

 

 

2.3. РАЗЛИЧИТА ЗНАЧЕЊА ПОЈМА ПОЛИТИКА И ЊЕН ОДНОС 

ПРЕМА УМЕТНОСТИ 

 

 Кап щтп је већ решенп, уметник, ппсредствпм свпга дела шестп дплази у сукпб са 

шуварима ппстпјећег друщтвенпг ппретка, представницима инструментализпване 

мисли (тј. интересних група), шији се интереси крпз делпваое уметнпсти угрпжавају. Из 

изнесене тврдое следи да је пплитика највећи непријатељ уметнпсти. 

 Сама реш пплитика пптише пд старпгршке реши пплис кпја знаши – држава, тј. 

град, држава у антишкпј Гршкпј. Крпз истприју ппјам задпбија најразлишитија знашеоа. 

Пвај термин се данас примеоује у два смисла – щирем или ужем. У щирем смислу 

реши, пплитика се тумаши кап планиранп и свеснп уређиваое пднпса у друщтву, а да се 

при тпм пстваре унапред ппстављени циљеви. При пствариваоу ппстављених циљева 
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ппдразумевају се најразлишитија средства, метпде, нашини, путеви, нпсипци. У ужем 

смислу схваћена, пплитика се пгранишава на ппдрушје делпваоа државе и оених 

пргана, пднпснп на функципнисаое јавне власти. Нереткп пплитика се свпди на 

вещтину, или сппспбнпст усмераваоа свих људских активнпсти. Енциклппедијска 

фпрмулација даје свепбухватну дефиницију ппјма кпја гласи: “У најщирем смислу, кап 

сфера друщтвенпг живпта, пплитика пбухвата укупнпст пних прпцеса, пднпса, 

институција, крпз кпје се пстварује свеснп регулисаое кпнфликтних ситуација и 

интереса и пдлушује п заједнишким ппслпвима и живптним активнпстима једне 

глпбалне друщтвене заједнице“52. Пплитика се мпже дефинисати и кап „студија или 

ппзнаваое пплитишких шиоеница, наука п циљевима државе и п најбпљим средствима 

и путевима кпји впде пствариваоу тих циљева“53. 

 Анализирајући слпжен пднпс између уметнишкпг стваралащтва и пплитишке 

владавине, Раткп Бпжпвић настпји да прпникне у праве узрпке оихпвпг сталнпг 

сукпба. Пн изнпси претппставку да су саме структуре пвих кпмплексних ппјава 

предуслпв оихпвпг кпнфликта, истишући да „у свакпм ппкущају да се пдреди врста 

сукпба између уметнишкпг стваралащтва и пплитишке владавине, налазимп да оихпва 

ппрешнпст није самп у дпмену естетскпг и етишкпг, већ да је свепбухватнија и да се, 

верпватнп ппдудара са делатнпщћу дпгматске пплитике и прирпдпм стваралащтва“54. 

Међутим, пве две сукпбљене структуре увек су се прпжимале, билп у слушајевима када 

је стваралащтвп инспирисанп пплитишкпм ситуацијпм у друщтву, билп када се самп 

претвпри у инструмент једне пплитике. Дакле, једнп је сигурнп: “пплитика и култура се 

нужнп дпдирују, прпжимају, заједнишки активирају и пдређене циљеве ппстижу, али и 

супрптстављају и негирају“55  

 Пвај близак пднпс је неппхпднп тумашити, ппсебнп када је реш п мпдерним 

друщтвима. У оима се, такпђе, уз ппмпћ адекватних мпдела културне пплитике тежи 

ка ствараоу щтп хармпнишнијег суживпта пве две ппјаве, щтп се пре свега пднпси на 

друщтва са демпкратским мпделима културне пплитике. Важнп је, пре негп щтп се 
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дефинище ппјам културне пплитике, изнети шиоеницу да „сваки пднпс пплитике 

према култури не бисмп смели назвати културнпм пплитикпм“56 управп збпг 

негативних примера пплитишке делатнпсти у пднпсу на културу57. 

 

2.4. ПОЈАМ И УЛОГЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Културна пплитика усмерава друщтвп према култури, али и културу према 

друщтву према себи сампј. Пна пбухвата нашела усмерава културне делатнпсти 

друщтва шији су актери ппјединци, групе, прганизације, устанпве и друщтвп у целини. 

 Културна пплитика требалп би да представља мпст између културнпг 

стваралащтва (и културнпг наслеђа) и прирпде друщтвенп–пплитишкпг система, кап и 

да пбезбеди дпвпљнп прпстпра за аутпнпмнп стваралащтвп. Културна пплитика 

представља релативнп младу пбласт наушнпг истраживаоа. Малп се зна п 

специфишним културним пптребама ппјединих друщтвених слпјева, генерација, 

друщтвених средина, лпкалних заједница. Културна пплитика је најшещће свпђена на 

културни сектпр, кпјим су се бавили културни ппсленици, или задужени за културу. 

Међутим, култура кап знашајнп ппдрушје се не мпже свпдити самп на сектпр, већ се 

мпра усмеравати и вреднпвати. Збпг тпга је неппхпднп јаснп артикулисати културну 

пплитику, тј. нпве културне стратегије. 

УНЕСКП (1967) идентификује културну пплитику кап „суму свесних и 

прпмищљених ппступака, акција или пдсуства акција у заједници, шији је циљ да се 

задпвпље пдређене културне пптребе, прекп пптималнпг кприщћеоа свих физишких и 

људских пптенцијала, кпјима у пдређенпм тренутку распплаже дата заједница“58. 

Дакле, културна пплитика фпрмира кпнцепт кпји се испуоава на једнпм 

пгранишенпм прпстпру, на нивпу друщтвене заједнице или щире и кпји се 

материјализује крпз низ усмерених активнпсти, једним именпм, крпз културну акцију. 
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Бранкп Проат дпдаје и тп да је наведена дефиниција културне пплитике непптпуна, те 

је пна у складу са културним, екпнпмским, наушнп-технплпщким пбразпвним развпјем 

друщтва дппуоена и прпщирена на кпнференцији п културним пплитикама, у 

прганизацији УНЕСКП-а у Мексику 1982. гпдине. На тпм скупу усвпјена је фпрмулација 

пп кпјпј се ппд културпм мпже сматрати „скуп разлишитих духпвних, материјалних, 

интелектуалних и афективних црта карактеристишних за некп друщтвп или неку 

друщтвену групу“59. Култура пбухвата, према пвпм дпкументу, псим уметнпсти 

коижевнпсти, нашин живпта, пснпвна права људи, систем вреднпсти, традицију и 

верпваоа...“Културни идентитет једнпг нарпда пбнавља се и пбпгаћује у дпдиру са 

традицијпм и вреднпстима других нарпда. Култура је дијалпг. Глпбални развпј друщтва 

(ппдвлаши се у декларацији) захтева дппуну пплитике у пбласти културе, пбразпваоа, 

науке и кпмуникације, какп би се усппставила складна равнптежа између технишкпг 

напретка и интелектуалнпг и мпралнпг уздизаоа шпвешанства“60 

 Из наведенпг следи да културна пплитика мпдернпг друщтва има изузетнп 

слпжен задатак. Пна, пре свега, мпра да заузме јасан став према креативнпм 

стваралащтву у пбласти науке и уметнпсти, јер се креативнпст не мпже на адекватан 

нашин изражавати без друщтвенпг ппдстицаоа, „без ствараоа пдређених друщтвених, 

материјалних, институципналних, пбразпвних и других услпва и без стимулативне 

друщтвене климе“61. Свест п наведеним фактприма би требалп да представља 

пплазищте сваке функципналне културне пплитике, јер крпз ппдстицаое квалитетнпг 

стваралащтва, крпз пмпгућаваое адекватних услпва за рад пнима кпји се налазе на 

ппзицијама креатпра културнпг живпта једне земље, на прави нашин се регулище и 

ствараое здравих културних пптреба кпд ппјединаца кпји се налазе на страни 

реципијената културних садржаја. Пмпгућаваоем реализације мнпщтва вредних и 

знашајних културнп-уметнишких ппдухвата испуоава се смисап усмерене активнпсти 

културне пплитике, кпја је у свпјпј сущтини  прпсветитељскпг и хуманистишкпг 

карактера. С развпјем нпвих технплпгија у данащоем тренутку, пвај прпцес све вище 

ппприма на динамици. 

                                                           
59

 Проат, Б, Увпд у културну пплитику, Stylos, Нпви Сад, 2006,  стр. 58 
60

 Ибид, стр. 61-62-63 
61

 Ибид, стр. 59 



43 
 

Културна пплитика трасира правце развпја, пднпснп циљеве и средства ппмпћу 

кпјих се тп усмераваое пстварује, материјални,људски ресурси, финансијски ресурси, 

прпграмска, институципнална и гранска рещеоа. Та трасираоа и прпцене треба увек 

да ппђу пд снимаоа ппстпјеће културне ситуације, да би се на тим темељима градили 

битни циљеви културнпг развитка и изналазила средства за оихпвп пствареое, нашини 

кпји се кпристе за ппстизаое таквих циљева на најекпнпмишнији нашин.Неппхпднп је 

размптрити и анализирати шистп културне намене културне пплитике.Културна 

пплитика се не мпже издвпјити из псталих државних ппслпва. 

Свакп прганизпванп друщтвп пстварује пдређену културну пплитику, кпја кап 

јединствен ппјам, пзнашава сусрет пплитике и културе. Пва два ппдрушја нису увек у 

сагласнпсти, шещће су у сукпбу, па је збпг тпга задатак културне пплитике да се 

критишки супши са антагпнизмима кпји владају између пплитике и културе. 

Да би културна пплитика прпизвела активни став и пднпс друщтва према култури, 

није дпвпљнп да самп друщтвп дефинище став према култури, већ и да култура 

ппстане свесна свпјих мпгућнпсти.Културна пплитика сагледава смисап и знашај кпји 

култура има у пдређенпм друщтву, ппредељеоа и настпјаоа друщтва да креира и 

прихвати пдређене мпделе културне пплитике. 

 

2.5. СРЕДСТВА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ОДНОСУ НА УМЕТНИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 Кап щтп је већ ппменутп, културна пплитика, упптребпм разлишитих метпда 

ппкущава да ппдстакне стварапце, или да их пнемпгући да стварају. 

Сваки мпдел културне пплитике је резултат укрщтаоа разлишитих друщтвених и 

културних интереса и пптреба. Мпдели културне пплитике су се фпрмирали у 

зависнпсти пд владајућих друщтвених пднпса. Тип пплитишкпг уређеоа једне државе и 

друщтвена клима кпја у опј влада рефлектују се и на врсту средстава културне 

пплитике кпја се примеоује у пднпсу на уметнишкп стваралащтвп. 
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У истраживаоима се гпвпри п аутпритативнпм и демпкратскпм мпделу културне 

пплитике. За први мпдел је карактеристишнп ппдређиваое културе држави кпја 

планира и усмерава културу у целини, пдлушује п припритетима, пдређује пплитику 

финансираоа. 

Аутпритарни културни мпдел идеплпщки пдређује културнп стваралащтвп и шува 

културу кап класишан институципнални сектпр. Аутпритаризам у култури шестп је 

меоап хијерархију вреднпсти устанпвљених у прпщлпсти, укпликп пне нису 

пдгпварале пплитишким циљевима и интересима. Примена пвпг мпдела пгледа се у 

тпме щтп држава преузима културу ппд свпју управу, тј. ппд надзпр и кпнтрплу. За 

такве етатистишке системе се везује ушестала примена цензура и забрана (репресивних 

средстава) кап дпминантних. Културни етатизам је псим тпга, склпн ка искривљаваоу 

извесних смерпва културне пплитике, у зависнпсти пд интереса и пптреба државнпг 

апарата и администрације кап оенпг изврщнпг дела кпји у културу умеће сппствене 

интересе кап најзнашајније, а занемарује пнај деп културе кпји се не пднпси на 

неппсредне интересе државнпг апарата и администрације. Држава се јавља кап једини 

нпсилац културне пплитике, кап и мпнппплистишки тумаш културе за све људе. Пвај 

мпдел идеплпщки пдређује културнп стваралащтвп и шува културу кап класишан 

институципнални сектпр. 

 У демпкратским друщтвима, кап и друщтвима кпја су у прпцесу 

демпкратизације, тежи се примени стимулативних средстава, зарад афирмисаоа 

стваралащтва и плакщаваоа услпва за рад и егзистенцију стварапцима. Демпкратски 

мпдел културне пплитике залаже се за слпбпду ствараоа и уважаваоа права на 

културу кап дела људских права. Пвај мпдел настпји да културни мпнпппл државе 

замени културним разнпликпстима. У пвпм мпделу је мпгуће пстварити културни 

плурализам, али и у пвпм мпделу се култура шестп препущта тржищту, щтп дпвпди дп 

оене превелике кпмерцијализације.   

 У складу са демпкратским мпделпм културне пплитике, ппмпћ уметнишкпм 

стваралащтву мпже бити ппсредна и неппсредна. Пна се састпји пд: 

1. Прпписа кпји регулищу правни пплпжај уметника и стваралащтва; 

2. Разних видпва признаоа и награда; 
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3. Стипендија и других пблика ппмпћи у струшнпм усаврщаваоу; 

4. Других пблика материјалнпг стимулисаоа уметника (изградоа атељеа, фпрмираое 

ликпвних кплпнија, пткупи радпва, дпдела станпва итд.)62 

Ппсматрајући другу карактеристику, упшићемп да се у нащем друщтву јавља 

прпблем немпћи и несппспбнпсти коижевне критике и релевантне дпделе коижевних 

награда, кап  прпблем несппспбнпсти друщтва за радикалну прпмену културне 

пплитике у циљу преппзнаваоа и верификпваоа естетских вреднпсти коижевних 

дела. 

Интересантнп је наппменути и виђеое нпвпг министра културе Владана 

Вукпсављевића у вези са стратегијпм културне пплитике у републици Србији: 

„Инсистираћу и већ сам пбавип разгпвпре са кплегама п изради стратегије 

културне пплитике у Србији. Нама тај дпкумент недпстаје. Пшекујем да ћемп дп краја 

гпдине имати урађен предлпг. Стратегија културне пплитике је дпкумент на кпјем 

треба да се заснива културна активнпст у држави. Изпстанак стратегије дпвпди дп 

кпнфузије у ппгледу критеријума, лпгике, нашина и пблика финансираоа, защтите пд 

примарнпг и секундарнпг знашаја...Правп је шудп да смп дп сада успели да 

функципнищемп и без јаснп кпнципиране стратегије и затп је пптреба за опм 

несппрна. Тп је, дакле, један пд припритетних задатака у првпм перипду кпји нам 

предстпји.“63 

Да би културна пплитика изазвала активан став и пднпс друщтва према култури, 

није дпвпљнп да самп друщтвп дефинище став према култури, већ и да култура 

ппстане свесна свпјих дпмащаја. Културна пплитика сагледава смисап и знашај кпји 

култура има у пдређенпм друщтву, ппредељеоа и настпјаоа друщтва да креира 

пдређене мпделе културне пплитике. 

Ппред два наведена класишна мпдела (аутпкратски и демпкратски), у 

истраживаоима сусрећемп и друге мпделе културне пплитике( Проат, 2006). 

Кпмплексни(слпжени) мпдел, културу и културну пплитику сматра саставним 

делпм ппщтедрущтвенпг кретаоа. Слабпсти пвпг мпдела састпје се у шестпм 

занемариваоу аутпнпмних свпјстава културе, оене ппсебнпсти и специфишнпсти. Тп 

занемариваое кап ппследицу има да се култура кап ппсебна твпревина и пбласт 
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специфишне псећајнпсти механишки изједнашава са свим другим пбластима 

друщтвенпг живпта. 

„Супституципнални мпдел“ (мпдел замене) ппдстише тржищну усмеренпст 

културе. У таквим слушајевима културна пплитика изграђује се кап нека врста замене за 

све пнп щтп није ппдлпжнп тржищту и щтп на оему није нащлп свпје местп. Пвај 

мпдел културне пплитике исправља недпстатке и прппусте тржищта, тржищне 

иницијативе. Култура се не мпже вреднпвати самп на тржищту и пвај мпдел на неки 

нашин неутралище неппвпљнп делпваое тржищта на културу. 

Мпдел „Ппдстицаоа културнпг запстајаоа“ не впди рашуна и нема целпвит и 

запкружен прпграм културне пплитике. Пвај мпдел се занима за прпцену кпје су 

културне средине и делатнпсти у запстатку. Оега интересује културни јаз кпји ппстпји 

између разлишитих грана и ппдрушја културе. Присталице пвпг мпдела сматрају да 

треба интервенисати и ппмпћи пне пбласти кпје су у запстатку. Недпстатак пвпг мпдела 

је щтп пстаје равнпдущан,незаинтереспван и пасиван за све друге пбласти или 

ппдрушја културе. 

Мпдел „Културне сампсвпјнпсти“ се занима пре свега за пнп щтп је пригиналнп и 

аутентишнп, щтп је дппринпс светскпј ризници пдређене културе. Све щтп не припада 

врхунским дпметима, не налази се у виднпм ппљу пвпг мпдела и не узима се у 

дпвпљнпј мери у пбзир. Такпђе пвај мпдел у први план културне пплитике ставља самп 

пнп пп шему се културе међуспбнп разликују, а не пнп щтп им је слишнп и заједнишкп и 

щтп је у извеснпм смислу ппщтељудскп. 

Ппсебнп се издвајају културни мпдели маспвне културе у пквиру кпга се гпвпри п 

стандарднпм културнпм мпделу и пппулистишкпм нпвпкпмппнпванпм културнпм 

мпделу. Првпм припадају службеници, технишка интелигенција и средои слпјеви, а 

пппулистишкпм припадници раднишкпг стила живпта, нижа средоа класа и сепска 

пппулација. Кап трећа врста културних мпдела истишу се алтернативни културни 

мпдели (алтернативне ппткултуре, кпнтракултуре, друщтвени ппкрети.) 

Карактеристика пвпг мпдела је симбплишки прптест у пднпсу на дпминантне културне 

мпделе. 
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2.6. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА И ЊИХОВ ВИШЕСТРУКИ СМИСАО 

 

 Награде и признаоа, ппсебнп на ппљу коижевнпсти представљају изузетнп 

знашајан вид ппдстицаоа стваралаца и стваралащтва уппщте. Кап щтп је већ решенп 

награде и сам шин награђиваоа су кпмплексан фенпмен, шије разлишите аспекте ћемп 

у наставку ппкущати да расветлимп. 

 Реш награда дп нас је дпщла из рускпг језика, а у руски је дпспела кап 

црквенпслпвенска реш. Према Речнику српскпг и хрватскпг језика, реш награда се 

пбјащоава кап „пнп щтп се некпм даје кап признаое за оегпв истакнут рад; накнада за 

изврщен рад уппщте за услугу; плата“64. Такпђе, пвај израз мпже бити упптребљаван и 

кап „дати накнаду, надпкнадити, дати плату, платити за неки рад“65. 

 Коижевна награда има следеће шетири функције: друщтвену, екпнпмску, 

естетску и идеплпщку66. Међутим, пре негп щтп се ппзабавимп функцијама награде са 

спциплпщкпг аспекта, неппхпднп је рећи нещтп п оенпј дубљпј димензији, оеним 

психплпщким аспектима и улпзи кпју има у педагпщкпј пракси. 

 У психплпгији, важан прпблем представља емпиријски принцип ппткрепљеоа. 

Пн се у педагпщкпј пракси сматра једним пд пснпвних принципа ушеоа. Пвај израз 

пптише из рускпг језика, где га је Павлпв кпристип да пбјасни резултате сппствених 

пгледа, у смислу кпји се на српски језик мпже превести кап јашаое или ппјашаваое. 

Међутим, Павлпв ппд терминпм ппткрепљеое ппдразумева две, реклп би се, 

супрптстављене радое (или су тп самп две стране исте медаље): даваое награде и 

кажоаваое. Према Тпрндајкпвпм закпну ефекта, „награда и казна су најмпћније 

средствп мпдификпваоа живптиоскпг ппнащаоа“67, щтп се, наравнп, пднпси и људскп 

ппнащаое и указује на шиоеницу да шпвек уши (прихвати или пдбацује) пдређене 

радое у зависнпсти пд ппследица кпје пне са спбпм нпсе. Затп спрега кпја 

функципнище пп принципу награда-казна (закпн ефекта), представља пснпву ушеоа, а 
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самим тим и пснпвни принцип педагпщке праксе. Када шпвек васпитаоем прихвати 

пвакп друщтвенп устрпјствп, за оега у психплпщкпм смислу награда представља 

тежоу или пут ка сампппщтпваоу, сигурнпсти и смисленпсти у друщтвенпм пкружеоу. 

У васпитнпм смислу, разлишити пблици награда и казни пресудни су шинипци 

васпитаоа деце, а ппщтп шпвек, генетски, тежи ппзитивним искуствима, за оега је пд 

знашаја да ефекти оегпвих радои буду успещни, кап и да има увид у механизам 

ствараоа ппзитивних ппследица, пднпснп, увид у систем функципнисаоа пве васпитне 

метпде. 

 Међутим, ефекат награде за ванреднп делп у пдређенпј друщтвенпј средини 

није самп услпвљен закпнитпстима средине, већ га пре свега пдређује тип лишнпсти 

кпјем награђени ппјединац припада. „Тип лишнпсти, структрура оегпве телесне грађе, 

мпдел темперамента, врста карактера, свеукупни спецификум оегпвпг психплпщкпг 

склппа, итекакп је пд важнпсти у пдређиваоу оегпве реакције на награду, пднпснп 

кпликп мпже опме бити стимулисан за даљи рад“68. Пнп щтп ће екстрпвертну лишнпст 

стимулисати, интрпвертну мпже пасивизирати. Дакле, исти стимуланси кпд разлишитих 

типпва лишнпсти мпгу прпузрпкпвати супрптне реакције. У тпм смислу, и сваки 

награђени уметник разлишитп реагује на примљену награду. Ипак, оегпва реакција 

није самп услпвљена типпм лишнпсти кпјем припада, већ и живптнпм дпби у кпјпј се 

налази, кап и друщтвеним тренуткпм или пкплнпстима ппд кпјима пдређену награду 

прима. 

 За свакпг награђенпг уметника, награда у друщтвенпм кпнтексту ппткрепљује 

смисап оегпвпг стваралащта на два нивпа. 

Пре свега, када је реш п коижевнпсти, награде ппмажу да се са награђеним 

коижевнпм делпм уппзна щтп щири круг шиталашке публике. На тај нашин се 

усппставља или снажи кпмуникација између аутпра и шитапца. Тп је вепма знашајнп за 

писца, збпг тпга щтп је делп једини кпмуникацијски ппсредник између оега и публике. 

С друге стране, екпнпмски аспект награде пбезбеђује коижевнику, кап и другим 

уметницима, услпве или средства за даљи рад, а ппврх тпга за стварапца фпрмира 

свест п тпме да ппсап кпјим се бави има свпје местп и вреднпст мисап и сврху, у 
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друщтву у кпјем живи и ствара, а кпји се мпгу исппљити и универзалним еквивалентпм 

вреднпсти, нпвцем. 

 Иакп ппље индивидуалнпг знашајнп пдређује сущтину награда и награђиваоа, 

оихпв смисап се мпра сагледати и крпз щири, друщтвени кпнтекст. Сппменули смп 

шетири функције награда – друщтвену, екпнпмску, естетску и идеплпщку – али накпн 

оихпвпг пбразлпжеоа мпрамп истаћи и ппсебне критеријуме кпјима се мери 

валиднпст награда и шијпм применпм наведене шетири функције дпбијају свпју 

пптппру, у виду пете функције – тј. етишкпг принципа, шијим пдсуствпм признаоа губе 

свпј прави друщтвени смисап и знашај. 

 У наставку ће бити изнесенп пдређеое сваке пд наведених функција награда 

кпје  на језгрпвит нашин истише оихпве најважније карактеристике: 

 Друштвена функција награде представља изузетнп вреднпваое коижевнпг 

стваралащтва или ппсебнп ппклаоаое пажое коижевнпсти, у пдређенпм друщтву, 

или временскпм тренутку. Пва функција се пстварује крпз фавпризпваое припадника 

пдређене коижевне генерације, пдређенпг коижевнпг правца, идејне струје итд, али 

мпже да се изражава и крпз ппдстицаое коижевнпг стваралащтва, уппщте. 

 Екпнпмска функција мпже да се исппљава на директан или индиректан нашин. 

Директна екпнпмска функција награда се пгледа у нпвшанпм еквиваленту кпји је 

ппвезан са опм (нпвшани деп награде). Индиректна се пгледа крпз прихпде кпји се 

пстварују на пснпву пппуларнпсти награђенпг дела. Ефикаснпст директне екпнпмске 

функције зависи пд висине нпвшанпг изнпса, дпк индиректна функција зависи пд 

развијенпсти пптреба коижевне публике, оене куппвне мпћи, итд. 

 Естетска функција коижевне награде се пстварује у двпструкпм смислу: у 

издвајаоу из ппщте коижевне прпдукције пнпга щтп је у датпм тренутку уметнишки 

највредније, али истп такп и у мпгућем фавпризпваоу некпг коижевнпг рпда, или 

пдређене коижевне струје. 

 Идеплпшка функција коижевне награде се пгледа у прпцени идеплпщких 

ставпва сампг аутпра, пднпснп у прпцени идеплпщких премиса у сампм коижевнпм 

делу. Када је пва функција дпминанта, кандидатура за коижевну награду ппдразумева 
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сагласнпст идеплпщких ставпва аутпра, пднпснп идеплпщких премиса сампг 

коижевнпг дела са прихваћеним вреднпстима владајуће идеплпгије69. 

 Друщтвена функција награда не мпже бити у пптпунпсти пстварена укпликп се не 

трага за щтп пбјективнијим критеријумима у награђиваоу. Ппстпји низ примера из 

светске истприје кпји указују на тп да у пдређенпј еппхи уметнпсти будућих великана 

није била друщтвенп преппзната и призната. Мпжда су  најбпљи примери за пвакву 

тврдоу судбине  највећих сликара,коижевника и музишара, кпји  за живпта не стекну 

ниједнп признаое и  живе на рубу егзистенцијалне беде, дпк у савременпм дпбу 

дпживе да се вреднпст оихпвих дела  изражава у пгрпмним нпвшаним цифрама. 

Судбине славних уметника ппказују да је време једини судија у пцени вреднпсти 

уметнишкпг дела, а да је јединп правп признаое за уметника – вешни живпт . Ипак, 

ппзитивни примери признаваоа велишине и знашаја уметника у једнпј друщтвенпј 

средини такпђе ппстпје, иакп су ретки. Рецимп, наща прпслављена песникиоа Десанка 

Максимпвић је, захваљујући свпме стваралащтву, и за живпта била је ппщтпвана и 

уважавана. Дпдељене су јпј угледне државне и уметнишке награде, пдата јпј највећа 

признаоа и ппшасти. Шак је, и за живпта песникиое, устанпвљена манифестација 

„Десанки у шаст“, са седищтем у Ваљеву, кпја пкупља песнике из земље и света, иакп се 

пваква тип манифестације пбишнп пснива тек накпн смрти великана. У пвпм граду јпј је 

за живпта ппдигнут сппменик на главнпм тргу. 

 Из наведених примера јаснп је да је задатак вреднпваоа уметнишких пствареоа 

вепма кпмплексан управп збпг саме прирпде уметнпсти кпја се прекп ппља 

раципналнпг прелива у ираципналнп, те у оенпј пцени ушествују и афективни 

(емпципнални), и мнпги други јпщ недпвпљнп прпушени шинипци. 

 Слпженпст пцеоиваоа уметнишкпг дела ппсебнп је изражена на ппљу 

коижевнпг стваралащтва; међутим, и ту је неппхпднп трагати за свепбухватним и 

пбјективним ппказатељима вреднпсти. Два пснпвна критеријума мпгу се дефинисати 

кап: “смисленпст/стварнпст“ и „целпвитпст“70 коижевнпг дела. Први критеријум 

претппставља да делп ппседује сппствену стварнпст, пднпснп независнпст 
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егзистенције. Пвај критеријум је вищесмислен и изражавају га, према Свети Лукићу, 

два елемента: 

1. Сампдпказанпст естетишке стварнпсти – у тпм смислу да пна у уметнишкпм делу 

битнп стпји на сппственим нпгама, без ппщтапалица са стране, а у сржи 

неистумашена нишим сппљним; 

2. Приближава бићу интензитет живптне пунпће71. 

Други критеријум – целпвитпст – ппдразумева јединственпст структуре 

уметнишкпг дела и хармпнију израза. 

Трећи критеријум, кпји се мпра дпдати наведеним, јесте хуманпст, кпја се сматра 

врхпвним принциппм у естетскпј прпцени дела. 

Естетска прпцена уметнишкпг дела ппдразумева пре свега сагледаваое свпјства 

оегпве истинитпсти. „Вреднпваое према укусу, где емпципналнп претхпди 

раципналнпм естетскпм суду, пнп је претежнп интуитивнп, неизбежнп 

субјективнп...Ппщтп дпживљај леппте зависи пд кпнстатације индивидуалнпг 

ппсматраша стпга има пнпликп оених варијанти кпликп и таквих кпнституција“72. Када 

је реш п вреднпваоу уметнпсти, мпрају се у виду имати и следећи аспекти једнпг дела: 

1. Валпризатпрски аспект, са прпгнпстишкпм и сугестивнпм функцијпм дела 

(психплпщки аспект); 

2. Аспект игре, са забавнпм, хедпнистишкпм, кпмпензаципнпм функцијпм (такпђе 

психплпщки аспект); 

3. Васпитни аспект, са прпсветитељскпм, сазнајнпм, васпитнпм и спцијализирајућпм 

функцијпм; 

4. Знакпвни аспект са кпмуникативнпм и спцијалнп–прганизаципнпм функцијпм; 

 Екпнпмски аспект награде, пре свега, служи да ствпри бпље услпве за уметнишку 

прпдукцију. Кап щтп је већ наппменутп, сама екпнпмска функција награде се исппљава 

на два нивпа, међутим нужнп је размптрити и критеријуме ппд кпјима се прпналази 

нпвшани еквивалент за пдређенп уметнишкп делп. Тржищна вреднпст слике, на 
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пример, на аукцијама расте ппвпдпм прпвере рејтинга сампг аутпра, дпк на ппљу 

коижевнпсти екпнпмска функција награде дпбија на снази у складу са оеним 

друщтвеним знашајем, независнп пд тпга да ли друщтвени престиж награде утише 

директнп или индиректнп на исппљаваое оене екпнпмске функције. Једнп је сигурнп 

– щтп је већи друщтвени углед писца и оегпвпг дела, лпгишнп је и да ће бити и већи 

брпј прпдатих примерака оегпвих коига. 

 Међутим, није самп екпнпмски аспект награде једини вид оене 

материјализације. Иакп дппринпсе екпнпмскпм пплпжају аутпра, друга два 

материјална вида награде шине да се у пптпунпсти исппљи оен прави смисап. 

Аутприма се, тпкпм церемпније награђиваоа, дпдељују јпщ и диплпма – ппвеља, а 

шестп и предмет пд ппсебне вреднпсти и имена, у симбплскпм смислу ппвезан са 

сущтинпм награде. Тп мпже бити скулптура, фигура, пехар, прстен, знашка, перп, 

бепшуг, игла, трака, щал, статуета у пблику, на пример: лава, медведа, гплуба, звпна, 

куле и слишнп. 

Плакета (диплпма) је дпкумент пспбен пп калиграфски исписанпм тексту на 

оему, папиру ппсебнпг фпрмата и квалитета, кап сведпшанствп п награђенпм делу. 

Пна нпси трајнију вреднпст пд нпвшанпг дела награде, шија је вреднпст прплазнпг 

карактера и представља усппмену аутпра на награду шији је лауреат ппстап, дпк је за 

щиру јавнпст сведпшанствп п заслузи коижевника. 

 Уметнишкп стваралащтвп је дисциплина људскпг духа кпја, између псталпг, 

преиспитује и истприју једнпг нарпда, смисап и истинитпст забележених истпријских 

дпгађаја кап и мпралну исправнпст друщтвенп–пплитишких активнпсти и тенденција у 

садащопсти, те пп дефиницији шестп дплази у сукпб са владајућпм пплитикпм (или 

пплитикама). Уметнишка дела, ппнајпре коижевна, пбилују ппрукама кпје се 

интерпретирају и крпз идеплпщки „кљуш“, щтп шестп дпвпди дп низа кривих тумашеоа 

кпја мпгу угрпзити судбину дела, кап и сампг аутпра (крпз разлишите видпве 

цензурисаоа). С друге стране, ппстпје примери аутпра шији се ставпви ппдударају са 

вреднпстима владајућих идеплпгија, щтп се ппет рефлектује и крпз оихпва дела, кпја 

самим тим бивају фавпризпвана у једнпј друщтвенпј средини. У прилпг тпме важнп је 

истаћи тврдоу Ратка Бпжпвића да „уметнишкп делп мпже ппстати жртва пплитишкпг 
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нашина мищљеоа. Пплитизација уметнпсти, дп кпје најшещће дплази у коижевнпсти, 

јавља се, пп правилу, у пнпм стваралащтву кпје је лищенп ппстпјаоа уметнишкпг 

станпвищта и кпхерентнијег естетскпг критеријума. Немпћнп да пткрива дубља 

знашеоа стварнпсти, тп стваралащтвп ппстаје инструмент пплитишке владавине. У 

таквпј уметнпсти, стварнпст прпстп ищшезава, а уметник се мири са сппственим 

ппразпм, јер не успева да се супши са свпјим најбпљим стваралашким мпгућнпстима“73. 

Пвај аутпр јпщ је пщтрији када је реш п функцији коижевних награда, стављених у 

друщтвенп–пплитишки кпнтекст. Пн ппставља радикалнп питаое п смислу награда у 

таквпм кпнтексту и истише неппхпднпст непристајаоа на разлишите пблике 

дефпрмисаоа и сужаваоа стваралашке праксе у пднпсу на сппљне, друщтвене 

присиле“. Када награде не би стимулисале пшекиванп стваралащтвп, кпје ппшестп 

пстаје у претппставкама „ангажпванпг“ резпнпваоа, мпглп би се ппверпвати да је пнп 

стимулативнп средствп културне пплитике. Међутим, не такп реткп, наградпм се 

ствара идеплпщки алиби, вещташки углед и престиж, непптребан аутентишнпм 

стварапцу. Такп се делп, непшекиванп, приближава идеплпщкпм прагматизму и 

механизмима реифициранпг културнпг тржищта“74. Све щтп не следи унутращоу 

сврхпвитпст и стваралашку сампсвпјнпст дела мпже пкроити слпбпднп, недиригпванп 

и сппнтанп стваралашкп биће, оегпву немирну трагалашку птвпренпст. Тамп где 

вреднпваое стваралащтва пстаје у кппрдинатнпм систему кпји не припада оегпвпј 

пракси исказаће се пшигледна разлика између критеријума унетих сппља и 

критеријума кпји прпизилазе из стваралашке егзистенције кап релативнп сампсталне и 

аутпнпмне праксе“75. 

 Треба закљушити, дакле, да је за вреднпваое уметнишкпг дела нужна аутпнпмија 

уметнишкпг сектпра друщтва и оегпвих представника у пднпсу на пплитишке утицаје, тј. 

интересе државних или других мпћних прганизација, а у циљу развпја щтп 

плпдптвпрније уметнишке климе и јашаоа културнпг кредибилитета једне друщтвене 

заједнице. 
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2.7. КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЧЛАНОВА КЊИЖЕВНОГ ЖИРИЈА И 

КРИТЕРИЈУМИ ЊИОХОВОГ РАДА 

 

 Ппщтп су изнесени критеријуми кпји се мпрају задпвпљавати при пцени једнпг 

коижевнпг дела, неппхпднп је сагледати страну праксе, кпја се заснива на избпру 

најбпљег коижевнпг пствареоа и елиминацији маое квалитетних дела у кпнкуренцији 

за једну коижевну награду, щтп се материјализује крпз рад струшнпг жирија, пднпснп 

прпцес жирираоа,тј. прпцене вреднпсти коижевнпг дела. 

 Шланпви жирија за дпделу коижевне награде мпрају ппседпвати врхунскп знаое 

из пбласти кпјпј делп припада, виспки нивп етике (углед, ренпме, ппвереое средине), 

естетишку и ппщту, цивилизацијску културу. Псим тпга, пни мпрају ппседпвати 

унутращоу мпралну снагу и шврстину, какп би се пдупрели притисцима са стране, кпји 

шестп прате оихпв рад. Тп су притисци разлишитих интересних група, пппут издаваша, 

редакција и сл. У мерпдавнпст рада жирија улазе непристраснпст, кап и пплитишка 

независнпст оегпвих шланпва, да би, кап институција мпгап пдплети делпваоу лпбија 

мпћних ппјединаца и кланпва. Оегпву ауру пбјективнпсти не би смели нарущити 

наведени сппљащои фактпри. 

 Извпрни задатак жирија је да према естетским мерилима и захваљујући 

щирпкпм знаоу и култури свпјих шланпва, а уз ппмпћ прпппзиција кпје ппстпје за сваку 

награду, пдлуши кпје делп треба наградити. Свпј лишни став и укус, шланпви жирија 

мпрају ппдредити ппщтим захтевима, кпји прпизилази из прпппзиција. У складу са 

тим, жири не издваја самп пнп щтп је најбпље, већ и елиминище пнп щтп је маое 

вреднп. 

 У склппу механизма за пцеоиваое и награђиваое коижевних дела издвајају се 

следеће категприје: прпппзиције, жири, ппслпвник п раду жирија. 
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Щема:  Награђиваое коижевнпг дела 

Прпппзиције за награду пдређују кпји сегмент коижевнпг стваралащтва се 

вреднује и награђује, кпји се ствара у складу са специфишним, креативнп–естетским и 

друщтвенп релевантним карактеристикама, кпје представљају ппераципнализацију 

преппзнаваоа дела стварапца кпји на изузетан, натпрпсешан нашин приказује 

вреднпсти кпје ппједина награда представља. 

 Шланпви жирија не стварају прпппзиције награде већ самп примеоују пне кпје су 

већ дпнете, такп да се у прпцесу рада жирија шестп сушељавају вреднпсти садржине у 

делу и вреднпсти изнете у прпппзицијама. 

 И ппред наведенпг пквира, у виду критеријума, пцена уметнишкпг дела 

представља ипак субјективну прпцену другпг субјективнпг реалитета и не мпже се увек 

претвприти у ппщту пцену, кпја ће важити заувек. Затп се жирираое претвара у 

искущеое, са вреднпснпм неизвеснпщћу. Типпваое на делп, или аутпре, у прпцесу 

жирираоа, шини се са свещћу п верпватнпћи вреднпсти дела, али и са неизвеснпщћу п 

пдјеку награђенпг дела кпд шиталашке публике. Жири се налази у незавиднпм 

пплпжају, кап ппсредник и усмеритељ, између стварапца и шиталаца. Пбједиоујући 

експертне, етишке и естетишке критеријуме, жири треба да представља креативнп и 

спцијалнп испуоеое мере, да буде синтеза ставпва, али и надстав п вреднпм. 

НАГРАЂЕНП КОИЖЕВНП ДЕЛП 

КУЛТУРНА ППЛИТИКА 

ПРПППЗИЦИЈЕ ЖИРИ ППСЛПВНИК П 

РАДУ 
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3. КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ У СРБИЈИ 
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3.1. КЊИЖЕВНОСТ КАО УМЕТНОСТ РЕЧИ 
 

 Коижевнпст представља једну пд најзнашајнијих пбласти духпвнпг стваралащтва, 

пднпснп све пнп щтп је шпвешанствп прикупилп и успелп да сашува, све сппљащое и 

унутращое искуствп, прпизищлп из игре мащте, а пбликпваое крпз медиј језика са 

наменпм вреднпваоа пд стране некпг шитапца, или слущапца. 

 Сам термин коижевнпст, у свпм дпврщенпм пблику, у српски језик улази у 

упптребу тек у 19. веку, кап превпд, у Еврппи щирпкп прихваћенпг, латинскпг термина 

литература (енгл. literature, фр. litterature, итал. letteratura, рус. литература). 

Првпбитнп, ппјам литература је, кпд старих Римљана, пзнашавап делатнпст 

граматишара, ушитеља писменпсти и филплпга, кпји су изушавали језик и песнишка дела, 

а пптпм је ппшеп да пзнашава писменпст и ерудицију, духпвнп стаое шпвека кпји је 

свпје пбразпваое стекап шитаоем. Међутим, и „нашитанпст“ кап смисап реши 

литература у 18. веку кпнашнп уступа местп знашеоу везанпм за сам предмет шитаоа, 

за ствараое пнпга щтп се шита. Литература, щирпкп схваћена, тада пзнашава укупнпст 

пнпга щтп је написанп и щтп има трајнију вреднпст. У тпм знашеоу пвај ппјам је сасвим 

близак реши писменпст. 

 Коижевнпст, дакле, пбухвата разлишите пблике језишкпг изражаваоа, па се у оу 

сврставају и фплклпрне фпрме, кап и разлишите фпрме писменпг стваралащтва ппшев 

пд сумерских, вавилпнских и хебрејских сппменика па све дп данащое прпдукције. 

Коижевнпст је врста уметнпсти кпја најдиректније, путем језика, пружа сазнаое и 

утише на мпралнп изграђиваое и духпвнп пплемеоиваое шпвека У развпју људскпг 

друщтва пбразпвни и васпитни знашај коижевнпсти има велику улпгу. 

 С развпјем коижевнпсти меоа се и свест п оенпм знашају, пбиму и функцији. На 

пример, пд антишких ппетика па дп краја 18. века, правила се јасна разлика између 

ппјмпва коижевнпсти (литература) и ппезија. Ппезија је ппдразумевала сва 

уметнишка пствареоа писана у стиху или ритмишкпј прпзи. Касније ппјам коижевнпсти 

ппприма мнпгп щире знашеое, те у складу са схватаоем кпје је препвлађивалп у 

филплпгији 19. века, оиме су пбухваћене све духпвне твпревине изражене решју, щтп 
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је изазвалп пптребу и за ппсебним терминпм кпјим би се изразила пбласт „уметнишке 

коижевнпсти“. Птуда је изведен израз белетристика или лепа коижевнпст.76 . 

 Када је реш п писменпсти и коижевнпм стваралащтву Срба, оихпви кпрени 

задиру у дубпку истприју нащег нарпда и оегпву бпгату културну традицију. Најстарији 

сашуван пример српске писменпсти и сппменик средопвекпвне коижевнпсти, јесте 

Мирпслављевп јеванђеље, литургијскп делп, насталп у 12. веку, писанп на 

црквенпслпвенскпм језику за хумскпг кнеза Мирпслава, сина Захарије и брата Стефана 

Немаое. Све дп седамдесетих гпдина 18. века прпсвета и коижевнпст на нащим 

прпстприма задржале су претежнп дпминантан утицај цркве. 

 Еппха српскпг рпмантизма стпји у знаку Вука Стефанпвића Карачића и оегпве 

бпрбе за афирмацију нарпднпг језика. Сви велики српски рпмантишари били су 

присталице Вукпвих идеја, инспирисани нарпднпм ппезијпм, за шије систематскп 

сакупљаое Вук нпси највеће заслуге. Пвп дпба ппклапа се са перипдпм наципналнпг 

буђеоа и нарпднпг преппрпда. Коижевнп стваралащтвп Срба у пвпм перипду је 

углавнпм песнишкп. Истише се плејада песника, ппшевщи пд Бранка Радишевића, прекп 

Ђуре Јакщића, Јпвана Јпванпвић Змаја дп Лазе Кпстића. У еппхи српскпг реализма 

дпминирају прпзни жанрпви – рпман, а ппсебнп приппветка. Најзнашајнији 

представници су: Милпван Глищић, Јакпв Игоатпвић, Лаза Лазаревић, Симп Матавуљ, 

Стеван Сремац, Радпје Дпманпвић и други. Наведени стварапци утрли су пут нпвпј 

генерацији талентпваних прпзних писаца кпја се ппјављује и ствара у 20. веку. Пви 

аутпри су главни представници мпдерне српске коижевнпсти. Псим најзнашајнијег, 

нпбелпвца Иве Андрића међу оих спадају и: Милпщ Цроански, Бприслав Пекић, 

Меща Селимпвић, Дпбрица Ћпсић, Мипдраг Булатпвић, Данилп Кищ, Милпрад Павић, 

Слпбпдан Селенић и мнпги други. 

 Уппредп са развпјем српске коижевнпсти устанпвљава се и традиција 

вреднпваоа пвпг пблика уметнишкпг стваралащтва. У данащое време, према брпју 

коижевних признаоа у Србији, мпже се закљушити да је коижевнп стваралащтвп кпд 

нас врлп цеоенп и друщтвенп признатп. Награде се разликују према свпјпј пснпвнпј 
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интенцији, категпријама за кпје се дпдељују, критеријумима за дпделу, кап и према 

пснивашима и висини нпвшанпг дела награде. 

 У наставку ће бити излпжен истпријски развпј институција коижевних награда на 

пвим прпстприма, дпк ће накпн тпга, највећа пажоа бити ппсвећена детаљнпм 

прегледу и анализи најзнашајнијих коижевних признаоа у земљи, кпја на ппсебан 

нашин дппринпсе пшуваоу наще културне традиције. 

 

3.2. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ХРОНОЛОГИЈУ ОСНИВАЊА НАГРАДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Ппјава прве награде, кап званишне друщтвене верификације најбпљег у Србији, 

представљалп је друщтвени дпгађај и десилп се управп у пбласти коижевнпсти. 

Коижевнп друщтвп Матица српска из Нпвпг Сада, пснпванп 1826. гпдина, пд стране 

Летпписа Матице српске, најстаријег коижевнпг шаспписа на Балкану, устанпвилп је 

1831. гпдине прву српску коижевну награду кпју је, пп први пут, дпделилп 1839. 

гпдине. Пна уједнп представља и прву коижевну награду устанпвљену на теритприји 

данащое Републике Србије. Награда се састпјала пд финансијске ппмпћи за щтампаое 

коига награђених аутпра. Дпживела је некпликп препбражаја, али је угащена, између 

псталпг, услед ппјаве других награда кпје су, такпђе, имале за циљ пбјављиваое 

коижевних дела. 

Истпријскп раздпбље накпн Другпг светскпг рата пбележип је ппраст 

устанпвљених коижевних награда, на теритприји тадащое Југпславије. Самп су две 

знашајне коижевне награде устанпвљене пре 1945. Гпдине: „Дпбришин прстен“ и 

„Владислав Рибникар“. Између 1945. и 1950. гпдине нису ппстпјале награде кпје су се 

дпдељивале у пблику у кпјем се данас дпдељују (најпре су дпдељивани самп прдени 

за заслуге у рату). Пд 1950. дп 1955. гпдине пснивају се три знашајне награде: 

„Пктпбарска награда града Бепграда“ (1954), „Нинпва награда“ (1954) и награда 

„Невен“(1955). Пд 1956. дп 1960. гпдине увпди се псам, а између 1960. и 1965. гпдине 

десет награда. Перипд између 1966. и 1970. гпдине сматра се најплпднијим перипдпм 

пп брпју пснпваних награда, када је устплишенп шак двадесет нпвих признаоа. Пптпм, у 
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перипду пд 1970. дп 1975. уведенп је шетрнаест, а пд 1975. дп 1980. седам награда, дпк 

је перипд пд 1980. гпдине дп 1983. карактеристишан пп тпме щтп није устанпвљена 

ниједна коижевна награда.  

Накпн 1985. гпдине дплази дп псампстаљиваоа и аутпнпмије културне 

делатнпсти, щтп дпвпди и дп ппраста јавнпг знашаја ппјединих институција, кап 

псниваша награда, кпје уједнп ппстају и пандан државним фпндпвима за оихпвп 

финансираое. Самим тим птвара се и тржищте кпје пмпгућава да се награђенп делп 

бпље пласира, щтп на ппљу коижевнпсти јаша издавашку делатнпст. У наведенпм 

перипду награде ппстају и медијски атрактивније, а шин дпделе прераста у церемпнију 

кпју прате  заинтереспвани. Крајем псамдесетих гпдина двадесетпг века, пред сам 

ппшетак ратпва на теритприји бивще Југпславије, држава извеснпм хиперпрпдукцијпм 

награда кап да ппкущава да ппврати пнп щтп је тих гпдина измицалп оенпј кпнтрпли – 

друщтвени мир и шврсту спцијалну хијерархију. 

Ратни и ппслератни перипд деведесетих гпдина двадесетпг века, пбележен 

санкцијама, немащтинпм, безнађем и неизвеснпщћу, бип је узрпк гащеоа награда 

(маое или вище сппнтанпг) и на ппљу коижевнпсти. Дпнатпре сустиже судбина 

банкрптства, оихпви фпндпви се укидају, дпк је држава принуђена да свпј бучет 

намеоен култури сведе на минимум. 

Премда није страна ппјава, за културу једне земље, усппстављаое нпвих награда 

и признаоа, пднпснп гащеое старих, у ппзадини пвпг динамишкпг прпцеса на нащим 

прпстприма, и даље пдзваоају ратна дещаваоа и друге пплитишке прпмене кпје су 

птппшеле пре вище пд двадесет гпдина. Мнпге знашајне државне награде су престале 

да ппстпје услед распаршаваоа земље, а најбпљи примери за тп су : гащеое 

најпрестижнијих међу оима – награда АВНПЈ-а, устанпвљена пд стране Савезне 

скупщтине СФРЈ (угащене 1990. гпдине, када је интензивиран прпцес дезинтеграције 

бивще држава), кап и награде „4 јули“, шији је псниваш СУБНПР, кпји је, такпђе, деп 

истприје. 

Шест разлпг за гащеое награда је финансијске прирпде, щтп је , пре стихијски 

негп плански, праћенп псниваоем нпвих. Тп дпвпди дп пдсуства кпнтинуитета у 

функципнисаоу ппјединих награда, кап институција, а самим тим и дп нарущаваоа 
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оихпвпг кредибилитета щтп, нажалпст, птежава пдржаваое традиције у пвпм 

културнпм дпмену. 

У наставку ће изнесенп станпвищте бити ппткрепљенп ппдацима кпји указују на 

брпјшанп стаое и карактер коижевних награда кпје се, у пвпм тренутку дпдељују у 

нащпј земљи, кап и увидпм у брпј и знашај признаоа кпја су дп данас угащена. 

 

3.3. УСПЕШНОСТ КУЛТУРНЕ СТРАТЕГИЈЕ НА ПОЉУ НАГРАЂИВАЊА У 

КЊИЖЕВНОСТИ 
 

 Јаснп је да данащоа културна сцена не бплује пд маока награда и признаоа, 

щтавище, оиме је преплављена. У прилпг тпме коижевник Филип Давид јпщ 1995. 

гпдине, у интервјуу за дневни лист „Пплитика“, истише: „У ппследоих некпликп гпдина 

нема изузетних пствареоа, али се затп брпј коижевних награда умнпгпструшип. Такп 

се ствара привид квалитета“77. Наведени фенпмен је у нареднпм перипду јпщ вище 

дпбип на размерама, а данас представља најзнашајнију пдлику нащег савременпг 

коижевнпг тренутка. 

 Збпг непрецизнп псмищљенпг плана за стимулисаое и афирмисаое коижевнпг 

стваралащтва ппсредствпм признаоа, не ппстпји јасан стратещки циљ, на нивпу 

државе, а ппд пкриљем оене културне пплитике, за прпфилисаое награда, шијпм 

разнпрпднпщћу би требалп пбухватити све коижевне врсте и жанрпве, у мери у кпјпј 

пни тп заслужују, а уједнп ппстићи и избалансирану усмеренпст награђиваоа у пднпсу 

на циљне групе аутпра кпји се налазе у разлишитим живптним дпбима, тј. 

стваралашким фазама. Такп је, на пример, ппље награђиваоа преплављенп наградама 

за ппетскп стваралащтвп, дпк је малп знашајних признаоа кпја су намеоена аутприма 

коижевнпсти за децу, у щта ће се стећи јаснији увид, накпн прегледа и анализе свих 

знашајних награда и оихпвпг смещтаоа у адекватне категприје. 

 С друге стране, важнп је истаћи присуствп пдређених награда за коижевнпст на 

српскпм језику кпја се дпдељује ван границе Србије, пре свега у земљама бивще 
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Југпславије – у Црнпј Гпри, Бпсни и Херцегпвини, кап и другим еврппским земљама, 

кап щтп је нпр. Щвајцарска. Независнп пд типа институције кпја их дпдељује, или врсте 

награде, пва признаоа представљају ппзитиван наппр да се пшува традиција српске 

културе и језика ван граница наще земље, ташније, упркпс тренутним друщтвенп- 

пплитишким пкплнпстима. 

 

3.4. ПРОЦЕНА БРОЈА КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Упркпс свему, свпјпм брпјнпщћу дпмаће коижевне награде ппкривају сва 

знашајна ппља коижевнпг стваралащтва, а нещтп ппдрпбнијпм анализпм биће 

истакнуте карактеристике пних кпје су пд ппсебнпг знашаја за културу наще земље. 

 Збпг недпвпљнпг брпја релевантних писаних извпра кпји прате истпријат, а 

самим тим и судбину коижевних награда кпје се дпдељују и кпје су се дпдељивале, 

кап и збпг велике динамике у псниваоу нпвих и гащеоу старих, тещкп је утврдити 

ташан брпј награда за коижевнп стваралащтвп у Србији данас. Прпцеоује се да се у 

ппследоих пет гпдина дпдељује вище пд пет стптина награда за коижевнпст 

гпдищое78, пд шега прекп псамдесет представљају награде и признаоа пд већег 

знашаја и са бпгатпм традицијпм. Захваљујући анализи 318 награда кпје су дпдељиване 

у перипду пд 2003. дп 2011. гпдине, кап и увидпм у јпщ 149 награда кпје су угащене дп 

2003. гпдине ( а пвпј групи припадају и мнпге знашајне), направљена је категпризација 

коижевних признаоа према заједнишким карактеристикама и нивпима ппщтпсти, 

ппмпћу кпје ће бити скренута пажоа и на најважније аспекте награда и награђиваоа у 

институципналнпм смислу. 
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3.5. ОСНИВАЧИ КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА 

 

Псниваши коижевних награда су институције кпје се међуспбнп разликују, пре 

свега, пп степену ппщтпсти и улпзи кпју имају у пквиру глпбалнпг друщтвенпг система. 

Виспк степен ппщтпсти награде је шинилац кпји у највећпј мери пдређује оен знашај у 

државним пквирима. Псниваши „најппщтијих“ признаоа су најшещће државни пргани. 

Стпга је лпгишнп щтп су неке пд најзнашајнијих награда са пвих прпстпра настале и 

угащене из пплитишких разлпга. У тпм кпнтексту је неппхпднп ппнпвп сппменути и пну 

кпја је пп свпјпј ппщтпсти била највећа – награду АВНПЈ-а устанпвљену пд стране 

Савезне скупщтине СФРЈ, кпја се дпдељивала на републишкпм нивпу, па је нпр. 

Председнищтвп Скупщтине СР Србије устанпвилп „Седмпјулску награду“, кпја такпђе, 

вище не ппстпји, кап ни оен псниваш. Све савезне и републишке награде су прпменпм 

државне кпнституције ищшезле. 

Нижег нивпа су награде кпју дпдељују скупщтине градпва (Бепграда, Крагујевца, 

Нища, Ваљева, итд.), дпк најнижи теритпријални ппсег пбухватају награде кпје 

дпдељују скупщтине ппщтине у пквиру града. Награде кпје дпдељују ппщти 

представници друщтва нису специјализпване и захтевају све пбласти друщтвенпг рада, 

пд привреде дп уметнпсти. 

Псим наведених институција, псниваши коижевних награда мпгу бити, у првпм 

реду, културне устанпве, затим струшна удружеоа, прпфесипналнп–сталещкпг 

карактера и радне прганизације (предузећа). Псим тпга, културне манифестације су 

вепма присутне кап псниваши награда у пвпј пбласти, а тп мпгу бити и задужбине. 

Ппјединци се, такпђе, јављају кап псниваши фпндпва (или фпндација) за дпделу 

коижевних награда или, пак, кап власници предузећа у пквиру кпјих се пснивају 

фпндпви са истпм наменпм. Коижевне награде дпдељују и институције кпје припадају 

Српскпј правпславнпј цркви. 

У складу с наведеним нивпима класификације, према институцији кпја их 

дпдељује, награде за коижевнпст се деле на: 

1. Награде кпје су устанпвиле градске заједнице, пппут Награде града Бепграда, шији 

је псниваш Скупщтина града Бепграда, награде Бранкп Миљкпвић, шији је псниваш 
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Скупщтина града Нища, награде Исидпра Секулић, шији је псниваш Скупщтина 

ппщтине Савски Венац и др. 

2. Награде кпје дпдељују културне институције, кап щтп су, на пример Змајева награда 

Матице српске из Нпвпг Сада, Вукпва награда кпју дпдељује Културнп–прпсветна 

заједница Србије, награда Невен кпју је пснпвап Савет за васпитаое и бригу п деци 

Републике Србије (пд маја 1990. гпдине „Пријатељи деце Србије“). Ту спадају и 

награде кпје дпдељују издавашке куће пппут: Деретине коиге гпдине, награде 

издавашке куће „Графишки атеље Дерета“, Награда издавачке куће „Српска коига“ 

из Руме, кап и најзнашајнија међу сппменутим, Награда Српске коижевне задруге, 

кпја се дпдељује у категприји за живптнп делп; 

3. Награде кпје су устанпвила прпфесипналнп–сталещка удружеоа, кап и награда 

Меша Селимпвић, устанпвљена пд стране Удружеоа издаваша и коижара 

Југпславије и редакција „Вешероих нпвпсти“, награда Милан Ракић, кпју дпдељује 

Удружеое коижевника Србије или награда Бранислав Нушић Удружеоа драмских 

писаца Србије; 

4. Награде радних кплетктива и устанпва кап псниваша, пппут НИН-пве награде шији су 

псниваш Недељне инфпрмативне нпвине - НИН, награда Ђпрђе Јпванпвић, 

библиптеке „Ђпрђе Јпванпвић“ из Бепграда, награда Пплитикин забавник 

истпименпг листа за децу и пмладину или Награда за најбпљу радип-драму кпју је 

устанпвип Радип Бепград. 

5. Награде кпје су устанпвиле манифестације, кап щтп су награда Бприсав Станкпвић, 

кпја се дпдељује тпкпм манифестације „Бприна недеља“, у Враоу, затим награда 

Матићев шал, кпја се дпдељује у пквиру манифестације „Матићеви дани“ у 

Ћуприји или Бранкпва награда, кпју дпдељује Друщтвп коижевника Впјвпдине у 

пквиру манифестације „Бранкпвп кплп“; 

6. Награде кпје су устанпвиле и дпдељују задужбине, међу кпјим су пд великпг знашаја 

Андрићева награда Задужбине „Ивп Андрић“ и награда Десанка Максимпвић, кпју 

дпдељују Задужбина „Десанка Максимпвић“, Скупщтина ппщтине Ваљевп и 

Ваљевска гимназија; 

7. Награде кпје дпдељују фпндпви и фпндације, кап щтп су награда Бприслав 

Михајлпвић Михиз, кпју дпдељују Фпнд „Бприслав Михајлпвић Михиз“ и Прва 
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српска шитапница из Ирига, награда Бприслав Пекић кпју дпдељује Фпнд „Бприслав 

Пекић“ и друге; 

8. Награде кпје се дпдељују ппд ппкрпвитељствпм Српске правпславне цркве, пппут 

награда Изви искра Оегпшева, кпју је устанпвила Епархија будимљанскп-никщићка, 

или Печат кнеза Лазара, кпју дпдељују Црквена ппщтина Прилипац и Храм Рпђеоа 

Пресвете Бпгпрпдице. 

 

3.6. СУШТИНСКИ СМИСАО НАГРАДА – СЛАВЉЕЊА ЛИЧНОСТИ И 

ДЕЛА КЊИЖЕВНИХ ВЕЛИКАНА 

 

 Највећи брпј коижевних награда нпси имена истакнутих српских коижевника-

песника, прпзних писаца или драмских стваралаца. Лишнпсти кпје су пбележиле 

истприју дпмаће, а ппједине и светске коижевнпсти, представљају узпре, а оихпва 

дела смернице и путпказе за савремене стварапце. Не самп да се, крпз симбплишки 

план, дпделпм награде кпја нпси име великана пбнављају слава и знашај оегпве 

лишнпсти и дела, већ се таквим признаоима, на врлп кпнкретан нашин, ппдстишу 

видпви коижевнпг стваралащтва у кпјима се и сам великан пгледап. Пву тврдоу 

мпжда најбпље псликава пример награде Милпш Цроански кпја се путем једне, 

пбједиоујуће категприје, дпдељује за све пбласти стваралащтва у кпјима је славни 

писац дап свпј дппринпс (за рпман, приппветку, ппезију, драму, есеј, мемпаре). Слишан 

пример представља и награда Лаза Кпстић. 

 Иакп савремена дпмаћа коижевнпст пбилује експериментима на плану фпрме и 

садржаја, прихватајући и нпве коижевне жанрпве (пппут рецимп, слем ппезије) ипак 

се, у свпјим највищим дпметима, враћа традицији и пстаје верна старијим коижевним 

жанрпвима, у кпјима су се прпславили нащи најбпљи писци. 
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4. КЛАСИФИКАЦИЈА НАЈВАЖНИЈИХ КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА У 

СРБИЈИ ПРЕМА КАТЕГОРИЈАМА 
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4.1. О КЊИЖЕВНИМ НАГРАДАМА У СРБИЈИ 

 

Крпз преглед коижевних награда кпје се дпдељују на теритприји Републике 

Србије пружа се мпгућнпст оихпве слпжене класификације у пднпсу на коижевне 

рпдпве, врсте и жанрпве за кпје се дпдељују. Пваква класификација, кпја се пслаоа на 

саму сущтину коижевних фпрми, на најбпљи нашин ће пписати и прирпду сваке 

награде ппјединашнп. Такпђе, јпщ један нивп класификације се врщи увпђеоем 

категприје кпјпм се коижевнп стваралащтвп разврстава према тпме да ли је намеоенп 

пдраслим шитапцима или деци. 

Критеријум кпји је неппхпдан ппщтпвати тпкпм пвпг прпцеса пдређују и пдгпвпри 

на питаое да ли је награда намеоена већ афирмисаним аутприма, или служи да 

афирмище младе аутпре, крпз пцеоиваое оихпвих коижевних првенаца; или се пак, 

дпдељује за целпкупнп живптнп делп. 

 У пквиру прпзнпг стваралащтва награде се дпдељују за најбпљи пбјављени или 

непбјављени рпман, збирку приша или једну пришу, приппветку, нпвелу, есеј, 

коижевни критику, мемпаре, афпризам или збирку афпризама. Највећи брпј награда 

се ипак намеоује, крпз једну, пбједиоујућу категприју, делима кпја припадају 

разлишитим коижевним врстама или жанрпвима, или се пак једна награда дпдељује у 

вище разлишитих категприја ппдељених пп истпветнпм принципу, те на гпдищоем 

нивпу ппседује и вище лауреата. Такпђе, ппстпје и у пквиру прпзнпг стваралащтва 

награде кпје су специјализпване самп за пдређене прпзне ппдврсте или жанрпве, за 

щта су дпбар пример награде за наушнпфантастишни рпман или пришу. 

 У пквиру ппетскпг стваралащтва награде се дпдељују за пбјављену, или 

непбјављену збирку песама или песнишки циклус, непбјављену песму, кап и за песме 

на задату тему кпнкурса. Пна се дпдељују и за целпкупнп песнишкп стваралащтвп, а 

шестп су самп једна пд категприја „мещпвитих“ кпнкурса (пних кпји пбухватају и прпзнп 

и/или драмскп стваралащтвп). 

 Драмскп стваралащтвп се, најшещће, вреднује на следећи нашин. Дпдељују се 

награде за најбпљу драму: неизведену или непбјављену, кпја се пцеоује, углавнпм 

путем анпнимнпг кпнкурса или за драмски текст, изведен на ппзприщнпм фестивалу. 

Дпдељују се и награде за нереализпвану радип-драму (за пдрасле и за децу) или за 
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радип-драмску минијатуру, такпђе ппсредствпм анпнимнпг кпнкурса, кап и награде за 

ппсебан дппринпс на пвпм ппљу коижевнпг стваралащтва. 

 Најзнашајније су награде кпје се дпдељују за живптнп делп, али треба 

наппменути да ппстпје и пне кпје се не дпдељују самп ппјединцима већ и културним 

институцијама за ппсебан дппринпс на ппљу коижевнпсти. 

 Пд ппсебнпг је знашаја све веће присуствп награда кпје се дпдељују за 

стваралащтвп инспирисанп религијпм и религијским темама, билп да је реш п 

тепријским или уметнишким радпвима или да се ради п целпкупнпм дппринпсу на тпм 

ппљу. 

 Неппхпднп је сппменути и присуствп некпликп знашајних награда за 

стваралащтвп за децу. 

 Знашајне су и пне награде кпје се дпдељују на теритприји Републике Србије, а 

међунарпднпг су карактера. Пне мпгу да се пднпсе на припаднике нащег нарпда кпји 

живе и стварају у дијасппри, а оима се мпгу награђивати и инпстрани стварапци из 

шитавпг света. Уз пве награде стпје и пне кпје се, у нащпј земљи, дпдељују стварапцима 

– припадницима наципналних маоина за дела писана на матероем језику. 

Пандан тпме су и награде кпје српска друщтва и удружеоа у дијасппри дпдељују 

нащим сунарпдницима кпји тамп живе, а стварају коижевна дела на матероем језику. 

 

 

4.2. ПРЕГЛЕД КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА 

 

 У наставку, пажоа ће бити ппклпоена свим најзнашајнијим коижевним 

наградама и признаоима кпја се дпдељују на теритприји наще земље. Захваљујући 

оима дп изражаја су дпщли вредни, квалитетни аутпри, кпји су пставили траг у 

истприји дпмаће коижевнпсти, дпк су у крајопј инстанци, управп пне заслужне за 

прпфилисаое коижевнпг укуса генерација шиталашке публике. При класификацији 

впдиће се рашуна да се истакне разнпврснпст категприја у кпјим се пве награде 

дпдељују, а биће ппклпоена ппсебна пажоа тренутнп најугледнијим коижевним 

признаоима. Захваљујући пваквпм приступу, пружа се мпгућнпст увида и у пне 

награде кпје ппдупиру специфишне видпве коижевнпг стваралащтва, кпји јпщ нису у 
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пунпј мери афирмисани у пвпј средини. Такпђе, акценат ће бити и на наппру да се 

сагледа вище пспбенпсти сваке ппјединашне награде. 

 

4.3. ПРВА ГРУПА – НАГРАДЕ ЗА ПРОЗНО СТВАРАЛАШТВО 

 

 

 Прву велику групу шине награде кпје се дпдељују за прпзнп стваралащтвп. У 

оихпвпм избпру ппдједнакп важнп местп заузимају коижевне награде са бпгатпм 

традицијпм, кап и награде кпје служе да афирмищу нпве жанрпве и стваралащтвп 

младих аутпра. Интересантнп је да пне привлаше највище пажое наще шиталашке И 

струшне јавнпсти, щтп ппказује да прпзнп стваралащтвп у Републици Србији заузима 

виспкп местп на лествици валпризпваних културних вреднпсти. 

 

4.3.1. „ Андрићева награда“ 

 

 

 Милпван Маршетић прима „Андрићеву награду“ из руку академика Радпвана Дуркпвића  

 

 Андрићева награда с правпм представља признаое кпјим ће бити птппшет 

преглед и ппис знашајних коижевних награда у српскпј култури. Пна нпси име, без 

сумое, најзнашајнијег југпслпвенскпг и српскпг писца, Иве Андрића, шија су дела 

изврщила снажан утицај, не самп на дпмаћу, већ и на светску коижевнпст. Ивп Андрић 

(1892 – 1975) је дпбитник најзнашајнијег међунарпднпг признаоа, у категприји 
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коижевнп стваралащтвп – Нпбелпве награде за коижевнпст (1961), щтп није ппщлп 

за рукпм ниједнпм другпм коижевнику са пвих прпстпра. Бпгати ппус славнпг 

коижевника пбележили су, пре свега рпмани: „На Дрини ћуприја“, „Травнишка 

хрпника“, „Прпклета авлија“, „Гпсппђица“, „Пмер-паща Латас“ и други, приппветке и 

прише: “Пут Алије Ђерзелеза“, „Мпст на Жепи“, „Знакпви“, „Жеђ“, „Приша п везирпвпм 

слпну“, „Аска и вук“, есеји, ппетски записи, и другп. 

 Награду кпја нпси име славнпг писца устанпвила је Задужбина Иве Андрића, 

1975. гпдине, ппщтујући пищшеву усмену тестаментарну впљу. Дпдељује се за најбпљу 

пришу (приппветку), збирку приша или приппведака, написану на српскпм језику 

(првпбитнп српскпхрватскпм) и пбјављену у претхпднпј гпдини у Србији. Најбпље делп 

се бира на пснпву правила кпја утврђује Управни пдбпр Задужбине Иве Андрића. 

Предлпге дела кпја кпнкурищу за Андрићеву награду мпгу ппднпсити издаваши, 

културне институције, удружеоа коижевника, прганизације и ппјединци. Пдлуку п 

дпдели награде, кпја се састпји пд Ппвеље и нпвшанпг изнпса, дпнпси ппсебан пдбпр, 

пднпснп жири за дпдељиваое Андрићеве награде, кпји именује Управни пдбпр 

Задужбине. 

 Смисап „Андрићеве награде“ је пбнављаое коижевне традиције кпја је 

усппстављена на темељима ппуса славнпг писца, те се впди рашуна да се награђена 

дела наслаоају на пве критеријуме, пре свега на плану литерарне фпрме. Узимајући у 

пбзир суд времена (а не самп пдлуке жирија) са сигурнпщћу се мпже тврдити да је 

највећи брпј дела пвеншаних пвим признаоем заиста пставип траг у истприји српске 

коижевнпсти и да се оихпви аутпри убрајају у врхпве српске приппведне прпзе, те да 

је пдгпвпрнпщћу жирија према традицији Андрићевпг стваралащтва, а при пцеоиваоу 

кандидата за награду, фпрмирана „вертикала нпвијег српскпг приппведаоа“79. 

 „Андрићева награда“ први пут је дпдељена 1976. гпдине коижевнику 

Драгпславу Михајлпвићу за рпман „Петријин венац“, занимљивп је да је за рпман 

„Трен (1)“ дпдељена наредне гпдине писцу Антпнију Исакпвићу, щтп такпђе 

представља ппнпвнп пдступаое пд ппшетних правила кпнкурса. Касније је награда 

дпдељивана, углавнпм, за збирке приша или за најбпљу пришу, те је знашајнп 

сппменути и неке пд лаурете и оихпва награђена дела. За најбпљу збирку приша 

                                                           
79

 Вулићевић, М, Србија разгпвара: Заштп није дпдељена Андрићева награда, лист Пплитика, 
17.пктпбар 2011. 
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награђени су : Александар Тищма за коигу „Щкпла безбпжнищтва“ (најбпља збирка у 

1978. гпдини), Светлана Велмар Јанкпвић за „Дпрћпл“ ( у 1981. гпдини), Данилп Кищ за 

„Енциклппедију мртвих“ (најбпља збирка приша у 1984. гпдини), Филип Давид за 

„Принца ватре“ (награђен 1987. гпдине), Јпван Радулпвић за „Даље пд плтара“ 

(награђен 1988. гпдине).За најбпљу пришу награда је дпдељена Мирку Кпвашу за пришу 

„Слике из ппрпдишнпг албума Мещтревића“ (1979), Живпјину Павлпвићу за пришу 

„Таван“ (1993) и јпщ неким аутприма. Неки пд најскпријих лауреата пве награде су: 

Мирпслав Тпхпљ за збирку приша: „Мала Азија и прише п бплу“ (за најбпљу збирку у 

2002. гпдини), Михајлп Пантић за збирку „Акп је тп љубав“ (најбпљу у 2003. гпдини), 

Гпран Петрпвић за „Разлике“ (најбпља збирка у 2006. гпдини), Љиљана Дугалић за 

„Акт“ (најбпља збирка у 2007. гпдини).Ппследои награђени је Миленкп Пајић за 

циклус приша ппд називпм „Дпкументарне прише“ из збирке приша „Имам пришу за 

тебе“ награђен 2010. гпдине за најбпљи циклус приша пбјављен у претхпднпј, 2009. 

гпдини. 

 Приликпм дпделе награде Јпвици Аћину, 2005. гпдине, за збирку приша 

„Дневник п вагини“, ппсле несппразума и расправа п тпме да „награђенп делп мпра 

свпјим наслпвпм и садржајем да буде у складу са дпстпјанствпм Андрићевпг дела80, 

мпдификпвани су критеријуми кпнкурса. 

 Андрићева награда пп први пут пд свпг псниваоа, није дпдељена 2011. гпдине, и 

тп управп у тренутку када се наврщилп педесет гпдина пд какп је нащ славни писац 

дпбип Нпбелпву награду за коижевнпст. Коижевни жири шинили су аутпри 

разлишитих ппетика и културнп-пплитишких ставпва: Михајлп Пантић, Александар 

Гаталица и Слпбпдан Владущић, али су се једнпгласнп изјаснили да је српска приша у 

пзбиљнпј кризи и да је „већ дуже време, у пбиљу ппстмпдерних игара са нищтавилпм, 

тещкп издвпјити коигу приша кпја би била на трагу дпајена наще приппведне 

уметнпсти“81. Жири у свпјпј критици коижевнпг тренутка иде јпщ даље те навпди „да 

ниједан писац нема пптребу и жељу да свпје стваралащтвп угради у систем вреднпсти, 

естетску парадигму српске коижевнпсти, кпјпј је управп Андрић дап изузетан 

                                                           
80

 Андрићева награда – Правила п дпдељиваоу Андрићеве награде (2006), http://www. ivoandric. пrg. rs 
81

 Дунђерин, А, Заштп није дпдељена Андрићева награда, лист Пешат, 13. пктпбар 2011. http://www. 
pecat. co. rs/2011/10/защтп није дпдељена Андрићева награда/ 

http://www/
http://www/
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дппринпс“82, те се да закљушити да нащу литературу пдликује пдсуствп дијалпга са 

сппственпм традицијпм. Ту традицију, такпђе, мпглп је нарущити и недпдељиваое 

пвпг престижнпг признаоа у некпм дужем перипду, такп да се верпвалп да ће тпкпм 

2012. гпдине, дпвпљан брпј пбјављених збирки приша из 2011. гпдине задпвпљити 

виспке критеријуме жирија и стандарде Правилника за дпделу Андрићеве награде. Тп 

се заиста и дпгпдилп, такп да 2012. гпдине, награду дпбија Мирјана Павлпвић за 

збирку приппведака: “Трпеза без главнпг јела“, а 2013. гпдине  Драгп Кеканпвић за 

збирку“Усвпјеое“. Награда је 2014. гпдине припала Угљещи Щајтинцу за збирку“ 

Банатпријум“ у кпјпј пн слика изразитп снажну и убедљиву слику актуелнпг времена. 

Спајаоем узнемирујуће слике наще стварнпсти са ппетизпваним дпживљајем света, 

Щајтинац ппказује да су кратка приша и приппветка и данас витални и прпдуктивни 

жанрпви у српскпј коижевнпсти. Ппследои, пвпгпдищои лауреат је Вуле Журић за 

делп“Тајна црвенпг замка“ у издаоу „Лагуне“. Дп назнашенпг рпка за предају рукпписа 

пристигла су 132 рада, а жири у саставу: Зпран Бпгнар, Јасмина Ахметагић и Петар В. 

Арбутина пдлушили су се за Вула Журића. Интересантна је шиоеница да се у коизи, 

пднпснп награђенпј збирци приша, налази приша шији је главни јунак управп Ивп 

Андрић.  

 

4.3.2. Награда „ Стеван Сремац“ 

 

 Коижевнп признаое, нещтп скрпмније традиције и 

знашаја, али према категприји у кпјпј се дпдељује најслишнија 

Андрићевпј награди, јесте награда Стеван Сремац. 

 Пва награда нпси име нащег ппзнатпг писца,кпји је 

стварап у духу коижевнпг реализма, крајем деветнаестпг и 

ппшеткпм двадесетпг века. Рпђен у Сенти 1855. гпдине, писац се 

касније щкплпвап за истпришара на Виспкпј щкпли у Бепграду, 

дпк је свпј радни век прпвеп кап прпфеспр у гимназијама у Нищу, Пирпту и Бепграду. 

Иакп пп рпђеоу Впјвпђанин, Сремшев живпт на југу земље представљап је неисцрпни 

извпр инспирације за оегпва каснија дела. Живптне пкплнпсти, кап и пплитишкп 

                                                           
82

 Ибид. 

Стеван Сремац 
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ппредељеое (бип је либерал у Пбренпвићевпј Србији), дппринели су оегпвпј 

пријентацији и у литерарнпм смислу. Крпз свпја дела писац велиша нарпдну традицију, 

али пн са дпста хумпра и дпзпм ирпније пбрађује прпблеме једне мале грађанске 

средине, билп да је реш п впјвпђанскпј паланци или малпм месту са југа Србије. Кап 

приппведаш, пслаоа се на прпзну традицију Јакпва Игоатпвића. Пгледап се, пре свега у 

писаоу приппведака, кап и рпмана. Оегпва најзнашајнија дела су рпмани: „Ивкпва 

слава“ (1895), „Ппп Ћира и ппп Спира“ (1898) и „Зпна Замфирпва“ (1903), кап и 

приппветке: „Вукадин“, „Кир Герас“, „Шиша Јпрдан“, „Лимунација на селу“ и друге. 

Важнп је наппменути и тп да су дела пвпг писца (пре свега рпмани) у нпвијем перипду 

дпживела вище телевизијских и филмских екранизација. 

 Награда кпја нпси Сремшевп име дпдељује се за коижевне фпрме у кпјим је 

писац стварап, ташније за најбпљу коигу прпзе – збирку приша или рпман, пбјављен у 

претхпднпј гпдини. Кпнкурс расписује и награду, кпја се састпји пд плакете и нпвшанпг 

изнпса, дпдељује Нищки културни центар, 11. нпвембар, на дан пищшевпг рпђеоа, пд 

2004. гпдине. Награду су, за најбпљи рпман, дпбили: Радпван Бели Маркпвић за 

„Пркестар на педале“ (2005), Срђан Ваљаревић за „Кпмп“ (2007), Ласлп Блащкпвић за 

„Турнир грбаваца“ (2008), Александар Гаталица за рпман „Невидљиви“ (2009) и Вуле 

Журић за рпман „Недеља пацпва“ (2011).За најбпљу збирку приша награђени су: 

Милпван Маршетић, кап први лауреат пве награде, за делп „Првп лице“ (2004), 

Слпбпдан Тищма за коигу приша „Урвидек“ (2005) и Љиљана Ђурић за збирку „Сви на 

крају кажу мама“ (2010).Важнп је наппменути и тп да је награда ппд истим именпм, 

кпју је устанпвип Фпнд „Стеван Сремац“, ппстпјала у перипду пд 1986 – 2000. гпдине, 

али се дпдељивала за најбпљу кратку нпвинску пришу. Садащоу награду су, на 

иницијативу листа „Нарпдне нпвине“ из Нища, пснпвали градпви Сента – рпднп местп 

писца и Нищ – град у кпјем је писац пстварип најзапаженија дела. 

Јубиларну награду је 2013. гпдине дпбила Јелена Рпсић, аутпрка коиге“Дан када 

је Миз Лили ппстала пнп щтп је пдувек била“, у издаоу „Архипелага“. Гпдине 2014. 

награду је дпбип Владислав Впјинпвић, за збирку „Кпзје ущи“, кпји се крпз сатиру и 

хумпр дптише пзбиљних тема из живпта.У 2015. гпдини награду је дпбип Владан 

Матијевић за збирку приша“Пристанищта“. Гпдине 2016. награда је дпдељена пп 

тринаести пут и дпбила ју је коижевница Љубица Арсић за најбпљу прпзну коигу 

,,Рајска врата“, у издаоу ,,Лагуне”.  
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4.3.3. Награда  „Борисав Станковић“ 

 

Награда Бприсав Станкпвић дпдељује се за најбпље 

прпзнп делп – рпман, збирку приппведака, или друга 

прпзна дела, щтп је карактеристика кпја је ппвезује са 

наградама п кпјима је већ билп реши. Награда кпја нпси 

име нащег славнпг писца спада у ред пних кпје су пд 

највећег знашаја за дпмаћу коижевнпст и коижевнике, 

кап и за културу пве земље у целини. 

 Бприсав – Бпра Станкпвић (1876 – 1927) бип је 

приппведаш, рпмансијер и драмски писац, а свакп оегпвп 

делп нераскидивп је везанп за Враое, пищшев рпдни крај, 

не самп на плану мптива, тј. нарације, већ и на плану коижевнпг гпвпра. Станкпвић 

свпјпм дрампм „Кпщтана“ увпди враоски дијалекат у српску литературу, щтп наилази 

на лпщ пријем кпд тадащое коижевне критике. Псим щтп је бип сјајан аналитишар 

спцијалнпг миљеа и критишар друщтвенп-пплитишке ситуације у земљи, Бпра 

Станкпвић је најуспещнији кап сликар шпвекпве дуще. Оегпва мпдернпст пгледала се у 

тпме щтп је умещнп преппзнавап и вернп псликап људска психплпщка стаоа и страсти, 

емпције љубави, туге и бпла, ппсебнп кпд јунакиоа, у време када је психплпгија, кап 

наука, тек била у ппвпју. Затп не шуди шиоеница да је оегпв најзнашајнији рпман 

„Нешиста крв“,пдмах пп пбјављиваоу 1910. гпдине, прпглащен ремек-делпм српске 

коижевнпсти. Писац, пбрађујући традиципналне мптиве и пднпсе, ствара у 

реалистишкпм кљушу, али се крпз пгпљен ппис психплпщких стаоа ликпва приближава 

натурализму. Оегпва најзнашајнија дела су: рпман „Нешиста крв“, приппветке „Стари 

дани“, „Газда Младен“, „Певци“, „Увела ружа“, драме „Кпщтана“, „Тащана“ и „Јпвша“. 

 Награда у шаст пвпг великпг коижевника, устанпвљена је 1989. гпдине пд стране 

Коижевне заједнице „Бприсав Станкпвић“ из Враоа, а дпдељује се у склппу „Бприне 

недеље“, традиципналне културне манифестације југа Србије ппсвећене писцу. 

Лауреат дпбија ппвељу – диплпму на кпжи, бараљеф у брпнзи са ликпм Бпре 

Станкпвића, нпвшани изнпс и правп щтампаоа коиге, а стише и правп да наредне 

гпдине птвпри „Бприну недељу“, када му се урушује ппртрет писца у уљу. 

Бприсав Станкпвић 
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 На жалпст и на срампту усппмене на писца, награду и манифестацију кпја му је 

ппсвећена задесиле су тещке пкплнпсти, щтп је самп један пд ппказатеља лпще 

ситуације у кпјпј се наще друщтвп у целини, а самим тим и култура налазе. Наиме, у 

претхпднпј гпдини, награда је, супрптнп свим прпписима, дпдељена два пута. 

Прптеклих гпдина су „Бприну недељу“ прганизпвали град Враое, Градска библиптека у 

Враоу и Коижевна заједница „Бприсав Станкпвић“. Збпг разлишитих, пре свега 

пплитишких несугласица у претхпдним гпдинама, град Враое је 2011. пдлушип да 

преузме манифестацију83; међутим, исте гпдине, уредник Коижевне заједнице 

„Бприсав Станкпвић“, птвприп је „паралелну“ „Бприну недељу“ и дпделип другу 

награду ппд истим именпм. Такп су у 2011. гпдини награђени Веселин Маркпвић за 

рпман „Ми разлишити“ (награду му је дпделип град), дпк је за рпман „Врлп малп 

светлпсти“, пд стране коижевне заједнице „Бприсав Станкпвић“ награђен Владан 

Матијевић. 

 Пва награда је први пут дпдељена 1992. гпдине Милпраду Павићу за рпман 

„Унутращоа страна ветра“, а јпщ неки пд лауреата су и Драгпслав Михајлпвић за „Лпв 

на стенице“ (1994), Данилп Никплић за „Краљицу забаве“ (1996), Антпније Исакпвић за 

„Нестајаое“ (2001), Павле Угринпв за рпман „Бесудни дани“ (2002), Дпбилп Ненадић 

за рпман „Мрзпвпља кнеза Бизмарка (2006), Младен Маркпвић за „Тескпбу“ (2007), 

Жаркп Кпманин за „Љетппис вешнпсти“ (2010). Наредне гпдине Владан Матијевић је 

дпбип пву награду за рпман “Врлп малп светлпсти“. Те гпдине кулминирап је сукпб 

између Коижевне заједнице „Бприсав Станкпвић“ и градске власти Враоа, те је Враое 

прганизпвалп паралелнп манифестацију и дпделилп алтернативну истпимену награду 

Веселину Маркпвићу за рпман „Ми разлишити“.Впја Шпланпвић ју је дпбип 2012. 

гпдине за рпман “Пда маоем злу“, а Никпла Малпвић 2013. гпдине за рпман“Једрп 

наде“, 2014. гпдине пна је дпдељена Петру Милпщевићу, писцу из дијасппре, заправп 

српскпм писцу из Мађарске, аутпру рпмана“Тиоа Калаз“ за најбпљу коигу прпзе на 

српскпм језику. 
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 „Градске власти Враоа априла 2010. гпдине, пдлукпм Градскпг већа, скинуле су Коижевну заједницу 
„Бприсав Станкпвић“ с бучета, незадпвпљне пре свега, нетранспарентним ппслпваоем пвпг удружеоа 
грађана и ппсле 20 гпдина вратиле ппд свпје пкриље пдржаваое манифестације Бприна недеља, кпја је 
Миленкпвић,В.,Бприна недеља:све трауме на једнпм месту-Патриптски рат за коижевне награде, 
Електрпнске нпвине, Бепград, 26.март 2011, http://www-e-novine.com/kultura/kultura-tema/46030-
Patriotski-rat-književne-nagrade. html 
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 У наставку, предмет анализе ће бити две, у пвпм тренутку најпрестижније 

коижевне награде кпд нас, кпје се дпдељују за најбпљи рпман или коигу гпдине. Реш 

је п НИН-пвпј награди критике и награди Меша Селимпвић. 

 

4.3.4. „Нинова  награда критике“ 

 

Нинпва награда критике за 

најбпљи рпман гпдине је тренутнп 

најзнашајније признаое за прпзнп 

стваралащтвп у нащпј земљи. 

Устанпвили су је Недељне 

инфпрмативне нпвине-НИН (оегпв 

Раднишки савет) 1953. гпдине, на 

иницијативу нпвинара Драгпслава Зире 

Адампвића. Према другим тврдоама, идеју п псниваоу награде је пвпм нпвинару 

предлпжип тада истакнути коижевник Бприслав Михајлпвић Михиз, кпји је, пптпм у 

вище наврата бип шлан жирија за оену дпделу84 .Пва награда се дпдељује, у јануару 

текуће гпдине, за најбпљи рпман први пут пбјављен у претхпднпј гпдини. 

Нинпву награду критике пдликује изузетнп струшан жири у шијем саставу су 

пдувек били најистакнутији дпмаћи коижевни критишари и коижевници, пд кпјих су 

ппједини и универзитетски прпфеспри. Стпга се пва награда сматра најрелевантнијпм 

пптврдпм списатељскпг умећа у нащпј земљи, те је већ пд великпг знашаја наћи се у 

најужем кругу за дпделу награде, међу првих пет нпминпваних. Скпрп ппла века, 

награда је дпдељивана писцима са теритприје целе Југпславије. Распадпм СФРЈ и 

гащеоем великих признаоа кпја су се дпдељивала на савезнпм нивпу, Нинпва 

награда је јпщ вище дпбила на знашају. С пбзирпм на тещку финансијску ситуацију у 

                                                           
84

 „Да награда  НИН-а није ппстпјала несппрна вреднпст и врлина, верпватнп се не би ни впдиле 
ппвремене пплемике п тпме кп је бип оен иницијатпр.Једни су тврдили да правп пшинства припада 
Бприславу Михајлпвићу – Михизу, пп другима Нинпва награда је делп Драгпслава – Зире 
Адампвића...Идеја п псниваоу Нинпва награде рпдила се у једнпм нефпрмалнпм редакцијскпм 
разгпвпру у кпјем је Михиз гпвприп п свпјим утисцима из Париза.Пписујући тампщое културне 
институције, ппменуп је и Гпнкурпву награду и оен утицај на фрацуску коижевнпст. Нпвинар пд нерва, 
какав је бип Зира Адампвић, ухватип је ту идеју у лету и убрзп ппднеп предлпг да Нин устанпви слишну 
награду“ Мищпвић, М, Пп угледу на Гпнкур, Недељне инфпрмативне нпвине – НИН, Бепград, 4. јануар 
2001. 

  Драган Великић, лауреат и жири 
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земљи у претхпднпм временскпм перипду, треба истаћи и екпнпмски аспект пве 

награде – оен нпвшани деп је вепма виспк за дпмаће услпве, щтп пмпгућава лауреату 

снажну финансијску ппдрщку, кпја му мпже ппмпћи и да се кпмптније упусти у нпви 

списатељски ппдухват. 

 И ппред свега наведенпг, истприју Нинпве награде прати низ кпнтрпверзи. 

Пплемище се да у прпцесу пцеоиваоа дела, већ пд перипда утемељеоа пвпг 

признаоа (награда је први пут дпдељена 1955. гпдине), знашајну улпгу играју 

сппљащои вануметнишки утицаји, билп да је реш п пплитишким (идеплпщким), или 

пним кпји су еснафске прирпде, те да се превасхпднп награђују дела аутпра кпји се 

прилагпђавају „пплитишкпм диктату“ или „курсу на снази“. Мнпги нпминпвани аутпри, 

пак, нису били награђени за дела пд изузетнпг квалитета и знашаја, кап щтп су Михајлп 

Лалић за рпмане „Лелејска гпра“ (1957) и „Хајка“ (1960), Владан Десница за „Прпљећа 

Ивана Галеба“ (1957), Дущан Матић за рпман „Кпцка је башена“ (1957), Слпбпдан 

Селенић за „Мемпаре Пере Бпгаља“ (1968). Према некима пд оих неправда је бивала 

исправљена, а мпжда је најзанимљивији пример за тп слушај кпји је задесип писца 

Мипдрага Булатпвића, кпји је бип пптенцијални лауреат пве награде за рпман „Црвени 

петап лети ка небу“ 1959. гпдине, у кпјпј, једини пут пд настанка, пвп престижнп 

признаое није дпдељенп. 

 Жири је већински пдлушип да те гпдине ниједан рпман није задпвпљип 

критеријуме за дпделу награде85.  

Неправда је исправљена када је писац ипак награђен за рпман „Људи са шетири 

прста“, пбјављен 1975. гпдине. 

 Насупрпт тпме, истприја Нинпве награде бележи и двпструке лауреате: Дпбрицу 

Ћпсића, кап првпга дпбитника пвпг признаоа за рпман „Кпрени“, пбјављен 1954. 

гпдине (када се у нпминацији нащла и „Прпклета авлија“ Иве Андрића), а затим рпман 

„Депбе“, награђен 1962. гпдине, и Живпјина Павлпвића за рпмане „Зид смрти“ (1985) и 

„Лаппт“ (1992). Једини трпструки дпбитник пвпг признаоа је Пскар Давишп за рпман 

                                                           
85

 „Иакп је те гпдине билп пбјављенп 36 рпмана, жири је већинпм гласпва (Милана Бпгданпвића, 
Велибпра Глигпрића и Бприслава Михајлпвића) пдлушип да не дпдели награду за 1959. гпдину ппщтп, пп 
мищљеоу већинскпг дела жирија, ниједан рпман није задпвпљавап квалитет пптребан да заслужи пву 
престижну награду,тј. признаое. Зпран Мищић и Ели Финци пстали су у маоини, сматрајући да је 
најбпљи рпман те гпдине пствареое Мипдрага Булатпвића „Црвени петап лети према небу“, Нинпва 
награда: пд сумрака дп свитаоа, Дунђерин, А, 18.јануар 2010, 
http://dundjerin.wordpress.com/2010/01/18/ninova-nagrada-od-sumraka-do-svitanja 
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„Бетпн и свици“ (1956), а пптпм две гпдине заредпм за рпмане „Глади“ (1963) и „Тајне“ 

(1964) 

 И ппред прeстижа признаоа п кпме је реш, суд времена ипак дпнпси кпнашну 

пдлуку п квалитету пдређенпг коижевнпг дела, те је увидпм у хрпнплпгију Нинпве 

награде, са пристпјне временске дистанце, лакп закљушити да и ппред слављеоа 

пдређених аутпра, оихпва дела нису увек пстављала дубпк траг у истприји дпмаће 

коижевнпсти86 

Ипак, неппхпднп је истаћи да се седамдесете и псамдесете гпдине двадесетпг 

века пдликују, пре свега, квалитетнпм коижевнпм прпдукцијпм (у времену када се 

награда и даље дпдељивала на савезнпм нивпу) и врлп пбјективним критеријумима 

рада жирија, кпји је успевап да пдпли сппљащоим друщтвенп-пплитишким утицајима. 

У пзнашенпм перипду награда је дпдељивана делима виспке уметнишке вреднпсти, 

кпја су пдиста заслужила истакнута места у целпкупнпј истприји коижевнпсти са пвих 

прпстпра. Самп неки пд аутпра су: Меща Селимпвић за рпман „Дервищ и смрт“ (1966), 

Бприслав Пекић награђен за рпман „Хпдпшащће Арсенија Оегпвана“ (1970), Милпщ 

Цроански за „Рпман п Лпндпну“ (1971), Данилп Кищ за „Пещшаник“ (1972), Михајлп 

Лалић за рпман „Ратна срећа“ (1973), Мипдраг Булатпвић за „Људе са шетири прста“ 

(1975), Александар Тищма за „Упптребу шпвека“ (1976), Миркп Кпваш за „Врата пд 

утрпбе“ (1978), Слпбпдан Селенић за „Пријатеље“ (1980), Антпније Исакпвић за „Трен 

2“ (1982), Драгпслав Михаилпвић за „Шизмаще“ (1983), Милпрад Павић за „Хазарски 

решник“ (1984), Дубравка Угрещић за „Фпрсираое рпмана реке“ (1988) и др. 

Тпкпм ратних деведесетих, утицај награде се теритпријалнп сужава, премда се 

псећа и афинитет жирија према ппстмпдерним тенденцијама у коижевнпсти, кап и 

темама кпје се баве неппсреднпм, ратнпм стварнпщћу, третираних крпз разлишите 

визуре. Дпбар пример за пву тврдоу јесте генерацијски рпман „У пптпалубљу“, тада 

сасвим младпг аутпра Владимира Арсенијевића кпји дпбија пвп престижнп признаое 

за 1994. гпдину, дпк су рпмани искусних аутпра Светлане Велмар Јанкпвић „Безднп“, 
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 „Мпра да бпде пши да су рпмани кпји су у тп време били пвеншани најпрестижнијпм наградпм за 
коижевнпст, икада устанпвљенпм на пвим прпстприма, данас, бар млађпј генерацији реципијената, 
прилишнп неппзнати. Реш је п делима Ериха Кпща, Радпмира Кпнстантинпвића, Мирка Бпжића и 
Александра Вуша, па шак и Мирпслава Крлеже, или Пскара Давиша, кпји ће у истприји српске 
коижевнпсти пстати упамћен, не тпликп захваљујући свпјим рпманима,кпликп шиоеници да је НИН-пву 
награду псвпјип шак три пута, и тп два пута заредпм (1963. и 1964. гпдине)“, Дунђерин, А, 18. јануар 
2010, http://dundjerin.wordpress.com/2010/01/18/ninova-nagrada-od-sumraka-do-svitanja 
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награђен следеће гпдине, и рпман „Мамац“ Давида Албахарија, најбпљи у 1996. 

гпдини, ипак рпмани већег квалитета, иакп су прпизвпд нещтп традиципналнијег 

мпдела приппведаоа. 

 Хиперпрпдукција на ппљу коижевнпсти и издаващтва, кпја је заппшела јпщ 

деведесетих гпдина, резултирала је тиме да се данас гпдищое пбјави и прекп стп 

рпмана дпмаћих аутпра, а нещтп маое уђе у најщири избпр за НИН-пву награду. 

Хрпнплпгија оених дпбитника у првим декадама двадесет и првпг века пдаје утисак да 

квантитет коижевне прпдукције не пптврђује и оен квалитет; пдређени ппдаци гпвпре 

у кприст става да су у нпвпм веку, пплитишке, вануметнишке утицаје при дпдели пвпг 

признаоа заменили пни еснафски (и утицаји других интересних група). И ппред тпга, 

важнп је издвпјити скприје награђене аутпре шија су дела ипак пптврдила свпј 

квалитет, а један пд оих је и Гпран Петрпвић, награђен за рпман „Ситнишарница Кпд 

срећне руке“, кап најбпљи у 2000. гпдини, кпме је претхпднп пва награда измакла за 

рпман „Ппсада цркве Светпга Спаса“ из 1998. гпдине, делп кпје се сматра 

квалитетнијем пд награђенпг рпмана. Билп би дпбрп сппменути и знашајнп пствареое 

Владимира Пищтала, рпман „Тесла, ппртрет међу маскама“, награђен кап најбпљи у 

2008. гпдини,у пщтрпј кпнкуренцији са знашајним делпм Владислава Бајеца „Хамам 

Балканија“. Пплемике су впђене пкп пбјективнпсти при раду жирија, а у кпнтексту 

квалитета дела двеју лауреаткиоа пве награде Грпздане Плујић за рпман „Гласпви у 

ветру“ (из 2009. гпдине) и Гпрдане Ћирјанић за рпман „Пнп щтп пдувек желищ“ (из 

2010. гпдине). 

 У јануару 2012. гпдине, Нинпва награда је припала Слпбпдану Тищми за рпман 

„Бернардијева спба“. Пищшевп делп је награђенп у кпнкуренцији кпју су шинили 

следећи рпмани: “Кпнтрплни пункт“ Давида Албахарија, „Меин Кампф“ Светислава 

Басаре, „Алмащки кружпци лешених месешара“ Фраое Петринпвића, „Пда маоем злу“, 

Впје Шпланпвића и „Сасвим скрпмни дарпви“ Угљеще Щајтинца. У наредним гпдинама 

списак дпбитника изгледа пвакп: 2013. гпдине дпбип ју је Гпран Гпцић за рпман”Таи”, 

затим ју је 2014. дпбип Филип Давид за рпман “Кућа сећаоа и забправа”, а 2015. 

гпдине пп други пут Драган Великић за рпман “Иследник”. Ппнпвп су се впдиле 

пплемике защтп се иста лица налазе у ужем избпру и пвп је несумоивп награда п кпјпј 

се кпд нас највище гпвпри.Oвпгпдищои лауреат је драмартурщкиоа Ивана Димић за 

рпман “Арзамас“. 
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Интересантнп је наппменути да ни пва награда, тпкпм вище пд щест деценија 

ппстпјаоа није прпщла без негпдпваоа. Билп је писаца кпји су ппвлашили свпје коиге 

из такмишеоа, а два пута су признаоа била враћена и тп Данилп Кищ 1978. и Милисав 

Савић 1993. гпдине. Иакп је пвп признаое дпбип за рпман“Пещшаник“, Данилп Кищ је 

щест гпдина касније вратип награду збпг великих пплемика и пптужби за оегпву 

„Грпбницу за Бприса Давидпвиша“, дпк се Савић деценију и пп касније пдлушип на исти 

накпн урушеоа признаоа за рпман“Хлеб и страх“ када је пбјављен сппрни негативни 

текст оегпвпг кпнкурента Мпмшила Селића. Савић тада изјављује да награду враћа“ у 

име пдбране дпстпјанства списатељскпг ппзива“.  

Интересантан је став из блпга Игпра Ђурића, коижевнпг критишара, кпји пратећи 

коижевну хрпнплпгију дпделе пве награде примећује: „Пна је важна, пна је симбпл. 

Ппред свих свпјих ппсртаоа избприла се да буде најважнија коижевна награда у Срба. 

Пна је улазница за местп у истприји српске коижевнпсти. Кпје местп? Тп је већ другп 

питаое кпје ищте други пдгпвпр. Тп каква је пна сада дпказује где нам је коижевнпст. 

Тп каква је била пд свпга ппстанка, истп је тп дпказивала. Какве награде таква и 

коижевнпст. Шестп је свпјим прпмащајима вище прпмпвисала губитнике негп 

дпбитнике.  

Мислим да је тренутнп највећи прпблем у кпнцепцији награде кпја је данас 

непримеоива за Србију, кпја ипак сада има мали пптенцијал да сваке гпдине дпбије 

коигу вредну пажое. Нинпва  награда је настала у великпј Југпславији у време дпк су 

били живи и стварали писци великих дпстигнућа у свима нарпдима и ентитетима, 

писци пппут Андрића, Цроанскпг, Пекића, Селимпвића, Крлеже, итд. Шак и када би 

написали слабију коигу, оихпвп име би апспрбпвалп све мане. Сада је све другашије, 

скушеније, и мислим да би требалп да се уведе категприја „Није дпдељена“, и пне 

гпдине када нема правпг лауреата, са правпм коигпм, не дпделити је, а нпвац пд 

награде уплатити за финансираое младих писаца, тп јест, оихпвих коига. Дефиниција 

„Најбпљи српски рпман“ је преуска из разлпга щтп некада „бити најбпљи“, не знаши 

аутпматски да си дпбар и квалитетан, јер тп зависи пд кпга си најбпљи. 87 
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 Адреса блпга Игпра Ђурића је http://www.djuricigor.net/ 
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4.3.5. Награда  „Меша Селимовић“ 

 

Признаое кпје нпси име једнпг пд 

најзнашајнијих рпманпписаца са нащих прпстпра, 

награда Меша Селимпвић, у категпријалнпм 

смислу блискп је Нинпвпј награди и углавнпм се 

дпдељује за најбпљи рпман пбјављен у 

претхпднпј гпдини, али се мпже дпдељивати и за 

најбпљу коигу неке друге коижевне врсте (на пример, за најбпљу песнишку збирку). 

 Писац Мехмед Меща Селимпвић (1910 – 1982) рпђен је у Тузли. Пптише из 

муслиманске ппрпдице, али се изјащоавап кап Србин пп наципналнпсти, щтп пстаје 

забележенп и у оегпвпм тестаментарнпм писму Српскпј академији наука и уметнпсти 

из 1976. гпдине. Пви ппдаци су важни збпг тпга щтп су мптиви кпји запкупљају пищшеву 

пажоу управп везани за оегпвп ппреклп, кап и несреће кпје је оегпва ппрпдица 

дпживела тпкпм и накпн Другпг светскпг рата. Најзнашајније делп Меще Селимпвића, 

„Дервищ и смрт“ (1966), уједнп и један пд најбпљих рпмана целпкупне савремене 

коижевнпсти са нащих прпстпра. Пвај рпман припада зрелпј фази пищшевпг 

стваралащтва. На тематскпм плану, писац у оему третира прпблеме савремене 

истприје, интерпретирајући их, уз временски птклпн, крпз дпгађаје из 18. века, 

пднпснп крпз живптне пкплнпсти и трагишне судбине једнпг дервища, припадника 

мевлевијскпг реда и оегпвпг брата. Рана фаза пищшевпг стваралащтва инспирисана је 

нарпднп-пслпбпдилашкпм бпрбпм и ту спадају рпмани „Тищине“ (1961.), збирка 

приппведака „Туђа земља (1962.) и кратки ппетски рпман „Магла и мјесешина“ (1965.). 

Издвајају се и дела из касније фазе пищшевпг стваралащтва, кап щтп су „Тврђава“ 

(1970.), „Пстрвп“ (1974.) и „Круг“ (1983.), када се превасхпднп бави „судбинпм шпвека 

башенпг у живпт“. Важнп је сппменути и оегпву лингвистишку студију „За и прптив 

Вука“ (1962.), у кпјпј аутпр анализира и вреднује разлишите аспекте рада Вука 

Карачића. 

 Награду Меша Селимпвић за коигу гпдине савременпг, живпг, дпмаћег аутпра, 

пбјављену у претхпднпј гпдини, утемељили су, 1988. гпдине, дневни лист „Вешерое 

нпвпсти“ из Бепграда и Удружеое издаваша и коижара Југпславије, а данас Србије. 
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Према првпбитнпм правилнику п дпдели пве награде, лауреата је бирап Велики 

југпслпвенски жири, састављен пд најистакнутијих коижевних критишара, тепретишара 

и хрпнишара, културних, јавних радника, путем анкете, сабираоем гласпва, уз 

ппщтпваое правила да исти писац не мпже награду дпбити два пута.  

Фебруара 2003. гпдине дпнет је нпви правилник пп кпме за кандидате мпгу 

гласати самп коижевни критишари кпји прате савремену коижевну прпдукцију и свпје 

критике пбјављују у медијима. Награда се састпји пд скулптуре, пднпснп рељефа са 

ликпм Меще Селимпвића (рада академскпг уметника Мирпслава Д. Савића), 

специјалне ппвеље са пригпдним текстпм и нпвшанпг изнпса. 

 Увидпм у списак лауреата пвпг престижнпг признаоа дплази се дп утиска да 

псвајаое или улазак у најужи избпр за „Нинпву награду“ у великпм брпју слушајева 

представља предуслпв да се псвпје и друге коижевне награде, па и признаое п кпјем 

је реш. Неки пд лауреата награде“Меща Селимпвић“ кпји су дпбили и „Нинпву 

награду“  су следећи: Дубравка Угрещић (1988), прва дпбитница пвпг признаоа, за 

делп „Фпрсираое рпмана реке“ („Нинпвпм наградпм је награђена за истп делп), 

Слпбпдан Селенић, Антпније Исакпвић, Дпбрица Ћпсић, Гпран Петрпвић, Данилп 

Никплић, Мирп Вуксанпвић. 

 2012. гпдине припала је песнику Дејану Алексићу за збирку песама „Јединп 

ветар“, пбјављену у претхпднпј гпдини. За пвп делп гласала су 23 шлана жирија. Према 

решима пвпгпдищоег лауреата, награда јпщ вище дпбија на знашају управп затп щтп је 

дпдељена за збирку ппезије. Песник истише и следеће: „Акп гпвпримп п песнишким 

коигама, жанрпвски ппнајмаое интересантним пажои данащоих шиталаца, једнп 

коижевнп признаое пппут гласпвите награде Меща Селимпвић дпнпси у тпм смислу 

несагледиву кприст награђенпј коизи и оенпм аутпру“88. 

Гпдине 2013. пна је имала два лауреата, дпбили су је: Иван Негрищпрац за 

ппетску збирку” Камена штенија” и Слпбпдан Владущић за рпман ”Ми, избрисани”. 

Наредне гпдине дпбип ју је Енес Халилпвић за песнишку збирку “Зидпви”. Прпщле 

гпдине лауреат је бип Милисав Савић за рпман”La sans Pareille” у издаоу Агпре, у 

шијем ппднаслпву стпји “Љубавни рпман са дпдацима”. Дпказани мајстпр 

                                                           
88

  Алексићу награда „Меша Селимпвић“, пбјављенп на сајту РТС-а, 13. фебруар 2012, http://www. rts. 
rs/page/stories 

http://www/
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приппведаоа дпбип је пву награду за рпман у кпме бравурпзнп преплиће снпве и 

стварнпст, ерптику и љубав, истприју и уметнпст. 

Ппзнати хрватски писац Слпбпдан Щнајдер дпбитник је  регипналне 

награде“Меща Селимпвић“, кпја се дпдељује у Тузли, за најбпље прпзнп делп на 

ппдрушју Бпсне и Херцегпвине, Хрватске, Црне Гпре и Србије, пбјављенп 2015. гпдине. 

Щнајдерпв рпман “Дпба мједи“ је коига епске снаге с главним јунакпм лирикпм у 

паклу ратне Еврппе, псетљивим песникпм с планпм да се препусти дпгађајима, 

настпјећи да их пдагна мащтаоима. 

 

4.3.6. Награда „ Женско перо“ 

 

 Коижевна награда Женскп перп, такпђе спада у ред 

награда за прпзнп стваралащтвп и дпдељује се за најбпљу 

коигу приппведака, или за најбпљи рпман написан у 

претхпднпј гпдини. Пву награду шини ппсебнпм тп щтп је 

детерминисана рпдним пдређеоем (кпје представља јпщ 

једну оену категприју). Дпдељује се искљушивп списатељицама, па самим тим има за 

циљ да прпщири ппље квалитетнпг стваралащтва жене у пбласти коижевнпсти. 

Награда је у 2011. гпдини пбележила свпју десетпгпдищоицу, а устанпвип ју је шасппис 

за жене – Пплитикин „Базар“ из Бепграда на предлпг тадащое главне и пдгпвпрне 

уреднице листа Бранке Јеремић Субпте. Награда се састпји пд ппвеље, нпвшанпг 

изнпса и златнпг налив-пера, кпје дпдељује Фпндација „Младена Јанкпвића Цептера“. 

Награда Женскп перп , тпкпм првих десет гпдина, заслужна је щтп су награђене 

списатељице успеле да прпнађу свпје местп на савременпј коижевнпј сцени. Да је реш 

п квалитетним делима и аутпркама гпвпри ппдатак да су, преппзнате и признате пд 

стране коижевне критике накпн дпбијаоа пве награде, неке пд оих ппстале 

дпбитнице и других престижних признаоа у земљи и свету. Према решима 

списатељице Јелене Ленгплд, једне пд дпбитница, Женскп перп је награда кпја јпј је 

ппмпгла да свпје делп презентује и ван граница Србије, те је за награђену збирку приша 

„Ващарски мађипнишар“ дпбила и престижну Еврппску награду за коижевнпст у 
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Бриселу, прпщле гпдине89. Женскп перп су дпбиле: 2001. гпдине Гпрдана Ћирјанић за 

рпман „Претппследое путпваое“ и Мирјана Јпванпвић за рпман „Сплеткареое са 

сппственпм дущпм“, 2002. Ева Рас за рпман „Петла на пао“, 2003. Јелица Зупанац за 

рпман „Кафкине адресе“, 2004. Љубица Арсић за збирку приша „Тиграстија пд тигра“, 

2005. гпдине дпбитница је била Мирјана Ђурђевић за рпман „Деда Ранкпве рибље 

теприје“, 2006. Саоа Дпмазет за рпман „Кп плаше?“, 2007. гпдине, Гпрдана Куић за 

рпман „Балада п Бпхпрети“, 2008. ппнпвп Гпрдана Ћирјанић за рпман „Ппљубац“, 

2009. Јелена Ленгплд за збирку приша „Ващарски мађипнишар“, 2010. Мирјана 

Урпщевић за рпман „Парк Кармен Маћадп“. 

 Награда кпја је пп кпнцепту слишна награди Женскп перп , дакле, дпдељује се 

женама писцима за најбпље прпзнп делп написанп у претхпднпј гпдини, је признаое 

Исидприним стазама, кпју је устанпвила 2002. гпдине издавашка кућа „Плави јахаш“ , 

међутим, пва награда збпг недпстатака средстава није дпдељивана у перипду пд 2009. 

дп 2011. гпдине. Пбнпвљена је 2012. гпдине када је дпдељена Љубици Арсић за 

рпман”Тиграстија пд тигра”. Пва награда је изазвала разлишите пплемике у струшнпј и 

коижевнпј јавнпсти п тпме да ли је пна пдгпвпр на Нинпву награду кап мущку.  

 У наставку ће бити представљене награде за најбпљу коигу гпдине али у 

категприји кпја пбједиоује вище разлишитих коижевних жанрпва. Пне се дпдељују за 

најбпљу коигу прпзе (збирку приша, или рпман), ппезије, или за најбпљи есеј. Тп су 

награде Исидпра Секулић и Биљана Јпванпвић.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 „Та награда била је апсплутнп есенцијална за мене, пна ме је, какп се тп кплпквијалнп каже, 
лансирала и ппсле ое све је ппшелп убрзанп да се дещава. Награда „Женскп перп“ имала је фантастишну 
медијску ппдрщку, ппшев пд „Базара“ па прекп свих других медија. Кп зна да ли би се и све пвп другп 
ппсле десилп да није билп те награде“, Ленгплд, Ј,“Срећа је самп епизпда“, лист Пплитика – Базар, 
Бепград, 3. фебруар 2012, стр. 18 
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4.3.7. Награда „Исидора Секулић“ 

 

Награду Исидпра Секулић устанпвила је бепградска ппщтина 

Савски венац, у  кпјпј је славна списатељица живела, пдлукпм 

Скупщтине ппщтине 1967. гпдине. Пва награда ппседује знашајну 

традицију и дпдељује се за најбпљу коигу прпзе пбјављену у 

претхпднпј гпдини, ташније за коижевнп делп кпје представља 

знашајнп дпстигнуће пстваренп у коижевним жанрпвима кпјим се 

бавила Исидпра Секулић, щтп се пднпси на ппезију, прпзу и есеј. Нека пд дела славне 

списатељице кпја припадају наведеним жанрпвима су: „Сапутници“ (1913.) 

приппведна врста дневника, „Ђакпн Бпгпрпдишине цркве“ (1918.) рпман, „Крпника 

паланашкпг грпбља“ (1940.) приппветке, „Аналитишки тренуци и теме“ (1941) есеји.Дп 

1978. гпдине награду Исидпра Секулић је дпдељивап Нарпдни универзитет „Веселин 

Маслеща“, пптпм Библиптека „Ђука Динић“, касније преименпвана у Библиптеку 

„Исидпра Секулић“, а тренутнп је дпдељују Градска ппщтина Савски венац у Бепграду и 

Фпнд „Исидпра Секулић“, шија је председница коижевница Вида Пгоенпвић. Награда 

се састпји пд медаље са ликпм Исидпре Секулић, диплпме и нпвшанпг изнпса. Први 

лауреат пвпг знашајнпг признаоа бип је Живпјин Павлпвић (1967), дпк је ппследои 

дпбитник пве награде за 2016. гпдину Светислав Басара, награђен за делп „Анђеп 

атентата“, у издаоу Лагуне. 

  

Исидпра Секулић 
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4.3.8. Награда „ Добричин венац“ 

 

У сусрет дану рпђеоа великпг српскпг писца 29. 

децембра 1921, а у знак ппщтпваоа оегпвпг дела и жеље 

да се пснаже путеви српске коижевнпсти, Академија „Ивп 

Андрић“,  у шијем је псниваоу Дпбрица Ћпсић и 

ушествпвап, а нещтп касније и ппнеп признаое за живптнп 

делп утемељује коижевну награду „Дпбришин венац“. 

Награда је гпдищоа и дпдељује се рпманескнпм делу кпје 

се на виспкп креативан нашин бави кљушним питаоима 

пплпжају судбине српскпг нарпда. У пбзир за награду 

дплазе рпмани пбјављени на српскпм језику у матици и 

дијасппри у тпку календарске гпдине. Изузетнп, први пут, најбпљи рпман бираће се 

између дела пбјављених између 2015. и 2016. гпдине. Награда се састпји пд ппвеље и 

нпвшанпг изнпса. Пдлуку п првпм дпбитнику нпвпустанпвљене награде дпнеће жири у 

саставу рпмансијер: Радпмир Смиљанић, коижевни истпришари Јпван Делић, 

Миливпје Павлпвић и Дара Вушинић, јавни радник Бранислав Баћпвић и коижевни 

критишар Драгпљуб Стпјадинпвић. Међутим, пнп щтп прати дпделу пве награде су 

притисци са стране, па је један пд шланпва жирија Д. Стпјадинпвић прекп нпвина 

пбавестип пстатак жирија да не жели да буде вище оихпв шлан. Препстали шланпви 

жирија на шелу са председникпм пбећали су да ће наставити свпј рад, јер сматрају да је 

најважније да се рпмани пищу и пдгпвпрнп и јавнп вреднују. Пни сматрају да је оихпв 

рад скрпман ппкущај да се стимулище рпмансијерскп бављеое судбинским темама 

пплпжаја српскпг нарпда.Збпг непринципијелних притисака наследника аутпрских 

права Дпбрице Ћпсића, награда је преименпвана у „Српски венац“. 
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4.3.9. Награда „Биљана Јовановић“ 

 

Награду Биљана Јпванпвић 

устанпвилп је Српскп коижевнп 

друщтвп у знак сећаоа на преранп 

преминулу списатељицу кпја је ппред 

бављеоа коижевнпщћу активнп 

ушествпвала у бпрби за људске слпбпде 

и грађанска права. Ппус Биљане Јпванпвић (1953 – 1996), кпја је била филпзпф пп 

пбразпваоу, пдликују пре свега рпмани и драме. Оена најппзнатија дела су рпмани 

„Пада Авала“ (1978.), „Пси и пстали“ (1980.), „Дуща јединица мпја“ (1984.), драме 

„Лети у гпру кап птица“ (1983.), „Спба на Бпсфпру“ (1996.) и друге, а пстала је 

запамћена и пп антиратнпј преписци „Вјетар иде на југ и пбрће се на север“. Биљана 

Јпванпвић је, такпђе, била пптписница мнпгих петиција прптив репресије 

кпмунистишкпг система, тпкпм седамдесетих и псамдесетих гпдина прпщлпг века; 

једна је пд псниваша Пдбпра за уметнишке слпбпде и ушесница у псниваоу Пдбпра за 

људска права Бепградскпг круга и Цивилнпг ппкрета птппра. Једна је и пд иницијатпра 

антиратних акција ппшеткпм деведесетих гпдина XX века. Награда кпја нпси оенп име 

се, пппут награде Исидпра Секулић, дпдељује у текућпј гпдини, за најбпљу коигу 

пбјављену у претхпднпј, а за коижевне жанрпве у кпјима је сама списатељица 

стварала. Такпђе, пва награда има за циљ да „афирмище пне коижевне вреднпсти кпје 

су биле деп аутентишнпг коижевнпг гпвпра преранп преминуле коижевнице: мпдеран 

и урбани сензибилитет и свпјеврсни дух ппбуне прптив малпграђанскпг мпрала, 

коижевних кпнвенција и нпрми, табуа и забрана свих врста – друщтвених и 

коижевних“90. Захваљујући наведенпм кпнцепту, пва награда се дпдељује младим, 

али већ афирмисаним аутприма аутентишне и мпдерне списатељске ппетике, па иакп је 

први пут дпдељена 2006. гпдине, све вище дпбија на знашају у културним кругпвима 

наще земље. Дпдељује се какп за прпзна дела, такп и за збирке ппезије, а ппнекад има 

и два лауреата гпдищое. Први лауреат пвпг признаоа бип је Срђан Ваљаревић за 

рпман „Дневник друге зиме“ (2006.). У 2008. гпдини, дпдељена Је Ибрахиму Хачићу, за 

                                                           
90

 Стпјкпвић, Р. Б,  Лексикпн литерата лауреата –коига друга, српске коижевне награде 2003 – 2010,  
Биљана Јпванпвић, Енигматски савез Србије, Бепград, 2011, стр. 23 
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песнишку збирку „Непрпшитане и нпве песме“, и Даници Вукићевић за збирку ппезије 

„Лук и стрела“, 2009. гпдине Јелени Ленгплд, за збирку приша „Ващарски мађипнишар“, 

у 2010. Је дпдељена ппнпвп двпструкп, Милени Маркпвић за збирку ппезије „Птишје 

пкп на тараби“ и Слпбпдану Тищми за рпман „Quattro stagioni“. Лауреат пвпг признаоа 

је Срђан Срдић, награђен за збирку приша „Есирандп“, кпме је пва награда урушена у 

априлу 2012. гпдине. 

 Награду ппд истим именпм устанпвип је и шасппис „Прп Фемина“, али је била 

дпдељена свега два пута (1996. и 1997. гпдине). 

Гпдине 2013. дпбип ју је песник Звпнкп Каранпвић за збирку песама у прпзи 

”Кавези”, а у 2014. дпдељена је Пту Хпрвату за рпман ”Сабп је стап”, кап пример 

коижевне храбрпсти, за кпју се залагала аутпрка шије име награда нпси. Гпдине 2015. 

дпбип ју је Светислав Басара за рпман”Анђеп атентата”, издвајајући се у пвпм рпману 

управп пним квалитетима кпји су пвпг аутпра ушинили класикпм савремене српске 

литературе. 

 Пппут награда Исидпра Секулић и Биљана Јпванпвић за најбпљу коигу 

пбјављену у прптеклпј гпдини, а у категприји кпја пбједиоује у себи коижевне фпрме 

– рпман, збирку приппведака, песнишку збирку, коижевну студију и др. – јесу две, 

релативнп младе награде, кпје ппследоих гпдина запкупљују све већу медијску 

пажоу. Пнп щтп их ппсебнп ппвезује је српдан карактер оихпвих псниваша. Награде п 

кпјима је реш су устанпвила два индустријска предузећа. 

Прву, Златни сунцпкрет или Виталпву награду за коижевнпст дпдељује 

Коижевна фпндација Фабрике уља „Витал“ из Врбаса, дпк награду Матијевић 

дпдељује Фпндација „Др Щпирп Матијевић“ кпју је пснпвала индустрија меса 

„Матијевић“ из Нпвпг Сада.  
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4.3.10. Награда  „Златни сунцокрет“  

 

 Награда Златни сунцпкрет дпдељује се за „коигу 

изузетне коижевне вреднпсти кпја дппринпси даљем 

развпју коижевне врсте кпјпј припада“91, а оенп урушеое 

се врщи упши правпславнпг празника Свети Сава. Први пут 

је дпдељена 1997. гпдине песнику, есејисти и критишару 

Ивану В. Лалићу за делп „Шетири канпна“. Дп сада је 

дпдељена седамнаест пута, а у 2007. гпдини је имала и два лауреата. Тп су били Јпвица 

Аћин за коигу „Прпшитанп у твпјим пшима“ и Маркп Видпјкпвић за рпман „Све 

Црвенкапе су исте“. Лауреат пвпг признаоа је и Угљеща Щајтинац, кпме је награда 

урушена ппшеткпм 2012. гпдине, за рпман „Сасвим скрпмни дарпви“, пбјављен у 

претхпднпј гпдини. Гпдину дана касније награду је дпбип и Драгп Кеканпвић за рпман 

„Вепрпвп срце“, а затим Милпщ Латинпвић за рпман „Стп дана кище“. Прпщле гпдине 

дпбип ју је Драган Великић за рпман “Иследник“, кап најбпље коижевнп пствареое на 

српскпм језику. 

 

4.3.11. Награда  „Матијевић“ 

 

Награда Матијевић Фпндације „Др Щпирп Матијевић“ први пут је дпдељена 

2007. гпдине песнику Матији Бећкпвић за збирку ппезије „Кад будем млађи“. 

Захваљујући се на награди Бећкпвић је рекап да пвп већ вище и није коига већ 

прпграм и прпјекат кпји је захватип шитав свет: 

“Никада није билп тпликп срампта људе да буду стари кап у наще време. Свакп 

мпже да буде млад. Нпве песме су заправп упутства за рад нпвих мащина, такп писана 

да су кап ппезија. Ппшеп сам да пищем на једнпм дијалекту нащег гпвпра, а етп у пвпј 

коизи пищем на дијалекту нащег времена. Сви су ппјмпви прпмеоени, нема вище 

вера и нација, данас људи једу зрнастп, а нељуди шпрбастп. Шувена ципела Ендија 

Впрхпла, кпју је пн свпјевременп излпжип кап уметнишкп делп, данас је стигла и у 

ппезију. Језик се свеп на некпликп слпва, а видећемп какп ће се све заврщити.”92 

                                                           
91

 Стпјкпвић, Р, Б.  Лексикпн литерата лауреата –коига друга, српске коижевне награде 2003 – 2010“, 
Златни сунцпкрет“, Енигматски савез Србије, Бепград, стр. 76 
92

 Пплитика, шетвртак, 7.2.2008. 

Дпбитник награде за 
2016. 



90 
 

 Пва награда је пснпвана у сппмен на трагишнп преминулпг коижевнпг критишара 

и превпдипца др Щпиру Матијевића, кпји је свпј живпт изгубип у Тузли 1993. гпдине. 

Бип је прпфеспр коижевнпсти на тузланскпј Педагпщкпј академији, а оегпва 

најзнашајнија дела су збирка песама „Свјетлпст и нада“ и аутпбипграфски рпман 

„Прпгпнства“. Награда се урушује 24. фебруара, на дан рпђеоа коижевника и састпји 

се пд ппвеље и нпвшанпг изнпса. Нпвшани изнпс награде је вищи пд нпвшанпг изнпса 

кпји се дпдељује за Нинпву награду. Дпдељује га трпшлани жири кпга бира фпндација. 

Зашетник пве награде је Петар Матијевић, брат ранп преминулпг превпдипца и 

коижевнпг критишара, а ппрпдица Матијевић жели пшувати усппмену на оегпв лик и 

делп.  

Дпсадащои дпбитници пве награде су, псим Матије Бећкпвића, Ђпрђе Сладпје за 

збирку песама „Манастирски бащтпван“ (2008), Милпван Данпјлић за рпман „Приша п 

приппведашу“ (2009), Веселин Маркпвић за рпман „Ми разлишити“ (2010) и Јпван 

Делић за коижевнп-истпријску студију „Ивп Андрић – мпст и жртва“ (2011) 

4.3.12. Награда „Подрума Радовановић“ 

 

Пва награда је на интересантан нашин 

пбележила све пне кпји се баве леппм 

коижевнпщћу и оу пп традицији спајају са 

бпемским нашинпм живпта. Наиме, 

винарија ппдрума Радпванпвић, 

преппзнала је награђиваое у пбласти 

коижевних дела кап знашајан ппмак у 

ппслпваоу свпје кпмпаније и знашајан 

интерес. Пна је устанпвљена 2014. гпдине и 

дпдељује се сваке гпдине једнпм дпмаћем писцу за живптнп делп – коижевнпм 

класику кпји је и љубитељ вина. П дпбитнику награде пдлушује жири састављен пд 

угледних лишнпсти из света коижевнпсти. 

Академик Љубпмир Симпвић је први дпбитник. Жири у саставу: Александар 

Гаталица, Жаркп Требјещанин и Милан Р. Симић пдлушип је такп на седници у Кроеву. 

Награда пбухвата дпдељиваое диплпме, стављаое плпшице са именпм дпбитника на 

Коижевник Љубпмир Симпвић прима 
награду 
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барик вина и пбрезиваоем једнпг грпзда шиме ппшиое берба у Кроеву. Симпвић је 

прпглащен „амбасадпрпм винске културе“. Пн је један пд најзнашајнијих српских 

лиришара и мпже се сматрати класикпм српске коижевнпсти. Симпвић је те гпдине 

дпбип и награду за живптнп делп пд СКЗ. 

Међу наградама кпје се дпдељују за прпзнп стваралащтвп ппстпје и пне кпје су 

намеоене оегпвим специфишним видпвима, или пним делима кпја су детерминисана 

ппсебнпм (задатпм) темпм или ппджанрпвским карактеристикама. Награда кпја 

представља најбпљи пример пве врсте признаоа биће представљена у наставку. 

 

4.3.13. Награда „ Лазар Комарчић“ 

 

 Лазар Кпмаршић је бип аутпр из Прибпја, а мпжемп га 

назвати пипнирпм наушне фантастике у Србији. Бавип се 

нпвинарствпм, бип крпјаш и ратник, признати ушитељ и кафечија. 

Заклети нпвинар, дпживеп је највище друщтвене и коижевне 

ппшасти. Припадап је Напредоашкпј странци, кпја је била страна 

династије Пбренпвића, бип је и ппсланик. Скерлић га је истицап 

кап најшитанијег писца. Истина Скерлић је све тп истицап да би 

ппказап рђав укус шиталаца и није га унеп у „Истприју нпве српске коижевнпсти“. Ипак 

Кпмаршић је дпбип највище коижевне награде тпга времена. Кпмаршић је писац првпг 

српскпг наушнп-фантастишнпг рпмана „Једна угасла звезда.“ 

 Лазар Кпмарчић једнп је пд малпбрпјних признаоа у нащпј земљи кпјим се 

награђују прпзна коижевна дела стварана у пквирима наушнп–фантастишнпг жанра. 

Награду је устанпвилп Српскп друщтвп за наушну фантастику „Лазар Кпмаршић“ 

(претхпднп Друщтвп љубитеља наушне фантастике) из Бепграда и дпдељује је пд 1985. 

гпдине. Награда се састпји пд ппхвалнице, тј. плакете и нпвшанпг изнпса. Дпдељује се у 

шетири категприје: 

1) Најбпља наушнп-фантастишна приша 

2) Најбпља наушнп-фантастишна нпвела 

3) Најбпљи наушнп-фантастишни рпман 

4) Специјална награда – за ппсебан дппринпс на ппљу фантастике 

Лазар Кпмарчић 
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 Псим у наведеним категпријама, награде су ппвременп дпдељиване и за страну 

пришу, страни рпман, превпдилашки рад, приппветку или ликпвни рад. Пвпм наградпм 

је два пута бип пвеншан и велики Бприсав Пекић за свпје наушнп-фантастишне рпмане 

„1999“ (1986) и „Атлантида“ (1989), дпк је нащ ппзнати писац фантастишних 

приппведака и рпмана, Зпран Живкпвић, 1998. гпдине дпбип истп признаое за 

дугпгпдищои дппринпс развпју наушне фантастике. За дппринпс на ппљу фантастике, 

специјалнпм наградпм је 2008. гпдине, пвеншан и Ђпрђе Кадијевић, редитељ хпрпр и 

наушнп-фантастишних филмпва, и (званишнп) твпрац првпг српскпг хпрпр филма 

„Лептирица“ из 1973. гпдине , стваранпг на наративним пснпвама приппветке 

Милпвана Глищића. 

 Псим за пригинална коижевна пствареоа, у пквиру прпзнпг стваралащтва 

дпдељују се и награде за коижевну критику, есејистику, теприју и истприју 

коижевнпсти. Пва признаоа се неизпставнп мпрају узети у пбзир, јер дела кпја су 

плпд наведених врста, заједнп са делима кпја су прпизвпд фикције, дппринпсе укупнпј 

вреднпсти стваралащтва на ппљу коижевнпсти. 

 

 

4.3.14. Награде „Милан Богдановић“, „Ђорђе Јовановић“, „Николај 

Тимченко“ и „Сретен Марић“ 

 

Једна пд најпрестижнијих дпмаћих награда за коижевну критику је награда 

Милан Бпгданпвић , кпја слави име нащег великпг коижевнпг критишара, кпју је 1969. 

гпдине устанпвила Културнп-прпсветна заједница Србије. 

 Милан Бпгданпвић (1892 – 1964) бип је уредник „Српскпг коижевнпг гласника“ и 

шаспписа Данас, Коижевних нпвина, управник ппзприщта у Нпвпм Саду и Бепграду, 

шлан САНУ, истпришар коижевнпсти, бавип се коижевнпм и ппзприщнпм критикпм, 

кап и превпдилащтвпм. Са великпм пажопм и кпнтинуитетпм пратип је стваралащтвп 

Иве Андрића и Мирпслава Крлеже, а оегпви најзнашајнији радпви су: „Стари и нпви“, 

„Слпм мпдернизма“ и „П српскпј коижевнпсти између два рата“. Награда кпја нпси 

Бпгданпвићевп име устанпвљена је 1968. гпдине. Дпдељује се ппсредствпм кпнкурса 
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за најбпљу коижевну критику коиге дпмаћег аутпра, пбјављену у щтампаним или 

електрпнским медијима. Пснпвни критеријум жирија при награђиваоу јесте да 

критика пружа целпвит и ташан суд п коижевнпм делу, заснпван на анализи оегпвих 

битних пспбина. Награда се састпји пд ппвеље с ликпм Милана Бпгданпвића и 

нпвшанпг изнпса. 

 Нема знашајнијег критишара у српскпј коижевнпсти кпји није задпбип пвп 

признаое: Петар Чачић, Шедпмир Миркпвић, Дращкп Ређеп, Срба Игоатпвић, 

Александар Јеркпвић, Тихпмир Брајпвић, Михајлп Пантић и др. 

 

 

Неки пд дпбитника пве награде били су и истакнути песник Зпран Бпгнар, за 

критику ппд називпм „Реквијем за Исидпру“ (2009) намеоен рпману Лауре Барне ппд 

називпм „Мпја ппследоа главпбпља“ и Јасмина Врбавац за критику рпмана 

Светислава Басаре „Дневник Марте Кпен“, а ппд називпм „Пптрага за смислпм“ (2010). 

Пбе награђене критике пбјављене су у дневнпм листу „Пплитика“.Такпђе је пву 

награду дпбила И коижевна критишарка дневнпг листа”Блиц” Весна Тријић за текст 

“Ехп” п коизи Радпвана Белпг Маркпвића “Гпсппђа Плга”. 

Наредне гпдине награду је дпбип је Дпбривпје Станпјевић за текст”Језик 

тищине”, п коизи Никпле Вујишића “Дпкле ппглед дппире”. Гпдине 2013. награда је 

припала Мићу Цвијетићу, за текст”Суптилнп есејистишкп ткаое”, дпбитник је бип и 

Гпран Кпрунпвић за текст ”Лирски глас кап сведпк”, пбјављен у листу ”Данас” п коизи 

Гпјка Бпжпвића ”Пближоа бпжанства”. Наредне гпдине награда је припала 

Коижевник Љубпмир Симпвић са чланпвима жирија 
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Александру Б. Лавпвићу за текст „П трајнпм привиду ппретку“, пбјављенпм у Летппису 

Матице српске п коизи „Талас“ Живпрада Недељкпвића. 

На свешанпсти у КПЗ-у, урушена је награда Миливпју Ненину, 2015. гпдине за текст 

”Пдбране Љубпмира Симпвића” 

 У категприји за коижевну критику, али и за најбпљу коигу есеја пбјављену на 

српскпм језику, дпдељује се јпщ једнп знашајнп признаое – награда Ђпрђе Јпванпвић, 

кпју је устанпвила и дпдељује је , пд 1968. гпдине, истпимена библиптека из Бепграда. 

Ђпрђе Јпванпвић (1909 – 1943) бип је истакнути рпмансијер, есејиста и коижевни 

критишар, кап и један пд псниваша надреалистишкпг ппкрета у Бепграду. Награда се 

дпдељује у категпријама у кпјима је и сам писац стварап. Дпбитници пвпга признаоа, 

представљају најзнашајније савремене тепретишаре коижевнпсти и коижевнике, а 

међу оима су : Љубпмир Симпвић, Радпмир Кпнстантинпвић, Мипдраг Павлпвић, 

Бприслав Михајлпвић Михиз, Јпван Христић, Михајлп Пантић, Светпзар Кпљевић, 

Александар Јеркпв и други. Награду је 2013. гпдине дпбип је Маркп Недић за коигу 

„Између реализма и ппстмпдерне“ у издаоу Завпда за издаваое Бепград. Председник 

жирија бип је коижевни критишар Михајлп Пантић. 

 Пппут пве награде, у категпријама за најбпљу коижевну критику и есејистику 

дпдељује се и признаое Никплај Тимченкп, пснпванп 2005. гпдине, кпје нпси име 

угледнпг писца, коижевнпг критишара, филпзпфа и нпвинара из Лескпвца. Дпдељује га 

задужбина „Никплај Тимшенкп“ са седищтем у Лескпвцу, а урушује се на манифестацији 

ппсвећенпј пвпм стварапцу. Ппкрпвитељ је лпкална сампуправа. Гпдине 2014. 

дпбитник је бип Небпјща Васић за коигу „Зар ппет п Кищу?“, а дпдељена му је у пквиру 

манифестације „Дани Никплаја Тимшенка“.  

 Знашајна награда кпја се дпдељује за најбпљи есеј или збирку есеја нпси име 

Сретена Марића (1903 – 1992), једнпг пд врхунских есејиста, писаца и превпдилаца, 

кпји је бип прпфеспр Филпзпфскпг факултета у Нпвпм Саду и шлан Впјвпђанске 

академије наука и уметнпсти. Награда Сретен Марић дпдељује се за најбпљи есеј, 

пднпснп збирку есеја из коижевнпсти, уметнпсти и филпзпфије, пбјављену на српскпм 

језику у претхпдне две гпдине. Устанпвили су је библиптека Матице српске и 
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Скупщтина ппщтине Кпсјерић, пдакле је Марић бип рпдпм. Награда се дпдељује сваке 

две гпдине, и први пут је урушена 2005. Бприславу Радпвићу за делп „Шитајући 

Вергилија“, пптпм Славку Гпрдићу за „Размену дарпва“ (2007) и најзад, Јпвици Аћину 

за коигу есеја „Гпли приппведаш“ (2009). За гпдину 2011-12. награда је припала Сави 

Дамјанпву за петпкоижје ппд заједнишким називпм ”Српска коижевнпст искпса 1-5”. 

Пдлука п награди је, кап и ранијих гпдина, дпнесена у складу са квалитетним 

закпнпмернпстима и ппетикпм есеја, кап птвпрене коижевне фпрме сампсвпјнпг 

стваралашкпг геста у кпме се на јединствен нашин преплићу имагинација, знаое и 

инвентивна запитанпст саздајући ппсебну језишку мисапну твпревину. 

Пва угледна награда за најбпљу есејистишку коигу, наредне гпдине је дпдељена 

Тихпмиру Брајпвићу за коигу ”Нарциспв парадпкс”, једнпгласнпм пдлукпм жирија. 

 

 

4.3.15. Награде Милан Ракић и Живојин Павловић 

 

                                  

      Милан Ракић                                                                              Живпјин Павлпвић 

 

 Представићемп и две знашајне коижевне награде кпје се дпдељују за коижевнп 

стваралащтвп, и тп у јединственпј категприји кпја пбједиоује некпликп разлишитих 
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коижевних жанрпва. Пре свега, у пву групу спада признаое Милан Ракић кпје слави 

лишнпст великпг песника и диплпмате (шија су најзнашајнија дела песме „На Гази-

Местану“, „Јефимија“, „Дплап“, „Симпнида“). Дпдељује се, за најбпље делп, песнику, 

есејисти или критишару српске коижевнпсти, а устанпвилп га је Удружеое 

коижевника Србије 1970. гпдине, захваљујући песникпвпј супрузи Милици, кпја је 

ппмпгла псниваое Фпнда „Милан Ракић“. Пвп признаое представља једну пд највећих 

сталещких награда. Оегпви  лауреати су и Драган Лакићевић за делп „Снежни врт“ и 

Зприца Арсић Мандарић за збирку „Шиније звезданпг пиринша“. Псим оих награду су 

дпбили  Милпщ Јанкпвић за коигу ”Манастирник” (Интересантна ппјединпст везана за 

пвпг аутпра, је та щтп се пн  убраја у пне аутпре кпји су награду вратили.) и Милпје 

Дпншић за збирку ”Кппљарница”. 

 Гпдине 2013. дпбип ју је Ђпрђе Никплић за збирку “Ви нисте пд пвпга света”, 

затим су је за наредну гпдини дпбили Милан Лукић и Ђпрђе Д. Сибинпвић за делп 

“Хиљаду карактера”у издаоу “Прпсвете”. 

Жири, кпји је радип у саставу: Петар Жебељан, председник, Гпрдана Влахпвић и 

Раде Вушићевић, једнпгласнп је пдлушип да награду дпдели Зпрану Хр. Радисављевићу 

за збирку песама“Света трещоа”, кпју је пбјавила Коижевна ппщтина Врщац. На 

кпнкурс за награду стигле су 23 коиге. У најужем избпру биле су и збирке: Зпрана М. 

Мандића, Мирјане Кпвашевић, Ружице Кпмар и Зпрана Кпстића. Интересантнп је 

приметити да је Министарствп културе у 2016. гпдини дпнелп пдлуку да не финансира 

пву знашајну коижевну награду из разлпга мера щтедое. 

 Такпђе, за најбпљу коигу прпзе, пбјављену у претхпднпј гпдини, без пбзира на 

коижевни жанр кпјем делп припада (дакле, за рпман, пришу, нпвелу, критику, есеј), 

дпдељује се признаое Живпјин Павлпвић кпје нпси име славнпг редитеља, 

приппведаша, рпманпписца, есејисте, једнпг пд рпдпнашелника филмскпг правца црни 

талас, насталп кап реакција на пплитишку и спцијалну стварнпст накпн Другпг светскпг 

рата у бивщпј Југпславији. Дпдељује се стварапцима кпји су на билп кпји нашин везани 

за Јагпдину и Ппмправље. Устанпвила ју је скупщтина Коижевнпг клуба „Ђура Јакщић“ 

из Јагпдине, ппшеткпм 2002. гпдине. Временпм је пвп признаое прпщиренп па у оегпв 

ппус улазе и афпризми. 
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5. ПРОЗНЕ НАГРАДЕ КОЈЕ СЛУЖЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ МЛАДИХ 

АУТОРА 
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5.1. НАГРАДЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА 

 

 У наставку, биће реши п наградама кпје се, такпђе дпдељују за коижевнп 

стваралащтвп, али служе и за афирмацију младих аутпра. Неке пд оих ппмажу 

аутприма, шија су дела већ пбјављена, да буду преппзната пд стране коижевне 

критике, дпк већи брпј пвих признаоа ипак има за циљ пбјављиваое награђених дела 

сасвим неппзнатих аутпра. Најзнашајнија из пве ппдгрупе су следећа признаоа: 

 Награда Милпш Цроански спада у ред пних признаоа кпја ппмажу афирмацији 

аутпра шије је делп већ пбјављенп. Дпдељује се ппсредствпм кпнкурса за најбпљу прву 

пбјављену коигу на српскпм језику из свих пбласти стваралащтва у кпјима се пгледап 

нащ славни писац Цроански, а тп су: рпман, приппветка, ппезија, драма, есеј, путппис, 

мемпари. Дакле, дпдељује се у јединственпј категприји кпја пбухвата вище разлишитих 

коижевних врста и жанрпва. Награду је устанпвила и дпдељује је Задужбина „Милпщ 

Цроански“ пд 1981. гпдине, сваке друге гпдине, изврщавајући тестаментарну впљу 

пищшеве супруге Видпсаве. Награда се мпже урушити самп једанпут истпм писцу, а 

састпји се пд диплпме, плакете са ликпм Милпща Цроанскпг и нпвшанпг изнпса. Пд 

1998. дп 2003. гпдине награда није дпдељивана затп щтп је Задужбина пстала без 

средстава, али је, захваљујући Министарству културе Републике Србије, ипак 

пбнпвљена. Дп данас је дпдељенп 45 награда”Награда Милпщ Цроански” и две 

награде “Стражилпвп”, кпје лауреатима дпнпсе пдређене нпвшане изнпсе, а прва јпщ и 

Ппвељу и месингану Плакету са ликпм Милпща Цроанскпг, а друга Диплпму. Сппнзпр 

награде за 2013. и 2015. гпдину била је издавашка кућа“Кlетт“. Неки пд лауреата су: 

Бприслав Пекић, Бприслав Михајлпвић Михиз, Радпслав Петкпвић, Милпсав Тещић, 

Дущан Кпвашевић, Дејан Медакпвић, Мирпслав Ппппвић, Јудита Щалгп, Александар 

Гаталица, Гпрдана Ћирјанић, Милпщ Кпмадина, кап и Дејан Стпјиљкпвић за 

“Кпнстантинпвп раскрщће”(2009.), Весна Каппр за збирку ”Пп сећаоу се хпда кап пп 

месешини”(2015.)  

 Награде кпје се углавнпм дпдељују за прпзнп стваралащтвп служе да афирмищу 

сасвим нпве аутпре пмпгућавајући пбјављиваое оихпвих дела, или щтампаое коига – 

првенаца у пдређенпм тиражу, следеће су: 
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 Награда Лаза К. Лазаревић спада међу пне кпје се дпдељује за најбпљу 

непбјављену приппветку, написану на српскпм језику. Иакп прпппзицијама кпнкурса 

није направљенп старпснп пгранишеое, те свпја дела мпгу слати и искусни писци, 

оегпв кпнцепт ипак пмпгућава неафирмисаним аутприма да свпја дела ппдвргну 

критишарскпм суду. Награду дпдељује Културни центар Щабац (претхпднп Дпм културе 

„Вера Благпјевић“), а устанпвљена је на предлпг Бранка Исаилпвића, прпфеспра 

коижевнпсти, ппвпдпм тридесетпгпдищоице пвпг Културнпг центра. Награда се 

састпји пд диплпме и нпвшанпг изнпса. Пна нпси име нащег славнпг приппведаша Лазе 

К. Лазаревића, рпдпнашелника српске мпдерне приппветке. Пд оегпвих девет 

приппведака треба издвпјити дела: „Први пут с пцем на јутреое“, „Све ће тп нарпд 

ппзлатити“, „Щвабица“ и „На бунару“. 

 У истпј категприји, за најбпљу непбјављену приппветку, написану на српскпм 

језику, дпдељује се и награда Милутин Ускпкпвић , кпја нпси име српскпг 

приппведаша и рпмансијера кпји је стварап с ппшетка XX века, а шија су најзнашајнија 

дела рпмани „Шедпмир Илић“ и „Дпщљаци“. Награда је пснпвана 1993. гпдине, а 

кпнкурс за оену дпделу расписује Друщтвенп предузеће за приказиваое филмпва, 

културу, прпсвету и уметнпст „АРТ“ из Ужица. Награда је устанпвљена на предлпг 

коижевника Светпзара Радпоића Раса и састпји се пд диплпме и нпвшанпг изнпса. 

Жири на кпнкурсу прпглащава дпбитника награде, кап и друге две награде. Уз 

награђене се пткупљује јпщ седам приппветки и све заједнп пбјављују у ппсебнпм 

брпју Ужишкпг шаспписа за коижевнпст, уметнпст и културу „Међај“. 

 Награда кпја се дпдељује за непбјављену збирку приппведака аутпра млађих пд 

30 гпдина, писану на српскпм језику, нпси име трагишнп преминулпг писца Ђуре 

Ђуканпва (1956- 2000), једнпг пд најталентпванијих приппведаша млађе генерације, 

кпји је стварап у пквирима реализма, али и фантастишнпг жанра, и с разлпгпм дпбип 

епитет „банатски Мппасан“. Оегпва знашајна дела су рпмани: “Ђавплска сневашина“ и 

„Слаткпвпдна неман“. Награда Ђура Ђуканпв пмпгућава щтампаое награђене коиге, у 

чепнпм фпрмату, у тиражу пд 350 примерака. Кпнкурс расписује Нарпдна библиптека 

„Јпван Ппппвић“ у Кикинди. Пве гпдине кпнкурс је расписан пп дванаести пут. Награда 

се дпдељује у јануару на дан рпђеоа пвпг истакнутпг банатскпг писца. Дпсадащои 

дпбитници награде су Бранкп Ћуршић из Спмбпра(2005), Марица Пущкащ из Нпвпг 
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Сада(2006), Биљана Ћућкп из Батајнице (2007), Драгана Дукић из Кикинде (2008), 

Ивица Миларић из Нпвпг Сада (2009), Дущан Вејнпвић из Нпвпг Сада (2010), 

Драгпслава Барзут из Врбаса(2011), Бпјан Кривпкапић из Нпвпг Сада (2012), Дејана 

Савић из Крагујевца (2013), Далибпр Пејић из Бепграда (2014) и Јелена Маринкпв из 

Кикинде (2015). 

 

5.1.1. Признање „Борислав Пекић“ 

  

Једна пд најзнашајнијих награда из пве категприје  Признаое Бприслав Пекић 

нпси име нащег великпг писца, кпји је унеп низ инпвација на ппље дпмаће 

коижевнпсти, не самп у ппгледу третираоа пдређених истпријских тема, већ и на 

жанрпвскпм плану. Важна карактеристика оегпвпг ппуса јесте истраживаое 

мпгућнпсти жанрпва литерарне фантастике, хпрпра и трилера, и оихпвп пбпгаћиваое. 

Најзнашајнија Пекићева дела су рпмани: „Хпдпшащће Арсенија Оегпвана“, „Какп 

уппкпјити вампира“, „Беснилп“, „Атлантида“, „Златнп рунп“ (седмптпмни рпман), 

„Гпдине кпје су ппјели скакавци“ , „Нпви Јерусалим (збирка приппведака), „У Едену на 

истпку“ (драма). 

 Награда Бприслав Пекић дпдељује се ппсредствпм кпнкурса за прпзнп делп у 

припреми, аутпра рпђених ппсле 1960. гпдине, „кап ппдстицај и ппмпћ младим 

писцима шији рад кпресппндира са Пекићевим делпм“93. Награду у виду две 

стипендије, устанпвљену на предлпг Љиљане Пекић, супруге Бприслава Пекића и 

оегпвих пријатеља дпдељује Фпнд „Бприслав Пекић“ пснпван 1993. гпдине. Дела 

неких пд дпбитника пве награде су касније била пвеншана и другим, престижним 

признаоима, а примери таквих су рпмани: „Лутајући Бпкељ“ Никпле Малпвића, „Ми 

разлишити“ Веселина Маркпвића, „Fпrwаrd“ Слпбпдана Владущића,, „Тпп је бип вреп“ 

Владимира Кецманпвића, итд. На двадесетпгпдищоицу смрти једнпг пд највећих 

дпмаћих писаца стипендију истпименпг фпнда дпбили су Слпбпдан Бубоевић за нацрт 

                                                           
93

 Стпјкпвић, Р.Б.  Лексикпн литерата лауреата – коига друга,српске коижевне награде 2003-2010, 
Бприслав Пекић,  Енигматски савез Србије,  Бепград, 2011, стр.26 
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рпмана”Тищи пд впде” и Берислав Благпјевић из Баоа Луке за нацрт рпмана”Тищи пд 

впде”. 

Коижевни критишар Гпјкп Бпжпвић, један пд шланпва жирија, изразип је 

дивљеое према Пекићевпм делу: “Без Пекића, ми не бисмп ни знали да пценимп 

дпбру коигу, пн је заслужан за прпмпвисаое литерарних вреднпсти и културе, а 

истицап је и знашај идеје. Са оегпвим делима нащ друщтвени живпт је бпљи, друщтвп 

стабилније.”94 

 

5.1.2. „Деретина награда“ 

 
 У истпј категприји, за најбпљи непбјављени рпман, дпдељује се и награда 

Мирпслава Дерете, издавашке куће Графишки атеље „Дерета“ из Бепграда. Пна 

дпзвпљава ушещће свим аутприма без пбзира на афирмисанпст и старпсну дпб, а правп 

ушещћа имају и писци кпји живе и стварају у 

дијасппри. Награда се састпји пд щтампаоа 

награђенпг рукпписа, ппвеље и нпвшанпг 

изнпса. Пд ппшетка дпделе пве награде 

председник жирија је Зпран Бпгнар, а пстала 

два критишара се смеоују из гпдине у гпдину. 

Лауреати ппшев пд 2006. гпдине, пд када се 

дпдељује пва награда су: 2006. гпдине Славища Радпванпвић за рпман“Француска 

кутија щибица“; 2007. гпдине Лаура Барна за „Црнп телп“; 2008. гпдине Вида Ненадић 

за рпман “Zoo called London“; 2009. гпдине Бисера Бпщкаилп за рпман “Билија“; 2010. 

гпдине Петар Грујишић за рпман “Бепвавилпн“; 2011. гпдине Милици Митрпвић за 

рпман “Terra doro“, 2012. гпдине лауреат је бип Рпберт Тили за рпман“Издах из 

стакленика“ ; 2013. гпдине за најбпљи рпман у пвпј гпдини прпглащен је рпман “Кпзје 

ущи“ Владислава Впјинпвића, 2014. гпдине награду је дпбип Дејан Мак за рпман 

„Бергдпрф“, а награда је 2015. гпдине припала Петру Зецу за рпман “Плес пп 

ужаренпм песку“. Претхпдне 2016. гпдине млада списатељица Бранка Селакпвић је 

дпбила награду за рпман “Глинени краљ“.Какп сама аутпрка каже, у питаоу је мущка 
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 Пплитика, 3. 7. 2015. гпдине 
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приша, шпвека зрелих гпдина,кпји се у делу ппјављује ппд псеудпнимпм Иван Седлар. 

Рпман је изабран у кпнкуренцији 132 непбјављеоа рпмана, щтампан у децембру, ппд 

ппкрпвитељствпм ппщтине Шукарица пдакле гпсппдин Дерета и пптише.( из приватнпг 

разгпвпра са лауреаткиопм награде)  

 За три признаоа кпја ће бити представљена у наставку мпже се рећи да сасвим 

нпвим аутприма мпгу улити дпвпљнп наде да не пдустану пд ппсвећиваоа коижевнпм 

стваралащтву. Тп су награде Ппвеља Пегаз, Мали Немп и Улазница. Сва три признаоа 

устанпвљена су прптеклих гпдина какп би афирмисала разлишите видпве стваралащтва 

младих аутпра; два пд оих награђују најбпљу коигу – кап првп коижевнп делп младпг 

аутпра. 

 Ппвеља Пегаз дпдељује се у две разлишите категприје за : 

1. најбпљу коигу прпзе; 

2. најбпљу коигу ппезије; 

 Дпк се награда Мали Немп дпдељује за најбпљу коигу без пбзира на жанр кпјем 

припада. Ппвељу Пегаз устанпвила је 2008. гпдине Коижевна пмладина Србије из 

Бепграда, дпк је награду Мали Немп устанпвила истпимена издавашка кућа из Паншева. 

 Улазница даје мпгућнпст ушещћа на кпнкурсу неафирмисаним аутприма, без 

пбзира на старпсну дпб, а устанпвип ју је истпимени шасппис за културу, уметнпст и 

друщтвена питаоа из Зреоанина. Дпдељује се у вище категприја, мещпвитпг 

карактера кап: 

1. награда за кратку пришу; 

2. награда за песму; 

3. награда за есеј; 

 Награђена дела се пбјављују у шасппису Улазница. 

 Уз наведена признаоа, треба сппменути и награду Златнп слпвп кпја се 

дпдељује, пд 2008. гпдине, за најбпљу збирку кратке прпзе на српскпм језику, а 

устанпвип ју је шасппис „Акт“ из Ваљева, кап и награду Љубпмир Дамоанпвић за 
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најбпљу наушнп-фантастишну пришу, кпју пд 2005. гпдине дпдељује Клуб љубитеља 

наушне-фантастике „Лазар Кпмаршић“. 
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6. НАГРАДЕ ЗА ПОЕЗИЈУ 
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 У другу велику групу спадају 

награде за ппетскп стваралащтвп, кпје 

се дпдељује пре свега песницима из 

земље, кап и пнима кпји живе у 

дијасппри, али стварају на српскпм 

језику. Најпснпвнија категпризација 

пвих признаоа биће изврщена према оихпвпј намени, у складу с тим да ли се награда 

дпдељује за збирку ппезије, или за најбпљу песму (шестп задате тематике), да ли је 

намеоена искусним аутприма за оихпв укупни дппринпс српскпј ппетскпј традицији, 

или младим аутприма за оихпв укупни дппринпс српскпј ппетскпј традицији, или се 

пак дпдељује младим аутприма за прву, непбјављену песнишку збирку. 

 Најпре ће бити реши п знашајним наградама кпје се дпдељују искусним 

песницима у категприји за најбпљу збирку ппезије пбјављену у претхпднпј гпдини на 

српскпм језику. 

 

6.1.1. Награда „Ђура Јакшић“ 

 

Награда кпјпм ће бити птвпрен пвај низ нпси име 

сликара и песника рпмантишара Ђуре Јакщића (1832-

1878) и дпдељује се пд 1986. гпдине у циљу пшуваоа 

усппмене на песникпвп име и делп. Награду Ђура Јакшић 

устанпвила је Нарпдна библиптека „Ђура Јакщић“ у 

Српскпј Црои, пищшевпм рпднпм месту, кап и културне 

институције у градпвима у кпјима је писац живеп и радип 

– Зреоанину, Кикинди, Ппжаревцу, Јагпдини, Крагујевцу 

и Бепграду. Награда је у ппшетку дпдељивана у свим градпвима, али се пд 1989. гпдине 

дпдељује искљушивп у Српскпј Црои и тп у пквиру манифестације „Липарске вешери – 

Ђурини дани“, кпја се пдржава срединпм месеца јуна. Награду дпдељује ппсебан жири 

и урушује је лауреату на наведенпј манифестацији. За награду мпгу кпнкурисати 

издавашке куће, удружеоа, друщтва и ппјединци. Неки пд најскпријих лауреата пве 

Ђура Јакшић 
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награде су Марија Кнежевић за збирку ппезије „In tactum“ (2006) Милан Ненадић за 

„Камен са именпм“ (2007), Впјислав Каранпвић за збирку „Наще небп“. 

 (2008) Дущкп Нпвакпвић за „Клупе ненаграђених“ (2009), Милена Маркпвић за 

„Птишје пкп на тараби“ (2010), Никпла Вујшић за збирку ппезије „Дпкле ппглед дппире“ 

(2011) и Енес Халилпвић за „Песме из бплести и здравља“(2012). 

Пву награду дпбип је и нащ истакнути песник Матија Бећкпвић за збирку 

песама”Кад будем јпщ млађи”2013. гпдине. Наредне гпдине награда је припала Бпщку 

Тпмащевићу кпји се бави коижевнпм наукпм, есејистикпм, прпзпм и ппезијпм, 2015. 

гпдине награда је припала Мирпславу Цери Михаилпвићу за збирку “Длака на језику” 

у издаоу “Ппвеље”из Краљева. Свакпдневни живпт је предмет Цериних рефлексија у 

пвпј збирци. 

 

6.1.2. Награда  „Васко Попа“ 

 

  

 Следеће признаое п кпјем ће бити реши, а кпје се 

дпдељује у истпј категприји јесте награда за песнишкп 

стваралащтвп Васкп Пппа , за најбпљу песнишку збирку 

шија ппетика кпресппндира са ппетикпм Васка Пппе и 

представља битан дппринпс савременпј српскпј лирици. 

Васкп Пппа (1922 – 1991) је песник шија је ппјава у ппслератнпј српскпј ппезији, 

мпдернпщћу и аутентишнпщћу пзнашила препкрет у пднпсу на важеће ппетске тпкпве. 

Сведенпщћу израза песник дпстиже врхунац сппствене експресије. Оегпве 

најзнашајније песнишке збирке су: „Кпра“, „Сппреднп небп“, „Успавана земља“, „Вушја 

сп“, „Кућа насред друма“, „Живп месп“, „Рез“. 

 Награда с песникпвим именпм дпдељује се пд 1995. гпдине; устанпвили су је 

Друщтвп пријатеља Врщца „Врщац лепа варпщ“ и Агенција „Ђпрђевић“, а ппкрпвитељ 

је Фпндација „Хемпфарм“, са седищтем у Врщцу. Награда се дпдељује на дан рпђеоа 

песника, 29. јуна сваке гпдине, и састпји се пд ппвеље и нпвшанпг изнпса, кап и налив 

пера кпје дпдељује Фпндација „Хемпфарм“. Дпбитник награде Ђура Јакшић , Впјислав 
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Каранпвић, псвпјип је и награду Васкп Пппа у 2008. гпдини за збирку песама „Наще 

небп“. 

У 2009. гпдини пва награда је припала Мирпславу Максимпвићу за збирку „77 

спнета п живптним радпстима и тещкпћама“, 2010. гпдине Ивану Растегпрцу за коигу 

песама „Глава“, а 2011. гпдине Драгану Јпванпвић Данилпву за збирку „Мпја ташна 

привиђеоа“.  

Наредне гпдине награда је дпдељена Тпмиславу Маринкпвићу, аутентишнпм 

лиришару, пп пдлуци жирија, за збирку”Пбишан живпт”у издаоу Културнпг центра 

Нпвпг Сада. Живпрад Недељкпвић је лауреат пве награде за збирку песама ”Талас” у 

2013, а Зпран Бпгнар наредне гпдине за збирку “Инспмниа, беле нпћи”, дпк је 

прпщлпгпдищои лауреат Јпван Зивлак за збирку песама “Ппд пблацима”. Пве гпдине 

ласкавп признаое ппнеп је Радпмир Андрић за збирку песама”Псим једне ствари”. 

 

6.1.3. „Змајева награда“ 

 

  

Змајева награда, мпже се слпбпднп рећи, 

представља најзнашајнију награду из пве ппдгрупе, управп 

затп щтп слави име једнпг пд најбпљих српских песника 

рпмантизма Јпвана Јпванпвић Змаја (1833 – 1904), ппсебнп 

пмиљенпг захваљујући свпјпј љубавнпј ппезији и 

песнишким циклусима намеоеним деци. Јпван Јпванпвић Змај рпђен је у Нпвпм Саду, 

где је заврщип и гимназију, али је кап мнпги млади интелектуалци из Впјвпдине 

наставип щкплпваое у угарскпј престпници Пещти, где уписује студије права кпје 

наставља у Прагу и Бешу. Пп ппвратку у Нпви Сад (1860. гпдине), накпн заврщених 

студија, заппщљава се у магистрату, али га служба не задпвпљава, те се у пптпунпсти 

ппсвећује коижевнпм раду. Ппкреће коижевни шасппис „Јавпр“ и сатиришни лист 

„Кпмарац“. Гпдине 1863. сели се у Пещту, где се заппщљава у Матици српскпј, а ради и 

кап управник Текелијанума95 .У тпм перипду ппкреће сатиришни шасппис „Змај“ (щтп је 

игра реши, ппщтп је трећи мај, пп јулијанскпм календару, бип дан пдржаваоа Мајске 

                                                           
95

 Текелијанум је задужбина кпју је иснпвап Сава Текелија 1838. Гпдине у Пещти, са циљем да се у опј 
щкплују сирпмащни и најбпљи српски ђаци и студенти из свих крајева где су живели Срби. 
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скупщтине 1848. гпдине). Назив пвпг шаспписа ппстаће, пптпм, саставни деп оегпвпг 

имена. Гпдине 1870. Змај заврщава и други факултет, студије медицине, такпђе у 

Пещти, те ппвраткпм у Нпви Сад заппшиое приватну лекарску праксу. Најуспелије 

Змајеве песнишке збирке нераскидивп су везане за најинтимније тренутке оегпвпг 

живпта. Циклус песама „Ђулићи“, инспирисан је љубављу према будућпј супрузи Ружи, 

кап и првпм ппрпдишнпм срећпм, а и сам назив пве збирке везан за оенп име; реш 

ђулићи пптише пд турске реши ђул щтп знаши ружа. Пп ппвратку у Нпви Сад (накпн 

студија медицине) песника је задесила тещка ппрпдишна трагедија: најпре су му умрла 

деца, а пптпм и супруга. Оегпва туга и велики бпл сублимирани су у циклусу елегишних 

песама, кпје су нащле местп у збирци „Ђулићи увепци“. Песник је пстатак живпта 

ппсветип уређиваоу коижевних, пплитишких и дешјих шаспписа, бавип се и 

превпдилащтвпм, а међу оегпвим најбпљим превпдима су дела мађарскпг песника 

Щандпра Петефија, кап и славних немашких песника рпмантишара Гетеа и Хајнеа. 

Ппред „Змаја“ уређивап је сатиришне шаспписе „Жижа“ и „Стармали“, дпк се пд 1880. 

гпдине ппсветип издаваоу листа за децу „Невен“ , најбпљег дешјег шаспписа пнпг дпба. 

 Змајева награда великп је признаое и збпг тпга щтп ју је пснпвала Матица 

српска, најстарија српска културна институција, на свпјпј Скупщтини 15. марта 1953. 

гпдине, те иза пве награде стпји знашајна традиција. Пвп је сталнп гпдищое коижевнп 

признаое, кпје се најпре дпдељивалп за најбпља прпзна или ппетска дела, али се 

касније усталилп правилп да се дпдељује искљушивп за збирку ппезије са српскпг 

гпвпрнпг ппдрушја, пбјављенп пп први пут у претхпднпј гпдини. Награда се састпји пд 

диплпме, пднпснп ппвеље, щтампаоа збпрника радпва п дпбитнику и нпвшанпг 

изнпса. Лауреатима се дпдељује 16. фебруара, на дан псниваоа Матице српске, у 

оеним прпстпријама. Дпбитници пвпг престижнпг признаоа јесу највећа дпмаћа 

списатељска имена пппут Васка Пппе, Десанке Максимпвић, Владана Деснице, Ивана 

В. Лалића, Дущана Матића, Љубпмира Симпвића, Мипдрага Павлпвића, Скендера 

Куленпвића, Матије Бећкпвића, Јпвана Христића. Десанка Максимпвић је била 

двпструки лауреат пве награде, први пут за збирку ппезије „Мирис земље“ (најбпљу 

збирку у 1958. гпдини), а пптпм 1973. за збирку „Немам вище времена“. Награда је два 

пута дпдељена за целпкупнп песнишкп делп и тп: Пскару Давишу за 1959. гпдину и 

Дущану Матићу за 1965. гпдину. Лауреат пвпг признаоа је Впјислав Каранпвић 

награђен за најбпљу збирку песама у 2011. гпдини, ппд називпм „Унутращои шпвек“. 
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Марија Щимпкпвић, ппнела је пвп ласкавп признаое за 2012. гпдину за збирку 

“Шувари привида”. У 2013. гпдини дпбип ју је Дејан Алексић за збирку”Бити”, 2014. 

гпдине дпбип ју је Гпјкп Ђпгп, за делп”Грана пд пблака”. У пбразлпжеоу жирија 

стајалп је да је у збирци приметнп аутпрпвп свпђеое рашуна са светпм, живптпм и 

ппезијпм, знашајнп је щтп пва награда ппседује ту Змајеву критишнп-сатиришну 

пщтрицу у ппезији, кап и алузивнп-пплитишке парабплишке елементе и искуства 

метафизишке лирике. Прпщле гпдине лауреат пве награде бип је Ђпрђе Нещић за 

збирку ”Бпље бити у маоини”. 

 

 

6.1.4. Награда „Драинац“ 

 

 У истпј категприји дпдељује се јпщ једна знашајна награда 

за ппезију, кпја нпси име истакнутпг стварапца, уметнишкпг 

имена Раде Драинац, рпђенпг кап Радпјкп Јпванпвић (1899 – 

1943) у Трбуоу, у тпплишкпм крају. Раде Драинац је бип 

рпманпписац, песник и есејиста, а на фпрмираое оегпвпг 

уметнишкпг сензибилитета пресуднп је утицап бправак у 

Францускпј тпкпм Првпг светскпг рата. Тамп се песник уппзнаје 

са авангардним тенденцијама у коижевнпсти, сликарству и 

драматургији. Псим француских песника, на оега су ппсебан 

утицај изврщили живпт и делп славнпг рускпг песника Сергеја Јесеоина. Драинац 

најзад фпрмира и свпј пригиналан песнишки израз и прпфил. Ппстаје „песник–бпем, 

анархп-индивидауалиста, вешити путник заљубљен у далеке хпризпнте, неппсредан у 

лирским емптивним исппвестима“96. 

Иакп умире у шетрдесет и шетвртпј гпдини пд тещке бплести, у Бепграду тпкпм 

Другпг светскпг рата 1943. гпдине, Драинац за спбпм пставља изузетнп бпгат ппус, кпји 

шине збирке песама „Мпдри смех“, „Афрпдитин врт“, „Впз пдлази“, „Ерптикпн“, 

„Лирске минијатуре“, „Бандит или песник“ и друге, ппеме „Улис“ и „Две 

авантуристишке ппеме“, рпман „Щпански зид“, есеје „Расветљеое“ и „Псврти“, прише 

                                                           
96

 Раде Драинац, Културни центар Раде Драинац Блаце, http://kcdrainac. com/rade-drainac-2/ 

Раде Драинац 

http://kcdrainac/
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„Срце на пазару“, дневник „Црни дани“, драме „Фарса“, „Азил за бескућнике или 

универзална радипница мртвашких сандука“ и друга дела. 

 Награда Раде Драинац (или Драинац) први пут је дпдељена 1967. гпдине песнику 

Вити Маркпвићу за збирку ппезије „Над ппнпрпм“. Пва награда се у перипду пд 1978. 

дп 1985. дпдељивала младим песницима за први непбјављени песнишки рукппис, па 

се у наведенпм перипду награда састпјала пд пбјављиваоа награђене збирке. Пд 

1986. гпдине дп данас се урушује ппзнатим песницима за коигу песама из претхпдне 

гпдине. Награда је устанпвљена на предлпг Коижевнпг друщтва „Раде Драинац“ из 

Прпкупља. Састпји се пд брпнзане скулптуре Рада Драинца (делп вајара Драгана 

Дрпбоака) и нпвшанпг изнпса, а лауреату се дпдељује у пквиру манифестације 

„Драиншеви сусрети“, највеће културне манифестације у Тпплици, кпја се пдржава 

ппшеткпм месеца маја сваке гпдине. Ппследои дпбитник пвпг признаоа је Гпрдана 

Ђилас, награђена за збирку ппезије „Север, удаљен звук“ 2016. гпдине. 

 Уз награду Драинац , у категприји за најбпљу песнишку коигу пбјављену у 

претхпднпј гпдини, стпји и скприје устанпвљена награда Мирпслава Антића , кпја се 

дпдељује пд 2008. гпдине, а нпси име ппзнатпг песника и писца за децу, најппзнатијег 

пп ппемама „Плави шуперак“, „Гарави спкак“, „Насмејани свет“. Награду је пснпвап 

Културни центар Нпви Сад и дпдељује је на манифестацији „Антићеви дани“. 

Дпбитници пве награде су Дејан Матић и Марјан Шакаревић. 

 У наведену групу спада и награда Србпљуб Митић, кпја нпси име сампукпг 

песника, једнпг пд нащих впдећих наиваца на ппљу ппетскпг стваралащтва. Пву 

награду устанпвили су 1993. гпдине Скупщтина ппщтине Малп Црниће и шасппис за 

коижевнпст, уметнпст и културу „Стиг“ из Малпг Црнића, кпји је и дпдељује. 
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6.1.5. Награда „ Милица Стојадиновић Српкиња“ 

 

 На пвпм месту треба сппменути и награду кпја нпси име једне пд првих 

песникиоа у српскпј коижевнпсти, Милице Стпјадинпвић Српкиое (1830-1878). 

Песникиоинп делп је признатп и хваљенп и у времену у кпјем је стварала, а оену 

ппезију карактерище идилишнп-рпдпљубивп 

распплпжеое. Најппзнатија је пп свпјим лирским 

дневницима „У Фрущкпј гпри“. Награда Милица 

Стпјадинпвић Српкиоа разликује се пд претхпдних 

затп щтп се ппнекад дпдељује и за целпкупнп песнишкп 

стваралащтвп, щтп је уједнп приближава групи награда 

п кпјима ће бити реши у наставку. Опме се награђује 

збирка песама настала између две манифестације 

„Милици у ппхпде“, ппсвећене песникиои, а 

прганизпване у пквиру традиципналне манифестације 

„Дпситејеви дани“ кпји се пдржавају у Нпвпм Саду и 

јпщ некпликп места у Впјвпдини (Букпвац, Крущедпл, 

Хпппвп, Врдник). За збирку песама „Стаклена трава“ 

Таоа Крагујевић је награђена пвим признаоем, за 2009. гпдину, а Ана Ристпвић за 

коигу ппезије пп именпм „П.С“, за 2010. гпдину. 

Наредне гпдине дпбила ју је Гпрдана Ђилас за збирку ”Сећаое кпје се није 

дпгпдилп”, а 2012. гпдине дпбила ју је Емсура Хамзић. Награду за укупнп ппетскп 

стваралащтвп ппнели су Јпван Зивлак (2003), Благпје Бакпвић (2005), Јелка Ређеп 

(2006). 

 Представљаоем претхпдне награде направљен је тематски увпд у деп рада кпји 

ће бити ппсвећен коижевним признаоима кпја се дпдељују за ппсебан дппринпс, или 

целпкупнп стваралащтвп у пбласти ппезије. Награде п кпјима ће у наставку бити реши, 

дакле, представљају пне најзнашајније за пвп ппље коижевнпг стваралащтва. 

Песницима пмпгућавају изузетан углед у коижевним кругпвима, кап и прилику за 

преппзнаваое пд стране щире, шиталашке публике, шак и у еппхи у кпјпј ппезија и оени 

жанрпви све вище бивају пптиснути у страну у пднпсу на друге коижевне врсте. 
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6.1.6. Награда „ Десанка Максимовић“ 

 

Награда кпја с пуним правпм птвара пвај низ 

нпси име најславније савремене српске песникиое 

Десанке Максимпвић (1898-1993). Пва велика 

ппетеса не самп да је, захваљујући неумпрнпм 

раду и пгрпмнпм песнишкпм ппусу, кпји шини шак 

педесет коига ппезије и прпзе, задужила свпј 

нарпд, већ је крпз свпја делп спрпвпдила 

свпјеврсну мисију, тежећи да песнишким стихпвима 

у људима прпбуди, или ушврсти праве мпралне вреднпсти кап щтп су: храбрпст, 

рпдпљубље, пданпст, дпбрпта и ппжртвпванпст. Затп и не шуди шиоеница да је у 

Десанкину шаст, јпщ за оенпг живпта у Ваљеву, граду оене младпсти, 1990. гпдине 

ппдигнут сппменик кпји је пткрип, такпђе, прпслављени песник Матија Бећкпвић. 

 Десанка Максимпвић је рпђена 16. маја 1898. гпдине у Рабрпвици кпд Ваљева, 

али је детиоствп прпвела у Бранкпвини, а у Ваљеву заврщила гимназију. Студирала је 

на пдељеоу за светску коижевнпст, ппщту истприју уметнпсти Филпзпфскпг факултета 

у Бепграду, а накпн тпга је радила кап прпфеспрка коижевнпсти у гимназијама щирпм 

бивще Југпславије. Прпвела је и гпдину дана у Паризу на усаврщаваоу, кап 

стипендиста француске владе. 1959. гпдине изабрана је за дпписнпг шлана Српске 

академије наука и уметнпсти, дпк је 1965. гпдине примљена у редпвнп шланствп. 

Важнп је наппменути и тп да је гајила пријатељства са мнпгим знашајним писцима и 

песнициа са пвих прпстпра, а међу оима су и : Ивп Андрић, Милпщ Цроански, Густав 

Крклец, Исидпра Секулић, Бранкп Ћппић, Мира Алешкпвић. Десанка Максимпвић 

прпживела је дуг и плпдан век, а преминула је 11. фебруара 1993. у 95. гпдини, 

пставивщи неизбрисив траг у истприји културе нащега нарпда. 

 Десанка Максимпвић је свпје прве песме пбјављивала у шасппису „Мисап“ пд 

1920. гпдине, али се крпз стваралашкп сазреваое ппрпбала и у другим коижевни 

врстама и жанрпвима, такп да се оенп делп састпји пд љубавних и рпдпљубивих 

песама, ппезије и прпзе за децу, путпписне прпзе, приша, приппведака и рпмана. 

Свакакп, оенп најзнашајније делп је песма „Крвава бајка“, кпја ппседује мнпгп дубљу 

вреднпст пд пне уметнишке. Пва песма сведпши п једнпм пд највећих истпријских 
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злпшина са пвих прпстпра, кпји се десип тпкпм Другпг светскпг рата, п страдаоу ђака 

крагујевашке гимназије (и других грађана) пд стране пкупатпра. Песма је настала накпн 

трагишнпг дпгађаја (21. пктпбра 1941. гпдине), али је щтампана тек ппсле рата. 

Песникиоинп друщтвенп ангажпваое исппљавалп се на најлепщи нашин, крпз 

ппистпвећиваое са бплпм и ранама сппственпг нарпда, кап и крпз афирмацију 

мпралних вреднпсти, щтп карактерище, пре свега, оену рпдпљубиву ппезију. 

Најдпминантнији мптив оених песама бип је љубав, а песникиоа је успела крпз свпј 

бпгати ппус да ппище оене разлишите пблике, кап и стаоа кпја ствара. Неке пд оених 

најлепщих песама су: „Предпсећаое“, „Стрепоа“, „Тражим ппмилпвое“, „Прплећна 

песма“, „Пппмена“, „На бури“, „Немам вище времена“ и друге. Самп ппједина дела из 

оенпг бпгатпг ппуса су – збирке ппезије: „Врт детиоства“, „Гпзба на ливади“, „Песник 

и завишај“, „Мирис земље“, „Птице на шесми“, „Немам вище времена“, „Песме из 

Нпрвещке“, „Ветрпва успаванка“ и друге, пптпм збирке приша „Какп пни живе“, „Акп је 

верпвати мпјпј баки“, „Патуљкпва тајна“, „Хпћу да се радујем“, приппветке „Лудилп 

срца“, путпписи „Празници путпваоа“, рпман „Птвпрен прпзпр“, ппеме „Птачбина у 

првпмајскпј ппвпрци“ и „Пслпбпђеое Цвете Андрића“, бајке „Бајка п краткпвешнпј“, 

„Бајке за децу“ и друга дела. 

 Десанка Максимпвић је дпбитница најпрестижнијих државних и коижевних 

признаоа: Вукпве награде (1974), Оегпшеве награде (1984), Награде АВНПЈ-а (1970), 

Седмпјулске награде (1964), Змајеве награде (1958. и 1973), награде Младп ппкплеое 

(1959) 

 Признаое Десанка Максимпвић насталп је пдлукпм Владе Србије, дпнесенпм 12. 

фебруара 1993. гпдине, с циљем да се оенп име и делп трајнп пбележе псниваоем 

Задужбине Десанке Максимпвић кпја дпдељује награду Десанка Максимпвић. Пдлука 

Владе је реализпвана иницијативпм Министарства за културу Србије да Нарпдна 

библиптека Србије буде псниваш те институције. Задужбина је пснпвана 19. марта 

1993. гпдине. Пснивашким актпм и Статутпм назнашава се да Задужбина треба да 

„ствпри услпве за трајнп пшуваое и негпваое усппмене на Десанку Максимпвић, 

једнпг пд највећих песника српскпг језика XX века“97. Пва награда је признаое за 

целпкупан песнишки ппус и дппринпс српскпј ппезији, а истпм песнику се мпже 
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 П задужбини, Задужбина Десанка Максимпвић, http;/web. archive. org/web 
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дпделити самп једнпм, и тп за живпта. Награда се састпји пд ппвеље на пергаменту, 

статуете Десанке Максимпвић, златника, нпвшанпг изнпса и пбјављиваоа коиге 

награђенпг песника пп лауреату 16. 

маја, у Бранкпвини, на дан рпђеоа 

песникиое, а у пквиру манифестације 

„Десанкини мајски разгпвпри“. 

Лауреати пвпг престижнпг признаоа 

су: Љубпмир Симпвић (1994), кап први 

дпбитник, а пптпм хрпнплпщким 

редпм: Стеван Раишкпвић, Мипдраг Павлпвић, Танасије Младенпвић, Матија Бећкпвић, 

Милпван Данпјлић, Бранислав Петрпвић, Бприслав Радпвић, Слпбпдан Ракитић, 

Радмила Лазић, Милпсав Тещић, Нпвица Тадић (кпји је пдбип да прими награду), Алек 

Вукадинпвић, Слпбпдан Зубанпвић, Мирпслав Максимпвић, Рајкп Петрпв Нпгп, 

Мирјана Стефанпвић, Дущкп Нпвакпвић, Владимир Кппицл, Милан Ђпрђевић, Петар 

Пајић, Таоа Крагујевић, Мпщп Пдалпвић. 

 Треба наппменути да ппстпји јпщ једна награда кпја нпси име наще славне 

песникиое – Десанка Максимпвић . Оу су устанпвиле Српска коижевна задруга и 

Ваљевска гимназија (шији је песникиоа била ђак), а дпдељује се ушеницима средоих 

щкпла са теритприја Србије, Црне Гпре и Републике Српске. Опме се награђују 

најбпље песнишке збирке сасвим младих аутпра. На пвај кпнкурс млади аутпри сваке 

щкплске гпдине мпгу ппслати 30 непбјављених песама. Заврщна манифестација 

прпглащеоа најбпљег аутпра пдржава се у Ваљеву, а награда за младпг аутпра је 

щтампаое збирке песама. 

 

6.1.7.  „Дисова награда“ 

 

 Диспва награда представља јпщ једнп вепма знашајнп признаое кпјим се 

награђује „трајан дппринпс песнищтву и српскпм језику“98. Пна је важна и збпг тпга 

щтп се дпдељује тпкпм песнишке манифестације са дугпгпдищопм традицијпм, ппд 

                                                           
98

 Стпјкпвић, Р. Б. Лексикпн литерата лауреата – коига друга, српске коижевне награде 2003-2010, 
Диспва награда, Енигматски савез Србије, Бепград,  2011, стр. 50. 
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називпм „Диспвп прплеће“. Пва манифестација ппстпји пд 1964. гпдине, а настала је на 

предлпг коижевника Бранка В. Радишевића. Пдржава се сваке гпдине у перипду пд 

марта дп краја маја месеца у Шашку, завишајнпм граду славнпг песника Владислава 

Петкпвића Диса. Награду је устанпвила Градска библиптека „Владислав Петкпвић Дис“, 

1964. гпдине, и пна је све дп 1999. гпдине нпсила назив Главни гпст Диспвпг прплећа , 

управп затп щтп је централни дпгађај пве манифестације пдаваое ппшасти награђенпм 

песнику. Признаое је преименпванп у Диспву награду на предлпг директпрке 

библиптеке, Данице Птащевић, такп да и данас нпси исти назив. Свпјпм 

дугптрајнпщћу, избпрпм дпбитника, саставима жирија, награда је заузела шврстп местп 

једнпг пд најпрестижнијих дпмаћих песнишких и коижевних признаоа. 

 Ппезија Владислава Петкпвић Диса (1880 – 1917.) пбилује сликама ираципналнпг 

и снпликпг, сетним и мрашним распплпжеоима, пшајем и безизлазпм. Иакп није бип 

пмиљен кпд званишне коижевне критике свпга дпба, шији је главни представник бип 

Јпван Скерлић, списатељица Исидпра Секулић је преппзнала квалитете оегпвпг дела, 

истишући мпдернпст и инпвативнпст песникпвпг израза. И заиста, ппсебнп у песми 

„Утппљене дуще“, псећају се утицаји Бпдлерпве ппезије, щтп представља нпвину на 

ппљу дпмаће лирике тпга дпба. Најппзнатије Диспве песме су: „Тамница“, „Мпжда 

спава“, „Нирвана“, кап и збирке ппезије: „Утппљене дуще“, „Ми шекамп цара“ и 

„Недпврщене песме“. Песникпвп стваралащтвп умнпгпме су пбележили истпријски 

дпгађаји у кпјима је и сам ушествпвап.  

Бип је извещташ са фрпнта тпкпм Балканских ратпва, преживеп српскп ппвлашеое 

прекп Албаније и бип пребашен на Крф у Првпм светскпм рату, а пптпм трансппртпван 

у Француску, где пище свпју ппследоу збирку песама „Недпврщене песме“. Страдап је 

при ппвратку у Гршку, када је брпд на кпјем је плпвип пптппила немашка ппдмпрница, у 

близини Крфа. 

 Шаст да буду лауреати пвпг престижнпг признаоа припала је самп 

најзаслужнијим дпмаћим песницима, кпји су кап награђени дужни (ппшевщи пд 1973. 

гпдине) да предају рукппис или направе избпр песама за коигу, кпју наведена 

библиптека щтампа у едицији „Коига гпста“. Награда се састпји пд плакете са Диспвим 

ликпм, диплпме и нпвшанпг изнпса. Први лауреат пве награде је бип Васкп Пппа (1965), 

а међу оима су и Десанка Максимпвић, Пскар Давишп, Дущан Матић, Милпщ 

Цроански, Скендер Куленпвић, Бранкп В. Радишевић, Стеван Раишкпвић, Иван В. 
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Лалић, Љубпмир Симпвић, Матија Бећкпвић, Јпван Христић, Милпван Данпјлић, Дущкп 

Нпвакпвић. Ппследои лауреати су: Саща Јеленкпвић (2010), Живпрад Недељкпвић 

(2011) и Драган Јпванпвић Данилпв (2012), Ана Ристпвић(2014), Саща Радпјишић(2015) 

и Тпмислав Маринкпвић(2016) 

 У пквиру манифестације „Диспвп прплеће“ дпдељује се и награда Млади Дис, 

кпјпм се награђује прва песнишка збирка младпг аутпра. П пвпј награди ће бити вище 

реши у делу кпји је ппсвећен пвпј врсти признаоа. 

 

 

6.1.8. Награда „ Јован Дучић“ 

 

Јпщ једна знашајна награда намеоена стварапцима кпји су 

дпсегли песнишке врхунце у пквиру српскпг језика и српске 

коижевне традиције јесте признаое Јпван Дучић кпје се 

дпдељује у Требиоу (пищшевпм рпднпм граду) у склппу 

манифестације „Душићеве вешери ппезије“.  

Иакп, у институципналнпм смислу, не функципнище на 

теритприји Републике Србије, већ Бпсне и Херцегпвине, пва 

награда служи пшуваоу српске културне традиције. Јпван Душић 

(1871 – 1943) бип је српски песник, писац и диплпмата. У оегпвпј ппезији се псећају 

пдјеци стваралащтва француских парнаспваца и  дух симбплизма са  ппсебнпм 

сликпвитпщћу и мелпдикпм. Оегпве најзнашајније ппетске збирке су „Песме сунца“, 

„Песме љубави и смрти“, „Царски спнети“, а уз оих стпје и прпзна дела „Градпви и 

химере“ и „Благп цара Радпвана“. 

 Награда се дпдељује пд 1994. гпдине, а 2001. је пдлушенп да се убудуће 

дпдељује сваке треће гпдине. Пд тпг тренутка, припала је Стевану Раишкпвићу (2003), 

Ђпрђу Сладпју (2007), Милпвану Данпјлићу (2010) и Драгпмиру 

Брајкпвићу(2013)гпдине. Дпдела награда је на Благпвести, дан када је умрп Јпван 

Душић, а пкупља велики брпј културних и наушних радника из Републике Српске, Србије 

и Црне Гпре. 

Јпван Дучић 
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 У наставку биће ппсвећена пажоа пним признаоима кпја се дпдељују младим 

аутприма у категприји за најбпљу прву песнишку збирку. Такве награде имају већи 

знашај у пднпсу на награде намеоене једнпј песми или песнишкпм циклусу. 

 

 

6.1.9. „Бранкова награда“ 

  

Бранкпва награда представља најгласпвитије 

признаое из пве групе. Пнп нпси име једнпг пд 

најдарпвитијих младих песника српскпг рпмантизма, 

Бранка Радишевића (1824 – 1853), кпји је, пбплевщи пд 

туберкулпзе, живпт изгубип у двадесет и деветпј гпдини. 

Управп из тпг разлпга, награда се дпдељује младпм 

песнику пд 29 гпдина старпсти, за најбпљу прву 

песнишку збирку. Песник је бип и један пд најпданијих 

присталица Вукпве рефпрме правпписа српскпг језика. 

Оегпве најлепще песме су „Ђашки растанак“ и „Кад 

млидијах умрети“ – елегишна песма у кпјпј се супшава са 

скпрпм смрћу. Накпн заврщене гимназије у Сремским Карлпвцима, студије права кап и 

медицине заппшеп је у Бешу, али их није пкпншап. Умрп је у Бешу, а пптпм је сахраоен 

на Стражилпву, на Фрущкпј гпри, кпју је вплеп и ппевап. 

 Награда кпја нпси песникпвп име дпдељује се пд 1954. гпдине, а устанпвип ју је 

тадащои Нарпдни пдбпр Скупщтине ппщтине Сремски Карлпвци у знак сећаоа на 

песника. Дп 1957. дпдељивала ју је Ппщтина Сремски Карлпвци, а затим Впјвпђанска 

секција писаца, тј. „Друщтвп коижевника Впјвпдине“, у склппу манифестације 

„Бранкпвп кплп“, највеће песнишке манифестације кпд нас. Награда се дпдељује у 

згради Гимназије у Сремским Карлпвцима, пднпснп на Стражилпву, крај места на кпме 

је сахраоен песник. Први лауреат пвпг признаоа је Васкп Пппа за збирку песама 

„Кпра“ (1954.), дпк је у 2010. гпдини тп бип Бранислав Живанпвић за збирку 

„Ппгледалп“, а у 2011. Жељкп Јанкпвић за збирку ппезије „Карл Гинтер у двпструкпј 

експпзицији“. 

Срђан Гагић-дпбитник 
награде за 2015. гпдину 
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2012. гпдине награду је дпбип Гпран Живкпвић за збирку ”Спали па шитај: 

Упутствп за гащеое ппжара”, 2013. гпдине награду је дпбила Аоа Маркпвић за збирку 

”Наппљу су људи” у издаоу Студентскпг културнпг центра-Крагујевац; 2014. гпдине 

награду дпбија Данилп Лушић за “Белещке п мекпм ткиву”, а 2015. гпдине Јелена 

Блануща за збирку ”Псеудптпн”, а пве гпдине лауреат је Срђан Гагић за збирку “Деца у 

излпгу”. 

 

6.1.10. Награда „Млади Дис“ 

 

Награда Млади Дис , кап щтп је већ 

наппменутп, једнп је пд признаоа кпје се 

дпдељује у пквиру традиципналне 

песнишке манифестације „Диспвп 

прплеће“. Пва награда се увек 

дпдељивала ппсредствпм анпнимнпг 

коижевнпг кпнкурса, и тп у ппшетку за 

најбпљу песнишку збирку на српскпм 

језику аутпра кпји немају пбјављену коигу песама, а пптпм аутпру дп 31. гпдине 

живпта, тј. гпдине у кпјпј је Дис пбјавип прву збирку песама „Утппљене дуще“. 

Дпдељује се пд 1979. гпдине и првих гпдина звала се „Награда Диспвпг прплећа“. 

Састпји се пд пбјављиваоа песнишке збирке награђенпг аутпра. Неки пд најскпријих 

лауреата пве награде су: Александар Белић за збирку „Ваздух у пплумраку“ (2004), 

Јаоа Рапнић за „Пенелппу у транзицији“ (2005), Владимир Стпјнић за збирку „Време се 

заврщилп“ (2008), Бпјан Васић за збирку „Срша“ (2009), пвеншану и Матићевим шалпм, 

Андрија Б. Иванпвић за „Паклену рунду“ (2010), Гпрдана Смуђа за „Друга места“ (2011) 

Пппут награде Млади Дис, ппсредствпм анпнимнпг кпнкурса, у Нищу се дпдељује 

награда Дејан Манчић , за рукппис прве збирке песама младпг аутпра, слпбпдне 

тематике, кпју је устанпвип Фпнд „Дејан Маншић“ у знак сећаоа на младпг сликара и 

песника, трагишнп настрадалпг тпкпм агресија НАТП-а на СР Југпславију. Награда се 

састпји пд пбјављиваоа награђенпг рукпписа и хпнпрара. 

 

Дпдела ДИС-пве награде у Чачку 
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6.1.11. Награда  „Матићев шал“ 

 

Песнишка награда Матићев шал дпдељује се младпм аутпру дп тридесет гпдина 

старпсти за најбпљу песнишку збирку (или циклус), писану на српскпм језику, али већ 

пбјављену, између две манифестације „Матићеви дани“. 

Пвп признаое слави име песника, есејисте, рпманпписца и филпзпфа Дущана 

Матића (1898 – 1980) кпји се сматра једним пд зашетника српскпг надреализма. Пвај 

песник је твпрац мпдернпг српскпг есеја и хрпнишар грађанскпг друщтва Србије, а 

оегпва најзнашајнија дела су песме „Мпре“ и „Писанп пред зпру“, кап и рпмани „Глухп 

дпба“ и „Кпцка је башена“. Песник је пвеншан најзнашајнијим дпмаћим наградама за 

коижевнпст. 

 Награда Матићев шал дпдељује се ппследоег дана културне манифестације 

„Матићеви дани“, кпја се пдржава ппшеткпм септембра у Ћуприји, у прганизацији 

Центра за културу „Занатски дпм“ и састпји се пд уникатне ппвеље, рушнп плетенпг 

щала и нпвшанпг изнпса. Интересантнп је да у кпнкуренцију улазе песници дп 27 

гпдина старпсти. 

Најскприји дпбитници пвпг признаоа су: Срђан 

Шеперкпвић за збирку песама „Забправљени град“ 

(2007), Иван Ј. Петрпвић за „Нарушја“ (2008), Слађан 

Милпщевић за „Ваздух у щаци“(2009), Бпјан Васић 

за збирку песама „Срша“ (2010), Јана Растегпрац за 

збирку „Исешак псам“ (2011), Марија Миладинпвић, 

за “Спбу мпдрих бпја”(2012),Милпщ Бркић за збирку 

”Сенке у пшима”(2013), а Пгоен Карачић за збирку 

”Прљаве људске щаке”(2014). Ппследои лауреат је 

Јулијана Јанкпвић за збирку ”Прпстпр, несаница, зпв” у 2015. гпдини. 
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6.1.12. Награда  „Бранко Миљковић“ 

 

 У категприји за прву песнишку збирку 

младпг аутпра, кпја је већ пбјављена 

дпдељује се и награда Бранкп Миљкпвић , 

кпју је устанпвила Скупщтина ппщтине Нищ 

1971. гпдине, у сппмен на песника кпји је 

пдрастап у пвпм граду. 

Бранкп Миљкпвић (1934–1961) је 

најзнашајнији дпмаћи песник друге 

пплпвине XX века. Бип је виспки 

интелектуалац (студије филпзпфије 

заврщип је на Филпзпфскпм факултету у Бепграду), а оегпву рефлексивну ппезију 

карактерище сасвим аутентишан израз, кпји је песник фпрмирап ппстепенп, крпз 

утицаје француских симбплиста, ппсебнп Валерија и Малармеа, кап и Хераклитпве 

филпзпфије, те се смата пснпвним представникпм непсимбплизма у Србији. Неки пд 

изданака оегпвпг дела садрже и мптиве из нарпдне митплпгије. Такав је слушај са 

циклуспм песама „Утва златпкрила“. Миљкпвићеве најзнашајније збирке су: „Узалуд је 

будим“, „Смрћу прптив смрти“, „Ватра и нищта“, „Ппреклп наде“ и „Крв кпја светли“. 

Песник је страдап, ппд јпщ неразјащоеним пкплнпстима, 12. фебруара 1961. гпдине у 

Загребу, а званишнп је пбјављенп да је изврщип сампубиствп. Награда кпја нпси 

оегпвп име састпји се пд уникатне ппвеље „Бранкп Миљкпвић“, статуете - кипа 

„Јупитер на престплу“, антишкпг пригинала из нищкпг Нарпднпг музеја, ппртрета – 

бисте цара Кпнстантина Великпга и нпвшанпг изнпса. Прпменпм прпппзиција награда 

се вище не дпдељује за прву већ за најбпљу збирку стихпва на српскпм језику. Неки пд 

најскпријих дпбитника пвпг признаоа су Дејан Алексић, Дпбрпслав Смиљанић, Марија 

Щимпкпвић, Милан Т. Ђпрђевић, Мипдраг Раишевић и Енес Халилпвић. 

 Награда кпја је такпђе ппсвећена великпм песнику дпдељује се у категприји за 

најбпљу песму, у пквиру манифестације „Миљкпвићеве песнишке свешанпсти“ у 

Гачинпм Хану и нпси име Заплаоски Прфеј. Кап щтп је ппзнатп, Бранкп Миљкпвић је 

Председник скупштине града Ниша 
дпдељује награду „ Бранкп Миљкпвић“ 
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рпђен у пбласти Заплаое, у близини Нища, па нарпд пвпг краја крпз манифестацију и 

награду у оегпву шаст слави песника кап свпг Прфеја. 

Лауреати пве награде су: Милутин Петрпвић, Пскар Давишп, Бранислав Петрпвић, 

Данијел Драгпјевић, Васкп Пппа, Србп Иванпвски, Анђелкп Вулетић, Стеван Раишкпвић, 

Мипдраг Павлпвић, Љубпмир Симпвић, Блаже Кпнески, Дущкп Нпвакпвић, Бприслав 

Радпвић, Иван В. Лалић, Венп Тауфер, Изет Сарајлић, Слпбпдан Ракитић, Рајкп Петрпв 

Нпгп, Александар Ристпвић, Милпсав Тещић, Алек Вукадинпвић, Драган Јпванпвић 

Данилпв, Владимир Јаглишић, Драгиоа Урпщевић, Срба Митрпвић, Петар Цветкпвић, 

Милан Прлић, Ана Ристпвић, Впјислав Каранпвић, Живпрад Недељкпвић, Гпјкп Ђпгп, 

Тпмислав Маринкпвић, Ненад Јпванпвић, Дејан Алексић, Дпбрслав Смиљанић, Марија 

Щимпкпвић, Милан Ђпрђевић, Мипдраг Раишевић, Никпла Вујишић, Енес Халилпвић, 

Ален Бещић, Дејан Илић, Никпла Живанпвић. 
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7. НАГРАДЕ У СЛАВУ СРПСКЕ ДУХОВНОСТИ 
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Ппсебну целину, у идејнп – тематскпм смислу, шине награде за ппетскп 

старалащтвп кпје, уједнп служе и слављеоу српске правпславне духпвнпсти. Оих 

углавнпм пснивају црквене ппщтине или манастири и најшещће се дпдељују у пквиру 

духпвних манифестација или црквених свешанпсти у време правпславних празника. 

Наравнп, пва признаоа се не дпдељују самп за ппезију, иакп су на тпм ппљу 

најприсутније, већ се оима награђује и ппсебан дппринпс пшуваоу српске духпвне 

традиције, п шему ће вище реши бити касније. 

 Иакп се из гпдине у гпдину брпј пваквих признаоа ппвећава, у наставку ће бити 

представљене пне награде кпје настпје да усппставе духпвни кпнтинуитет, а кпје се 

дпдељују претежнп за ппетскп стваралащтвп. 

 

7.1.1. Награде „ Жичка хрисовуља“, „ Јефимијин вез“  и „Печат кнеза 

Лазара“ 

 

Вепма знашајоа награда из пве ппдгрупе 

јесте признаое Жичка хриспвуља. Пна се 

дпдељује за целпкупнп песнишкп стваралащтвп 

и ппсебан дппринпс савременпј српскпј 

коижевнпсти, за делп кпје израста на 

магистралним тпкпвима српске песнишке 

традиције, делптвпрнп је спајајући са 

песнишкпм тпкпвима свпга времена. Пдлуку п 

награди дпнпси прганизаципни пдбпр Духпвнпг 

сабпра „ Дани препбражеоа“, знашајне културне манифестације у славу песнищтва, 

кпја се пдржава у кпнаку манастира Жиша на дан Препбражеоа (19. августа). 

 Друга важна песнишка награда кпја припада истпј групи јесте Јефимијин вез, кпја 

нпси име Јефимије (пкп 1349- 1405) мпнахиое, везиље и прве српске песникиое, иза 

кпје су пстала шетири уметнишка и коижевна дела, пд кпјих је најзнашајније „Ппхвала 

кнезу Лазару“. Пвп је јединствена песнишка награда устанпвљена 2002. гпдине, и опм 

се награђује најбпља збирка ппезије пбјављена у претхпднпј гпдини. Признаое је 

устанпвила Културнп-прпсветна заједница у Трстенику и дпдељује се у склппу 

културнп-коижевне манифестације „Јефимијини дани“, кпја се пдржава у манастиру 

Жичка хриспвуља 
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Љубпстиоа, задужбини кнегиое Милице. Једна пд дпбитница пвпг престижнпг 

признаоа је Јелена Ленгплд, награђена за песнишку збирку „Бунар тещких реши“. 

 У склппу наведене теме, неппхпднп је представити и признаое Печат кнеза 

Лазара кпје се дпдељује пд 2005. гпдине за „најбпљу коигу инспирисану 

правпславнпм духпвнпщћу“, пбјављену између два правпславна празника Мала 

Гпсппјина (21. септембар). Пвај празник је уједнп и слава Храма Пресветe Бпгпрпдице, 

задужбине кнеза Лазара, кпја је и један пд псниваша награде, дпк су пстала два 

псниваша Црквена ппщтина Прилепац и Уметнишка кплпнија „Прилепац“. Иакп 

кпнкурспм није устанпвљенп пгранишеое везанп за коижевну врсту кпјпј делп треба 

да припада, пвим признаоем се углавнпм награђују збирке ппезије. У истпј категприји 

дпдељује се и награда Грачаничка ппвеља, кпја слави традицију дугу прекп двадесет 

гпдина. 

 

 

7.1.2. Награде за најбољу песму на задату тему 

 

 Највећи брпј награда, у пбласти ппезије, 

дпдељује се за најбпљу песму, тј. највище три 

песме, а прпппзиције кпнкурса шестп налажу да 

песма задпвпљи пквире задате теме или ппетскпг 

жанра. Примери пве врсте су награде Златна 

струна, кпја се дпдељује за најбпљу песму на тему 

„Сунце у шпвеку“, Завичајни звуци за најбпљу песму 

п завишају, признаое Пдзиви Филипу Вишоићу за 

најбпљу рпдпљубиву песму, награда Вински бал за најбпљу песму на тему грпжђа и 

вина, дпк се награда Ленкин прстен дпдељује за најбпљу љубавну песму, пбјављену у 

перипду између два рпђендана Ленке Дунђерски, таква је и награда за празник 

“Материце” на тему “Мајка” у прганизацији Кпла српских сестара, Месни пдбпр 

Ужице. 
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8. ТРЕЋА ГРУПА – НАГРАДЕ КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ У ВИШЕ 

КАТЕГОРИЈА 
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 Пвпј групи припадају знашајна коижевна признаоа кпја се дпдељују у вище 

категприја, пре свега у две пснпвне: за ппезију и за прпзу. Збпг те пдлике, пве награде, 

пбједиоујући два коижевна рпда, мпгу се ппвезати са две велике групе признаоа п 

кпјима је већ билп реши, а кпја се дпдељују, или за прпзнп, или за ппетскп 

стваралащтвп. Псим оих, у наставку ће бити представљене и награде кпје се дпдељују 

у јединственпј категприји, кпја у себи пбједиоује прпзнп и ппетскп стваралащтвп. 

 

8.1.1. Награда „Бранко Ћопић“ 

 

 Знашајна награда кпја се дпдељује у две 

категприје, за ппезију и за прпзу, а самим тим пвеншава 

два дпбитника гпдищое, јесте признаое Бранкп Ћппић , 

кпје је устанпвљенп 1989. гпдине, а дпдељује га пд 

1993. Задужбина „Бранкп Ћппић“, впљпм Бпгданке 

Илић Ћппић, супруге писца. Пвп признаое има за циљ 

да настави традицију пних коижевних врста у кпјима је 

стварап нащ ппзнати стваралац, кпји ће пстати упамћен 

и пп тпме щтп је велики деп свпг ппуса ппсветип 

најмлађпј шиталашкпј публици. Бранкп Ћппић (1915-

1984) је на идејнп-тематскпм плану инспирисан лишним 

дпживљајима из детиоства и младпсти, дакле дпгађајима кпји се везују за Други 

светски рат и нарпднп–пслпбпдилашку бпрбу, а када је реш п коижевнпј фпрми, 

највище пище приппветке и рпмане. У оегпвпм изузетнпм бпгатпм ппусу, знашајнп 

местп заузимају и збирке ппезије.  

У наставку, збпг великпг брпја дела, биће издвпјена самп ппједина, иакп свакп 

делп ппседује изузетну коижевну вреднпст. Неке пд збирки приппведака су: „Ппд 

Грмешпм“, „Бпрци и бјегунци“, „Рпса на бајпнетима“, „Дпживљаји Никплетине 

Бурсаћа“, „Бащта сљезпве бпје“, рпмани: “Прплпм“, „Глуви барут“, „Псма пфанзива“, 

дела за децу – рпмани : “Прлпви ранп лете“ и „Магареће гпдине“, приппветке: 

Дпбитник награде за 2010. 
гпдину 
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„Дпживљаји машка Тпще“, „Прише исппд змајевих крила“, песме:“Јежева кућица“, 

„Рудар и мјесец“ и друге. 

 Први лауреати пвпг знашајнпг признаоа били су 1993. гпдине, у категприји за 

прпзнп стваралащтвп Милпван Данпјлић, за делп ппд називпм „Гпдина прплази крпз 

авлију“, и Ђпрђп Сладпје за збирку ппезије „Треперник“. Пвпм наградпм су у 

најскпријем перипду били награђени и неки пд младих, перспективних аутпра, кпји су, 

захваљујући и другим коижевним признаоима, пптврдили свпј квалитет. Тп су, у 

категприји за прпзнп стваралащтвп, нпр. Владимир Кецманпвић за рпман „Феликс“ 

(2008) и Лаура Барна за делп „Мпја ппследоа главпбпља“(2009). 

У категприји за ппезију пвпм наградпм су пвеншани коижевници: Гпјкп Бпжпвић, 

Драган Бпщкпвић, Петар Пајић, Ненад Милпщевић, Бприс Јпванпвић, Драган Хампвић, 

Дејан Алексић, Мипдраг Раишевић. 

 

8.1.2. Награда „Лаза Костић“ 

 

 Награда Лаза Кпстић у фпрмалнпм смислу такпђе 

представља признаое кпје се дпдељује у вище 

категприја. Утемељена је 1995. гпдине, али је у 

категпријалнпм смислу дпживела прпмене 2006. 

гпдине. 

 Пва награда, пре свега, слави лишнпст и делп Лазе 

Кпстића (1841 – 1910). 

 Једнпг пд највећих коижевника свпга дпба, 

песника рпмантишара, стварапца велике щирине, за кпга 

се мпже упптребити епитет „ренесансни ум“. Рпђен је у 

Кпвиљу, у Башкпј. Лаза Кпстић је, накпн гимназије у 

Нпвпм Саду, студирап и заврщип правп у Пещти. Ппсле псмпгпдищоег перипда рада у 

струци, пптпунп се ппсветип бављеоу коижевнпщћу, нпвинарствпм, кап и пплитикпм, 

путем кпје је изврщип велики утицај на српскп друщтвп свпга времена. Бип је и један 

пд псниваша и впђа пплитишкпг ппкрета „Уједиоена пмладина српска“ у Нпвпм Саду 

Коига Весне Каппр кпјпј је 
припала награда за 

2016.гпдину 
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1866. гпдине. Кпстић је свпје коижевнп стваралащтвп заппшеп у јеку рпмантишарскпг 

ппкрета у српскпј коижевнпсти, шији су предвпдници били Јпван Јпванпвић Змај и 

Ђура Јакщић. Међутим, захваљујући аутентишнпм стилу и интелектуалнпј свестранпсти, 

Кпстић је успеп, из данащое перспективе, да заузме местп најппзнатије представника 

рпмантизма. Аутпр је стптину педесет лирских песама и јпщ двадесетак епских песама 

и балада. Пд оих су најзнашајније „Међу јавпм и међ снпм“, „Santa Maria della salute“, 

ппсвећена песникпвпј великпј љубави, мнпгп млађпј Ленки Дунђерскпј, кпја је 

преранп изгубила живпт, „Међу звездама“, „Снпве снивам“, „Еј, пустп мпре“ и друге. 

Оегпв ппус, шине и драмски текстпви: “Максим Црнпјевић“, „Пера Сегединац“, 

„Ускпкпва љубав/Гпрдана“, естетске расправе, филпзпфска дела, фантастишне 

приппветке пппут „Шеда вилинпг“, „Махараче“, „Мушенице“, кап и мпнпграфија 

ппсвећена коижевнпм стваралащтву Јпвана Јпванпвића Змаја. Ппзнат је и кап први, и 

један пд најбпљих превпдилаца Щекспирпвих драма „Хамлет“, „Рпмеп и Јулија“ и 

„Ришард Трећи“. 

 Награда кпја нпси име Лазе Кпстића дпдељује се у пквиру манифестације „Дани 

Лазе Кпстића“ у прпстпријама Матице српске у Нпвпм Саду. Закљушнп с 2006. гпдинпм, 

пва награда се дпдељивала за све коижевне жанрпве кпјима се бавип славни 

коижевник, у категпријама за ппезију, прпзу, критику и есејистику, публицистишку и 

коижевну теприју. У тпм перипду, дпдељивала се специјална награда.  

Пд 2007. гпдине, награда се дпдељује у следеће две категприје: 

1) За најбпље коижевнп делп пбјављенп између два Међунарпдна салпна коига у 

Нпвпм Саду; 

2) За издавашки ппдухват гпдине, у категприји намеоенпј издавашким кућама; 

 У наведенпм перипду, награду за најбпљу коигу гпдине су ппнели: Светислав 

Басара за рпман “Усппн и пад паркинспнпве бплести“ 2007. гпдине , Никпла Малпвић 

за рпман „Лутајући Бпкељ“ 2008. гпдине, Милисав Савић за делп „Принц и сербски 

списатељ“ 2009. гпдине, Радмила Лазић за збирку ппезије „Магнплија нам цвета“ 2010. 

гпдине , Гпран Петрпвић за рпман „Исппд таванице кпја се љуспа“ 2011. гпдине, 2012. 

гпдине дпбип ју је Владимир Гвпзден, 2013. гпдине Звпнкп Каранпвић, 2014. гпдине 

Драган Јпванпвић Данилпв за рпман “Таласи бепградскпг мпра”, 2015. гпдине Весна 
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Каппр за рпман “Пп сећаоу се хпда кап пп месешини”, а пве гпдине Мипдраг Кајтез за 

рпман “Излпжба”. 

У склппу исте манифестације за издавашки ппдухват најшещће награђивани били 

су: Издавашка кућа “Прпметеј” и “Службени гласник”. 

Ппстпји и награда истпг имена кпју дпдељује Удружеое нпвинара Србије пд 

2001. гпдине за вище категприја, према пблицима нпвинарскпг изражаваоа. 
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9. ЧЕТВРТА ГРУПА – КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ ЗА САТИРУ 
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 Ппсебнп местп у пквирима коижевнпг живпта наще земље представљају 

награде кпје су намеоене специфишнпм коижевнпм пблику – сатири. Функција сатире 

јесте да, служећи се, шестп, бритким хумпрпм и ирпнијпм, исмева и критикује 

ппјединца, друщтвену групу и друщтвп у целини; пваква дела ппседују, псим 

коижевне вреднпсти, и свпјеврстан друщтвени ангажман. Сатира није пгранишена 

пдређенпм коижевнпм врстпм, већ пбухвата дела ппетских, прпзних и драмских 

жанрпва. Такпђе, шест је пример награда за сатиришна дела, кпје ппседују категприју 

намеоену афпризму, краткпј прпзнпј врсти, кпја заправп представља сажету и 

духпвиту изреку, кпја у себи нпси вищезнашну ппруку п шпвеку и свету кпји га пкружује. 

Збпг наведених карактеристика, афпризам је вепма ппгпдан за презентацију 

сатиришних садржаја. 

 У наставку, биће представљене неке пд најзнашајнијих награда за сатиру, кап и 

неке пд пних кпје су искљушивп намеоене афпристишарима и оихпвпм делу. Пвај брпј 

награда је знашајан щтп указује на духпвитпст нарпда, кап и сппспбнпст државе да пве 

аутпре преппзна и награди. 

 

9.1.1. Награда „Радоје Домановић“ 

 

 Награда Радпје Дпманпвић с правпм представља 

најзнашајније признаое из пве групе. Пна нпси име 

стварапца кпји се сматра рпдпнашелникпм српске сатире. 

Радпје Дпманпвић (1873 – 1908) не самп свпјим 

коижевним стваралащтвпм, већ и пплитишким 

ангажманпм, залагап се за друщтвене прпмене, накпн пада 

режима краља Александра Пбренпвића, 1903. гпдине, 

ппвпдпм шега је ппкренутп и пплитишки лист „Страдија“. 

Збпг свпјих пплитишких ставпва бип је прпгаоан и птпущтан 

с ппсла. Први је сатиришар међу српским реалистима, а 

сатира је главнп пбележје оегпвих рпмана. Најзнашајнија 

пищшева дела су приппветке: „Впђа“, „Данга“, „Мртвп мпре“, 

„Страдија“, „Краљевић Маркп други пут међу Србима“ и друге. 

Радпје Дпманпвић 
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 Награда Радпје Дпманпвић дпдељује се у пквиру манифестације „Дпманпвићеви 

дани сатире“ (ДПДАС), кпја се пдржава у месецу јулу у Пвсищту, у Щумадији, рпднпм 

месту коижевника. Пва манифестација је устанпвљена у децембру 1993. гпдине, 

ппвпдпм 120 гпдина пд рпђеоа писца. Пд 2005. гпдине, награду дпдељују Удружеое 

коижевника Србије и Фпнд „Радпје Дпманпвић“. Награда се, пд псниваоа, дпдељује 

перманентнп у две категприје: 

1. За ппсебан дппринпс сатиришнпј коижевнпсти 

2. За најбпљу коигу сатире 

 У категпријама за збирку сатиришних песама и за писану сатиру, награда није 

дпдељивана пд 2005. гпдине, дпк се у категприји за живптнп делп дпдељује на сваких 

пет гпдина. Лауреати пвпг престижнпг признаоа су неки пд најистакнутијих 

коижевника данащоице, пппут Матије Бећкпвића, кпји је пвпм наградпм пвеншан и за 

живптнп делп, Дущана Кпвашевића, Мпме Каппра, Милпвана Витезпвића. 

Такпђе, не треба забправити стварапца кпји представља најистакнутијег 

савременпг афпристишара и писца сатиришних дела. Тп је Александар Баљак, кпји је 

први лауреат пвпг признаоа за дппринпс сатиришнпј коижевнпсти у 1994. гпдини, кап 

и дпбитник награде за најбпљу коигу сатире у 2008. гпдини, за пствареое „Рат је први 

ппшеп“. Гпдине 2009.  за дппринпс на ппљу сатире награду је дпбип Мпмп Каппр, кап и 

Раде Јпванпвић за коигу афпризама”Кратки јаснп”. Наредне гпдине за укупан 

дппринпс српскпј сатири награду је дпбип Петар Пајић, а следеће гпдине дпбип ју је 

Љубивпје Рщумпвић. Награда за 2015. гпдину припала је за најбпље сатиришнп 

пбјављенп делп, Бпјану Љубенпвићу за “Писма из Србије”. 

 

9.1.2. „Вибова награда“ 

 

Јпщ једна важна награда за сатиру јесте Вибпва награда кпја је намеоена 

најбпљем младпм сатиришару у претхпднпј гпдини, дп 35 гпдина старпсти. Награда се 

дпдељује у сппмен на великпг сатиришара Владимира Булатпвића Виба (1931–1994), 

афпристишара и уредника листа „Пплитика“, шија су најзнашајнија дела „Будилник“, 
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„Кпрак назад“ и „Меоашница идеала“. Награда се дпдељује на дан рпђеоа писца, 8. 

марта , а устанпвип ју је дневни лист „Пплитика“. Специјална Вибпва награда или 

Вибпва награда за живптнп делп устанпвљена је 2000. гпдине и дпдељује се сваке 

пете гпдине, за „укупан дппринпс српскпј нпвинскпј сатири“99. Важнп је сппменути и 

јпщ неке награде за сатиру. Најпре, тп је Награда фестивала хумпра и сатире 

„Златна кацига“, шији је прганизатпр Културни центар Крущевац. Пвај фестивал пд 

1996. гпдине функципнище на међунарпднпм нивпу (регистрпван у Wit World-у у 

Оујпрку) и ппседује вище категприја, те шини једну вепма бпгату целину. Тп су 

категприје: 

1) За најбпљу сатиришну пришу; 

2) За најбпљу сатиришну песму; 

3) За најбпљи афпризам; 

Дпдељује се и у виду ппсебнпг признаоа „Раде Брка“, за кратку фпрму кпју 

пдликује специфишни хумпр. Треба сппменути јпщ и награду Златна чивија Фестивала 

хумпра и сатире „Шивијада“ са седищтем у Щапцу, Награду међунарпднпг фестивала 

„Сатира фест“ , награду Ђпрђе Фишер, награду Жикишпн , кпја ппседује и категприју 

за најбпљи афпризам, кап и међунарпднп признаое Екселенција сатире , кпје 

дпдељује, за укупан дппринпс светскпј сатири Задужбина „Радпје Дпманпвић“, а 

устанпвљенп пд стране Удружеоа коижевника Србије. 

Неке пд награда кпје се дпдељују афпристишарима су Вук Глигпријевић, кап и 

награда Банатскп перп, кпја псим категприје за ппезију, ппседује и пну кпја се 

дпдељује за најбпље афпризме. 

  

                                                           
99

 Стпјкпвић,Р.Б.,  Лексикпн литерата лауреата – коига друга, српске коижевне награде 2003-2010, 
Вибпва награда за живптнп делп, Енигматски савез Србије, Бепград, 2011, стр. 35 
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10. ПЕТА ГРУПА – НАГРАДЕ ЗА ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО 
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У ппсебну групу спадају признаоа кпјима се награђује драмскп коижевнп 

стваралащтвп. Слпжена прирпда драме, кап коижевне врсте, утицала је и на нашин 

награђиваоа кпји јпј је намеоен. Драма ппседује литерарни аспект (писану фпрму), 

кпји испуоава свпју уметнишку улпгу и пстварује щири, друщтвени циљ, прпналазећи 

исхпдищте у другим уметнишким фпрмама, кап щтп су ппзприщне представе, или 

филмска пствареоа. Збпг тпга се и награде намеоене пвпј коижевнпј врсти мпгу 

ппделити у две ппдгрупе. Пптребни су пдређени услпви да се нпви, савремени 

драмски текст ппстави, а касније да и са ппзпрнице пређе у гледалищте. 

 У прву ппдгрупу спадају награде кпјима се награђује драмски текст, кап 

литерарни предлпжак, дпк се у другпј налазе пне кпје се пбишнп дпдељују у склппу 

ппзприщних фестивала и кпјима се пцеоује драмски текст, у пвпм слушају, кап саставни 

деп целпкупнпг уметнишкпг пствареоа, пднпснп ппзприщне представе. 

Прпдукција наципналне драмске литературе и раније је запстајала за делима 

псталих коижевних рпдпва. Деценијама, шитавп једнп истпријскп раздпбље, српскп 

ппзприщте је ппшивалп и изграђивалп се на делима „пца српскпг театра“ Стерије. 

Оегпва драмска дела, а нарпшитп кпмедије, дпминирала су нащпм сценпм и утирала 

пут развитку дпмаћег ппзприщта. 
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10.1.1. „Стеријина награда“ 

  

Стеријина награда тренутнп представља 

најзнашајније признаое кпјим се награђује 

најбпљи савремени драмски текст дпмаћег 

писца. Пна нпси име зашетника традиције 

српске драмске коижевнпсти, Јпвана Стерије 

Ппппвића (Врщац 1806 – 1856), цеоенпг пре 

свега збпг кпмедија у шијпј сущтини се налази 

пщтра,  сатиришна критика малпграђанскпг 

мпрала једне ушмале друщтвене средине. Стерија, живпписни сликар људске прирпде, 

свпје карактере гради служећи се драмским типпвима, кпји су се на ппзпрници 

усталили крпз истприју светске драмске коижевнпсти – прекп нпвпантишке 

(Менандер) и римске кпмедије (Плаут), кпмедије dell arte, па све дп кпмедија славнпг 

Мплијера. Пснпвним драмским типпвима: матпрпм тврдици, сналажљивпм слуги, 

младим љубавницима и другим карактерима, Стерија уграђује пспбине свпјствене 

менталитету нащега шпвека, стварајући на тај нашин аутентишне јунаке, кап и 

универзалну слику исхпдищта истприје нащега нарпда. Оегпва најзнашајнија дела су 

кпмедије: „Лажа и паралажа“, „Женидба и удадба“, „Ппкпндирена тиква“, „Тврдица 

Кир Јаоа“, „Рпдпљупци“, и драме „Смрт Стефана Дешанскпг“ и „Нахпд Симепн“. 

 Стеријинпм наградпм се награђује најбпљи драмски текст изведен на 

„Стеријинпм ппзпрју“ у Нпвпм Саду – ппзприщнпм фестивалу савремене дпмаће 

драме, кпји се развип из пбележаваоа стппедесетпгпдищоице рпђеоа, пднпснп 

стпгпдищоице смрти писца. Пва награда се дпдељује пд другпг Фестивала, пдржанпг 

1957. гпдине, а оени први лауреати били су Александра Пбренпвић и Ђпрђе Лебпвић 

за драмски текст „Небески пдред“. Неки пд скприје награђених драмских писаца су 

Угљеща Щајтинац за драму „Хадерсфилд“ (2005) и Милена Маркпвић за драму „Нахпд 

Симепн“ (2007). Пна је пве гпдине пп 61. пут дпдељена за најбпљи драмски текст 

Бпжидару Кнежевићу, драмскпм писцу из Нпвпг Сада за текст ”Илустрпвана 

енциклппедија нестајаоа”. 

Дпдела Стеријине награде 2015. гпдине 
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 „Стеријинп ппзпрје“, кап институција, дпдељује и Награду за најбпљи драмски 

текст, кпји се пцеоује у литерарнпм пблику. Пдабир најбпљих текстпва врщи се 

ппсредствпм анпнимнпг кпнкурса. Правп ушещћа имају афирмисани и неафирмисани 

писци, а награда се састпји пд диплпме, нпвшанпг изнпса и инсценације награђенпг 

дела. 

 

10.1.2. Награда „Бранислав Нушић“ 

 

 Награда Бранислав Нушић нпси име највећег 

српскпг кпмедипграфа с краја XIX и ппшетка XX века, 

настављаша драмске традиције кпју је устанпвип Јпван 

Стерија Ппппвић. Служећи се врцавим хумпрпм 

Бранислав Нущић ставља акценат на критику 

друщтвенп-пплитишкпг система свпга времена. Да ли је 

универзалнпст Нущићевих драмских дела прпизвпд 

генијалнпсти писца или неппправљиве прирпде 

нащега нарпда, прпсудиће време. Свакакп је Нущић 

кпмедипграф кпји ће ствприти шитаву једну еппху у развпју дпмаће кинематпграфије. 

Важнп је наппменути да писац ствара у пквирима драмскпг реализма, истражујући 

щирпки спектар мпгућнпсти кпје пвај драмски правац нуди, с прецизнпщћу и 

истинитпщћу градећи драмске карактере кпји, захваљујући аутентишнпсти, живе и 

данас, на мнпгим ппзприщним сценама щирпм земље. Најзнашајније кпмедије 

Бранислава Нущића су: „Нарпдни ппсланик“, „Гпсппђа министарка“, „Пжалпщћена 

ппрпдица“, „Ппкпјник“ и друге. 

 Гпдищоу награду Бранислав Нушић дпдељује Удружеое драмских писаца 

Србије, ппсредствпм анпнимнпг кпнкурса за пригинални драмски текст на српскпм 

језику. Награда се састпји пд диплпме, брпнзане плакете са ликпм Бен Акибе (рад 

академскпг вајара Милуна Видића) и нпвшанпг изнпса. Награда се дпдељује пд 1980. 

гпдине, а лауреати су следећи: 1980. гпдине  Драган Тпмић за драму “Раскрщће”, 

Бпжидар Зешевић за драму ”Пивара”, Велибпр Михић за драму ”Прплећна сезпна”, 
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Ненад Прпкић за драму ”Мета стабилни грал”, Мипдраг Карачић за драму ”Самп ви 

ајте, а ми ћемп грактат и арлаукат”, Јелица Зупанц за драму ”Цроански, или лакп је 

Андрићу”, Миладин Щеварлић за драму ”Витезпви и небеска впјска”, Синища 

Кпвашевић за драму “Рави”, исти аутпр и наредне гпдине за драму ”Свети Сава”, затим 

Радпслав Златан Дпрић за драму ”Кад би Спмбпр бип Хпливуд”, ппнпвп Щеварлић за 

драму ”Змај пд Србије”, Драган Тпмић за драму “Псећа кућица”, Иван Панић за 

драму”Спкратпв тестамент”, Миливпје Мајстпрпвић за драму ”Једнпдневна 

вищегпдищоа фарса”, две награде у истпј гпдини Иван Панић за кпмедију”Бпл бплен” 

и Нпвица Савић за драму “Радинка, Љубисав и Мијат”. 1995. гпдине награду је ппнпвп 

дпбип Дпрић за драму ”Гпркп путпваое у нищта”, наредне гпдине Иван М. Лалић за 

кпмедију “Трећи светски рат”, затим Жељкп Хубаш за драму “Земља”, ппнпвп Дпрић за 

кпмедију ”Јелена Анжујска”, па Саща Вешански за драму “Варавина ппција”, па Драган 

Тещпвић за делп “Какп васпитати андрпида”, па ппнпвп Хубаш за драму ”Раткп и 

Јулијана”, затим Зпран Бпжпвић за драму ”Узбудљивп крстареое”, ппнпвп Щеварлић 

за драму ”Завпдник”, затим Лепн Кпвке за драму “Кнадла у баои”, па Нпвица Савић за 

драму ”Кад пнај тамп умре”, па Младен Ппппвић за драму ”Маслашак и ретард”, 

Нпвица Савић за драму ”Пвде нема лпппва” и Стпјан Срдић за драму ”Анђеп са 

веранде”. 

 Удружеое драмских писаца Србије устанпвилп је 2002. гпдине и Изузетну 

награду Бранислав Нушић кпју дпдељује ппјединцима кпји афирмищу савремену 

српску драму. 
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10.1.3. Награда „Слободан Стојановић“ 

 

Такпђе, у категприји за најбпљи 

непбјављени драмски текст, на кпнкурсу кпји 

прганизује Нарпдна библиптека „Илија М. 

Петрпвић“ из Ппжаревца дпдељује се, пд 

2009. гпдине, награда Слпбпдан Стпјанпвић 

кпја нпси име драмскпг писца шија су 

најзнашајнија дела драме „Ппасна впда“, 

„Кућа на брду“, тв-драме „Туга“ и „Гплубпвићи“ , кап и тв-серија „Вище пд игре“. 

Интересантнп је да је пвај аутпр бип некпликп пута нпминпван за разлишите светске 

награде за пшуваое људских права. Дпсадащои лауреати пве награде били  су 

Димитрије Кпканпвић за драму „Леташи“ (2009) и Александар Ђуришић за текст 

„Марлпн Мпнрп или Ппкущај усппстављаоа културе у малпм граду“ (2010), дпк ју је  у 

2014. гпдини дпбип  Милан Милпванпвић за драму”Званишна верзија”, а 2015. гпдине 

дпбила ју је Србијанка Станкпвић.  

Награда пбухвата пбјављиваое драме, дпделу ппвеље ”Слпбпдан Стпјанпвић” и 

нпвшани изнпс. 

 

10.1.4. Награда РТВ Београд за најбољу радио-драму 

 

Јпщ једна награда у пбласти 

драмскпг стваралащтва, кпја се 

дпдељује ппсредствпм анпнимнпг 

кпнкурса јесте, Награда РТВ Бепград, 

тј. Редакције драмскпг прпграма 

Радип Бепграда за најбпљу радип-

драму. Награду је устанпвила 

редакција Радип Бепграда 1965. гпдине. Дпдељује је ппсебан жири кпји, псим 

Дпбитници награде за 2014. гпдину 
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награђених драма, бира и пне кпје ће пткупити за реализацију. Пд 2002. гпдине, пвп 

признаое се дпдељује на Дан Радип Бепграда, 24. марта. Оегпва карактеристика је и 

тп щтп награђује вище пствареоа, у склппу шетири категприје: 

1. За најбпљу пригиналну радип-драму; 

2. За најбпљу радип-драму за децу; 

3. За драмску минијатуру; 

4. За апстрактни пблик радипфпније; 

Ппследои награђени дпбитник у категприји радип-драма је Дејан Симпнпвић за делп 

”Матрпзи”, а у категприји радип-драме за децу награду је за 2016. гпдину дпбила 

драма “Бубице”, аутпра Предрага Трајкпвића, за драмску минијатуру награђена 

је”Дигитална пилула” Иве Брдар. 

 

10.1.5. Награда „Борислав Михајловић Михиз“ 

 

 Изузетнп престижнп признаое за драмскп стваралащтвп је награда Бприслав 

Михајлпвић Михиз. Дпдељује се младим драмским 

стварапцима кпји су пфпрмили специфишне 

списатељске ппетике, тј. иза себе већ имају пзбиљна 

дела, пва награда има за циљ да представи 

најпригиналнији узпрак нпвих тенденција у 

савременпј српскпј драматургији. Сви лауреати на 

прпвпкативан нашин сједиоују смисап за динамишнп 

истраживаое сценских фпрми и критишкп сагледаваое 

прпблематике савремене ппстмпдерне 

индивидуалнпсти. 

 Пснпвна сврха пве награде је „настпјаое да се верификује несумоивп 

дпстигнуће у нащпј савременпј драматургији и афирмищу нпве тенденције у пвпј 

пбласти, а све у духу стваралащтва Бприслава Михајлпвића Михиза“100, нащега 

                                                           
100

 Стпјкпвић, Р, Б,  Лексикпн литерата лауреата – коига друга, српске коижевне награде, Бприслав 
Михајлпвић Михиз,  Eнигматски савез Србије, Бепград, 2011,  стр. 26 

Бприслав Михаилпвић 
Михиз 
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истакнутпг драмскпг писца, сценаристе и једнпг пд најзнашајнијих критишара 

ппзприщнпг живпта Србије, друге пплпвине XX века, шија су најппзнатија дела драме 

„Банпвић Страхиоа“ и „Кпмандант Сајлер“, кап и прпзнп пствареое „Аутпбипграфија п 

другима“. 

 Награду дпдељују, ппшевщи пд 2005. гпдине, Фпнд „Бприслав Михајлпвић 

Михиз“ и Прва српска шитапница из Ирига, уз ппкрпвитељствп Изврщнпг већа 

Впјвпдине и Министарства културе Србије. Састпји се пд свешане ппвеље, уметнишкпг 

предмета, нпвшанпг изнпса и щтампаоа коига изабраних дела награђенпг аутпра. 

Први лауреат пвпг признаоа је драмска списатељица и песникиоа Милена Маркпвић 

(2005), затим Маја Пелевић(2006), Марија Караклајић(2007), Милена Бпгавац, па 

Милица Пилетић, Јпрдан Светанпвић, Таоа Щљивар, затим Пливер Фрљић, Милан 

Маркпвић, Даница Никплић и прпщлпгпдищои лауреат Плга Димитријевић. 

 

10.1.6. Награда „Тодор Манојловић“ 

 

Тпдпр Манпјлпвић је коижевник, коижевни и 

ликпвни критишар и тепретишар, драмски писац кпји је 

свпјпм првпм дрампм ,,Центрифугални играш’’ 1930. 

гпдине ппставип темеље мпдерне српске драме. Пн је 

један пд највећих еврппејаца српске мпдерне културе. 

Пдликпван је Палмпм Француске академије. Написап је 

велики брпј есеја,шланака и критика, а пд драма се 

издвајају ,,Центрифугални играш’’, ,,Катинкени снпви’’, 

,,Нахпд Симепн’’, ,,Ппшиоени краљ’’ , ,,Сан зимске нпћи’’ , 

кпмедија ,,Dell аrte’’. 

У склппу тематике п кпјпј је реш, треба сппменути и награду Тпдпр Манпјлпвић, 

кпја нпси име песника, драмскпг писца и есејисте, коижевнпг стварапца међуратнпг 

српскпг мпдернизма. Награда се дпдељује у категприји за „мпдерни уметнишки 

сензибилитет“ па су неки пд оених лауреата драмски писци, кап и филмски стварапци, 

пппут Виде Пгоенпвић, или Желимира Жилника, мултимедијалнпг уметника 

Тпдпр Манпјлпвић 
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Мирпљуба Тпдпрпвића и других. Награду је устанпвила, 1992. гпдине, Градска 

библиптека у Зреоанину, на иницијативу песника Милана Ненадића. Лауреати су: 

Мипдраг Павлпвић, Милпрад Павић, Мипдраг Б. Прптић, Ђпрђе Балащевић, Дущан 

Кпвашевић, Марина Абрампвић, Мирпљуб Тпдпрпвић, Мпмп Каппр, Павле Угринпв, 

Јпван Христић, Јпвица Аћим, Вида Пгоенпвић, Мирпслав Јпсић Вищоић, Радпван 

Вушкпвић, Птп Тплнаји, Мухарем Первић, Милена Маркпвић, Желимир Жилник, 

Милета Прпданпвић, Саща Ракезић, Ласлп Вегел и Слпбпдан Тищма.  

Интересантнп је да дпбитници пве награде нису нужнп из света коижевнпсти 

имајући у виду разнпрпдну стваралашку прирпду Тпдпра Манпјлпвића. 
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11. ШЕСТА ГРУПА – НАГРАДЕ НАМЕЊЕНЕ КЊИЖЕВНОМ 

СТВАРАЛАШТВУ ЗА ДЕЦУ 
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 Ппсебну групу шине награде кпје се дпдељују за коижевнп стваралащтвп 

намеоенп деци. Крпз преглед пвих признаоа утврдићемп кплику пажоу коижевна 

критика ппсвећује пблику коижевнпсти ппсвећенпј најмлађпј шиталашкпј публици. Oва 

пбласт стваралащтва је у свпм пбиму једнп прилишнп разуђенп ппетскп ппље, кпје и 

даље ппказује тенденцију щиреоа и услпжоаваоа.У пснпви ппетских трендпва стпје 

разлишити циљеви: педагпщкп-мпралистишки, едукативни и прагматишки, забављашкп-

хумпрни, мащтарски. 

„Сам кпнцепт дјетиоства и оегпвп представљаое у литератури меоали су се пд 

еппхе дп еппхе. У складу са тим и вриједнпсни критеријуми мпрали су трпјети 

прпмјене.„101 

Критишари коижевнпсти за децу, мпрају бити птвпрени да преппзнају једну 

специфишнпст већ у сампм кпнтакту са делпм, а тп је да се ту ради п делу кпје 

непсппрнп припада ппменутпј пбласти. Тај прпблем, није ппнекад нималп лак у слушају 

мнпгих коижевних текстпва, јер „дешији аспект“ није лакп ухватљива категприја. 

Коижевнп стваралащтвп за младе упућенп је једнпм свету кпји се брзп меоа и једнпм 

узрасту кпји је пбишнп ппдвргнут систематскпм ушеоу и васпитаоу. 

 У наставку, биће представљене неке пд најзнашајнијих награда из пве групе, кпје 

се с друге стране, дпдељују за разлишите коижевне врсте, пднпснп жанрпве. 

 

11.1.1.  Награда „Политикин забавник“ 

 

 Пплитикин забавник је српски шасппис 

кпји ужива култни статус у ппп-култури 

Републике Србије кап и бивще Југпславије. 

Ппшеп је да излази 1939. гпдине. У ппшетку је 

                                                           
101

 Вукпвић, Н. Увпд у коижевнпст за дјецу и пмладину, Нип “Универзитетска ријеш“,  Никщић, 1989.. 
стр.46  
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щтампан у пблику дневних нпвина, а излазип је два пута недељнп. Садащоа 

перипдишнпст пвпг шаспписа је једнпм недељнпм. Ппред шланака п науци, уметнпсти, 

прирпди, истприји, музици, трећину шаспписа шине и стриппви. Слпган шаспписа је ,,За 

све пд 7 дп 107’’. Награда се дпдељује сваке гпдине на гпдищоицу Пплитике 25. 

јануара. Правп ушещћа имају све коиге за младе написане на српскпм језику, или 

језику наципналних маоина у Србији. 

Коижевна награда кпју је устанпвила редакција истпименпг недељнпг листа за 

децу, пмиљенпг кпд пмладине, кап и кпд пдраслих шиталаца дпдељује пд 1979. гпдине 

најбпљем коижевнпм делу на српскпм језику, намеоенпм младима, кпје ппред 

естетских вреднпсти има и хуманистишку пријентацију, без пбзира на коижевну врсту 

кпјпј припада. Лауреати пве награде су највећи стварапци коижевнпсти за децу кпд 

нас. Први дпбитници су били Грпздана Плујић, за коигу „Седефна ружа и друге бајке“ 

(1980.) и Енес Кищевић, за делп „Машак у траперицама“(1980.), затим Милпван 

Витезпвић, Градимир Стпјкпвић, Павап Павлишић, Владимир Стпјищин, Бранкп В. 

Радишевић, Мирјана Стефанпвић, Миленкп Матицки, Светлана Велмар Јанкпвић, Весна 

Алексић, Владимир Андрић, дпк је ппследои дпбитник пве награде Игпр Кпларпв за 

коигу „Кућа хиљаду маски“ (2012.). 

 

 

11.1.2. Награда „Невен“ 

 

 Награда Невен ппседује бпгату традицију. 

Први пут је дпдељена 1956. гпдине и тп 

двпструкп, нащим најпмиљенијим писцима за 

децу: Бранку Ћппићу за коигу „Дпживљаји машка 

Тпще“ и Дущку Радпвићу за коигу „Ппщтпвана 

децп“. Занимљивп је и тп да је псниваш пвпг 

признаоа невладина прганизација „Пријатељи 

деце Србије“ (дп 1990. гпдине „Савет за васпитаое и бригу п деци СР Србије“) и пнп се 

дпдељује за најбпља дела дешје коижевнпсти у пбласти белетристике и наушнп-
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пппуларне коижевнпсти пбјављена у претхпднпј гпдини. Награда ппседује и 

категприју намеоену најбпљпј илустрацији. Пна ппдстише стваралащтвп за децу, 

афирмище аутпре и најуспещнија пствареоа за децу у прптеклпј гпдини. Најстарија и 

најзнашајнија награда из пбласти стваралащтва за децу у Републици Србији. Награду 

шине скуппцена ппвеља и нпвшани изнпс. Дпдељује се сваке гпдине за издаоа 

щтампана у претхпднпј и тп у дешијпј недељи у месецу пктпбру. Интересантнп је да се у 

јуну месецу пресује цвет невена, кпји је саставни деп ппвеље кпја се урушује 

дпбитницима на дпдели награде. Шланпви жирија су истакнути писци и илустратпри 

кап и прпфеспри факултета за дешију коижевнпст и прпфеспри кпји се баве наукпм. 

Дпбитници пве награде су: 1955. гпдине Бранкп Ћппић за рпман ,,Дпживљаји 

машка Тпще’’, Дущан Радпвић за збирку ,,Ппщтпвана децп’’ , Александар Вушп за  ,,Сан 

и јава младпг Кпше’’ , Стеван Раишкпвић за  ,,Дружину ппд сунцем’’ , Миркп Вујашић за  

,,Тужне циркузанте’’ , Драган Лукић за  ,,Пвде станују песме’’ , Мирјана Стефанпвић за  

,,Влатка Пидзлу’’, ,,Јпсип Крищкпвић за ,,Празник лепих жеља’’ , Миркп Петрпвић за  

,,Дешаке са трпугластпг трга’’, Мирпслав Антић за ,,Плави шуперак’’, Вехби Кикај за 

,,Беле сараје’’, Дпбрица Ерић,  Арсен Диклић, Скендер Куленпвић и други. Најскприји 

лауреат пве награде је Гпран Нпвакпв, награђен за делп „Зрикни свет крпз рпзле 

ппзле“(2014. гпдине). 

 

 

11.1.3. Награда  „Гордана Брајовић“ 

 

 За најбпљу коигу за децу, пд 1996. гпдине, 

дпдељује се и награда Гпрдана Брајпвић кпја нпси име 

списатељице, шија су најважнија дела била ппсвећена 

управп деци, а најппзнатије пд оих је свакакп 

„Кищпбран за двпје“, збирка песама на пснпву кпје је 

ствпрен и драмски текст. 

Пве гпдине награда је дпдељена пп деветнаести 
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пут. Трећи пут за деветнаест гпдина дпдељена је и Златна ппвеља. Пве гпдине птищла 

је  у руке Милпвану Данпјлићу, за дппринпс савременпј коижевнпсти за децу. Такпђе 

су дпдељене награде и најуспещнијим младим перима пснпвне и средое щкпле. 

Радпви награђених младих аутпра пбјављени су у специјалнпм Збпрнику. Сви 

ппменути збпрници кпји излазе једнпм гпдищое нпсе наслпв” Песма међу 

песницима”, щтп је свпјеврсна метафпра за пдабране и награђене ушенишке радпве. Пп 

тпме је сваки пд пвих збпрника бип бпгата коижевна разгледница за пдређену гпдину. 

Мнпгима је пбјављиваое ппхваљених и награђених радпва ппдстицај и пхрабреое за 

даљу стваралашку активнпст. Претхпдне гпдине награду су дпбили Зприца Бајин 

Ђуканпвић за коигу песама”Дан пд лета” и коигу приша Милпмира Крагпвића” На 

метли кпја светли”. 

 Већ у првим гпдинама пва коижевна манифестација је пкупила младе 

стварапце из некадащоих југпслпвенских република, али и из Мађарске, Румуније, 

Аустрије, Немашке. У пвпј манифестацији ушествпвали су дп сада скпрп сви писци за 

децу кпји пищу на српскпм језику: Мира Алешкпвић, Драган Лукић, Љубивпје 

Рщумпвић, Дпбрица Ерић, Слпбпдан Станищић, Перп Зубац, Мпщп Пдалпвић, Дущкп 

Трифунпвић, Бпжидар Тимптијевић, Станпје Макрагић, Ранкп Павлпвић, Драган 

Кплунчија, Милпмир Крагпвић и мнпги други. Манифестација се увек пдржава у 

прплеће срединпм априла. Неки пд младих песника кпји су били лауреати првих 

гпдина стасавају кап песнишка генерација и имају свпје афирмативне песнишке збирке. 

Песнишки сусрети у Алексинцу пхрабрили су младе људе да пищу, да у стих уткају некп 

свпје искуствп, ппставе некп питаое. Ппред лирских песама кпд младих аутпра јављају 

се и прпзни радпви; у оима се пгледа жанрпвска разнпврснпст. Интересантнп је да ту 

има и ппкущаја писаоа бајки, приша п живптиоама, а и драмских ппкущаја. У првим 

гпдинама манифестације песници пбилазили скпрп све щкпле у ппщтини Алексинац, 

где су држали јавне литерарне шаспве. Такп се дпгађалп да је у ппјединим щкплама тп 

бип први сусрет деце и писаца за децу. 

За мащтпвити рпман“Узбуна на планети Пкукп“ Бпщкп Лпмпвић је пве гпдине 

дпбип награду за футуристишку пришу кпја се дпгађа 2112. гпдине, а кпја псим дпбре 
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забаве нуди и знашајне ппуке. Аутпр каже:“ Приша п дивнпј планети развија мащту 

најмлађих, а старије сатиришнп уппзправа"102 

 

11.1.4. Награда Змајевих дечјих игара 

 

 Најзнашајнија награда из пве групе је свакакп 

Награда Змајевих дечјих игара, кпја се дпдељује у вище 

категприја, али је сущтина намеоена укупнпм дппринпсу 

на ппљу стваралащтва за децу. Признаое дпдељује 

највећи фестивал дешје ппезије, драма и луткарских 

ппзприщта – Змајеве дешје игре, а устанпвип ју је Савет 

Фестивала 1970. гпдине. Први фестивал је пдржан у јуну 

1958. гпдине ппд називпм ”Фестивал дешије ппезије, драме и луткарскпг ппзприщта”. 

Оегпв прганизатпр је Матица српска у Нпвпм Саду. Фестивал је 1969. прпменип назив 

у” Змајеве дешије игре”. 

 Награда се састпји пд уметнишке плакете с ликпм Јпвана Јпванпвића Змаја, 

ппшасне дилпме, нпвшанпг изнпса и уписиваое лауреата у Златну коигу Змајевих 

дечјих игара . Категприје у кпјима се награда дпдељује су следеће: 

1. За изузетан стваралашки дппринпс савременпм изразу у коижевнпсти за децу, и пвп 

признаое су ппнели следећи савремени писци за децу: Зпран Стпјанпвић, 

Владимир Андрић, Весна Алексић, Игпр Бпјпвић, Игпр Кпларев, Гпрдана 

Тимптијевић, Дејан Алексић, Мирјана Булатпвић, Јасминка Петрпвић; 

2. За изузетан дппринпс щиреоу и пппуларисаоу коижевнпсти за децу; 

3. Велика ппвеља Змајевих дечјих игара, највище признаое манифестације кпје се 

дпдељује ппвременп. Устанпвљенп је 1987. гпдине, а прва дпбитница је била 

Десанка Максимпвић. Велика ппвеља је 2007. гпдине припала и једнпм пд 

најзнашајнијих песника и писаца за децу Љубивпју Рщумпвићу; 

 

                                                           
102

 Д. Бпгутпвић, Савест нам је успавана, Нпвпсти,  18. април 2017. 
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 У категприји ппезије за децу важнп је издвајати и следећа признаоа: награду 

Златни кључић, кпју је устанпвип Фестивал ппезије „Смедеревска песнишка јесен“, а 

дпдељује се „песнику за децу за целпкупнп стваралащтвп“. Награда се дпдељује пд 

1993. гпдине. Дпсадащои дпбитници награде су: Драган Лукић, Љубивпје Рщумпвић, 

Мира Алешкпвић, Дпбрица Ерић, Перп Зубац, Дущкп Трифунпвић, Слпбпдан Станищић, 

Ђпрђе Радищић, Мпщп Пдалпвић, Бранислав Црншевић, Стеван Раишкпвић, Милпван 

Данпјлић, Владимир Андрић, Градимир Стпјкпвић, Раща Ппппв, Крстивпје Илић, Лаза 

Лазић И Мирјана Стефанпвић. Ппред дпбитника награде на манифестацији ушествују 

писци за децу, музишари, глумци и шланпви дешијих драмских и рецитатпрских секција 

смедеревских пснпвних щкпла и забавищта. 

Затим ту је и награда Булка на коижевнпм кпнкурсу за непбјављену песму за 

децу. Тп је међунарпдни фестивал песника за децу. Дп сада је пдржан 23 пута. 

Лауреати су: Милпје Дпншић (Кад сам бип шпвек, 2010.), затим Мирјана Балтазаревић 

(2014). 

 Награда Впјислав Илић – Млађи, се пд 2002. гпдине, псим у категприји за 

најбпљи спнет, дпдељује и за најбпљу песму за децу. Впјислав Илић Млађи писап је 

рпдпљубиве, религипзне и љубавне стихпве. Стварап је песме радпсти и занпса, 

пшаран прирпдпм. Награду за најбпљи спнет 2006. гпдине дпбип је есејиста, песник и 

коижевни критишар Милисав Буца Маркпвић. 

 

 

11.1.5. Награда Которског фестивала позоришта за децу 

 

 У категприји драмске 

коижевнпсти за децу 

дпдељује се Награда 

Кптпрскпг фестивала 

ппзпришта за децу (дп 2003. Југпслпвенскпг фестивала ппзприщта за децу), шији је 

псниваш Културни центар „Никпла Ђуркпвић“ у Кптпру. Награда п кпјпј је реш дпдељује 

се пд 1994. гпдине у категприји за најбпљи пригинални дпмаћи драмски текст за децу, 

изведен на фестивалу. Најзапаженији лауреати пвпг признаоа су уједнп и драмски 
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стварапци из Србије кпји су велики деп свпга ппуса ппсветили управп деци: Бранислав 

Милићевић и Бранкп Димитријевић (вище пута награђивани), кап и Александра 

Глпвацки, кап прва лауреаткиоа пвпг знашајнпг признаоа. Пве гпдине награда је 

птищла у руке хрватске представе”Ппла-ппла”. У прппратнпм писму Фестивала стпји 

”Мисија Фестивала је презентација и прпмпција аутпра, прпфесипналаца, прпдукција и 

нпвих трендпва у пбласти ппзприщнпг стваралащтва за децу и младе. Главне 

активнпсти су усмерене ка тпме да ппдрже разлишите и разнпврсне приступе 

стваралащтва за децу и младе, пхрабре имплементацију интеркултурнпг дијалпга у 

пвпј пбласти и мпбилнпст радпва и прпфесипналаца, те негују вреднпсти мира, 

тплеранције, едукације и једнакпсти.”103 

 Пвде је важнп сппменути и награду Сигидруг , кпја се дпдељује пд 1994. гпдине, 

такпђе, за најбпљи текст савремене мпнпдраме за децу изведене на Фестивалу за децу 

„Змајева пришапница, играпница, певапница“, у пквиру Змајевих дечјих игара 

(тј.“Змајевих дана“). Неки пд лауреата су Дејан Алексић за коигу ”Шудесни ппдвизи 

Азбушка Првпг у тридесет слпва”, затим Пливера Јелкић за текст мпнпдраме ”Пекмез 

пд снпва”. 

 

 

11.1.6. Награда  „Доситејево перо“ 

 

 У кпнтексту коижевнпг стваралащтва за децу треба ппсебнп истаћи ппстпјаое 

сасвим специфишне награде, кпју дпдељују управп деца, најмерпдавнији арбитри у 

пцени квалитета дела кпја су им намеоена. Тп је награда Дпситејевп перп , кпја слави 

име Дпситеја Пбрадпвића (1742 – 1811) филпзпфа и прпсветитеља, најзнашајније 

лишнпсти српске културне истприје са краја 18. и ппшетка 19. века. 

                                                           
103

 “Кodex.mе-’članak“, Кптпрски фестивал ппзприщта за дјецу-најзнашајнија манифестација у регипну ,22. 
3. 2016. 
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Дпситеј Пбрадпвић је прганизатпр прве српске Велике щкпле (касније 

Универзитета), а бип је и министар у Карађпрђевпј влади. Оегпвп најзнашајније делп је 

„Живпт и прикљушенија“. 

 Пву непбишну награду дешје критике, заснпвану на кпнвенцијама Уједиоених 

нација п правима детета, на иницијативу Библиптеке „Дпситеј Пбрадпвић“ ппкренули 

су прганизација „Пријатељи деце Впждпвца“ и Центар за културу и сппрт „Щумице“ из 

Бепграда (Впждпвац). Награда се дпдељује пд 1998. гпдине, двпструкп, јер у пцени 

коижевних дела функципнищу два жирија. Први шине ушеници узраста пд првпг дп 

шетвртпг разреда пснпвне щкпле кпји дпдељују награду жирија млађег узраста, а 

други, ушеници пд петпг дп псмпг разреда, кпји дпдељују награду жирија старијег 

узраста. Правп ушещћа на кпнкурсу имају сва дела живих писаца, издата дп краја 

гпдине у кпјпј је кпнкурс расписан, без пбзира да ли је тп првп издаое коиге, или не. 

Вищеструки лауреат пвпг признаоа је писац за младе Градимир Стпјкпвић, за рпмане 

намеоене тинејчерима – „Кппап сам дубпк зденац“ (1998), „Све мпје глуппсти“ (2003) 

и „Хајдук из Бепграда“ (2004) 

Некпликп пута награду је дпбијап Урпщ Петрпвић, ппзнати дешији писац за 

едицију ”Загпнетне прише”, затим је  некпликп пута лауреат била Јасминка Петрпвић за 

коиге: “Пвп је најстращнији дан у мпм живпту” и  “Пд шитаоа се расте”. 

11.1.7. Лимске вечери дечије поезије 

 

Дпм културе ”Пивп Караматијевић” из Прибпја сваке 

гпдине расписује кпнкурс за “Лимске вешери дешије 

ппезије”. Пва манифестација пп кпјпј је Прибпј 

преппзнатљив пдржава се пд 1979. гпдине. Правп ушещћа 

имају ушеници старијих разреда пснпвних щкпла са 

прпстпра Србије и Црне Гпре. Пвај кпнкурс је изузетнп 

маспван, на пвпгпдищопј манифестацији, кпја је пдржана 

пп 38. пут, је пристиглп 595 радпва ушеника вищих разреда 

пснпвних щкпла из 31 града Србије и Црне Гпре. Тиме се у знатнпј мери прпмпвище 

стваралащтвп за младе. Интересантнп је наппменути да жири бира најведрију и 
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најмащтпвитију песму. Традиципнални сегмент манифестације је и „Гпст песник“ у 

кпме наступају истакнути писци и песници за децу. Ппследои гпст је била дешија 

песникиоа из Бепграда Мирјана Булатпвић. 

Пвај кпнкурс за дешију ппезију има јакп дугу традицију пдржаваоа пд скпрп 

шетири деценије. 

 

 

 

11.1.8. Награда „Кикини дани“ 

 

Манифестацију „ Кикини дани“ 

прганизује у Ужицу Удружеое 

дистрпфишара Златибпрскпг пкруга за 

ушенике средоих щкпла на теритприји 

града Ужица. Теме кпнкурса увек се 

тишу интеграција пспба са 

инвалидитетпм у друщтвени систем. 

Пвај кпнкурс наилази на врлп дпбар 

пријем кпд младих средопщкплаца, 

јер пни преппзнају пвај прпблем кап 

актуелан. Кпнкурс је устанпвљен у знак сећаоа на ранп преминулу шланицу Удружеоа 

Тијану Петрпвић-Кику, активисткиоу  и бпрца за ствараое изједнашених мпгућнпсти и 

унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм у лпкалнпј заједници. Пва 

манифестација, псим нпвшанпг изнпса кпји припада награђенпм, има и статуу ”Цвет 

једнакпсти”, намеоену  пспбама кпје ппдржавају и пружају ппмпћ пспбама са 

инвалидитетпм. Прпщле гпдине дпбитник пве статуете бип је ппзнати  фудбалер 

Немаоа Видић, а претхпдне гпдине истакнути трубаш Дејан Петрпвић. 

  

Председница жирија Биљана Грујичић приликпм 
прпглашеоа ппбедника у Удружеоу 

дистрпфичара 2016. гпдине 
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12. СЕДМА ГРУПА – ПРИЗНАЊА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО И 

ОСТАЛЕ НАГРАДЕ 
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12.1. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО 

 

У пву групу спадају такпђе знашајна признаоа за коижевнп стваралащтвп. Међу 

оима су, пре свега, престижна сталещка признаоа за живптнп делп, а ту су и државна 

признаоа, кпја се дпдељују и коижевницима, за ппсебан дппринпс афирмацији српске 

културе. 

 

12.1.1. Награде за дело у Вуковом духу 

 

Изузетнп знашајна признаоа за 

културу нащег друщтва у целини, 

представљају две награде кпје славе делп 

Вука Стефанпвића Карачића, најзнашајније 

лишнпсти српске коижевне истприје, с прве 

пплпвине XIX века. 

Вук Стефанпвић Карачић рпђен је у 

Трщићу, у близини Лпзнице 26. пктпбра 

(или 6. нпвембра) 1787. гпдине, дпк је већи деп раднпг века прпвеп у Бешу, где је 

живеп све дп  смрти 1864. гпдине. Без сумое, пн представља лишнпст кпја је на 

пресудан нашин и у највећпј мери утицала на фпрмираое мпдернпг српскпг 

коижевнпг језика (граматике и правпписа), а самим тим и на утемељеоу српске 

коижевне традиције. 

 Крпз рефпрме на ппљу лингвистике, кпје су се пгледале у фпрмираоу нпве 

српске азбуке, изникле на темељима старпслпвенскпг писма, кап и ствараоу нпвпг, 

фпнетскпг правпписа, Вук Карачић је спрпвпдип свпјеврсну мисију увпђеоа нарпднпг 

језика у српску коижевнпст. Твпрац је и првпг решника српскпг језика „Српскпг 

рјешника“, кпји је 1818. гпдине изащап у Бешу, заједнп са другим издаоем оегпве 

граматике српскпг језика. 

Дпдела  награде песнику Љубивпју 
Ршумпвићу 
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 Свестрани и темељни рад на ппљу рефпрмисаоа коижевнпг језика представља 

самп једну пбласт делпваоа пвпг великпг ума. Прпсветитељски дппринпс, кпјим је на 

ппсебан нашин задужип пвај нарпд, пгледап се у прикупљаоу и записиваоу нарпдне 

епске и лирске ппезије, приппведака, ппслпвица, загпнетки, брзалица и псталих 

нарпдних умптвприна. Гпдина кпја се сматра ппбедпм Вукпве језишке рефпрме јесте 

1847. у кпјпј су ,, на нарпднпм језику пбјављени: делп Ђуре Данишића „Рат за српски 

језик и правппис“, „Песме“ Бранка Радишевића, „Гпрски вијенац“ Петра Петрпвића 

Оегпща и превпд „Нпвпг завјета“ Вука Карачића. Ипак, рефпрмисани коижевни језик 

Вука Карачића признат је за званишни коижевни језик тек 1868. гпдине, шетири гпдине 

накпн оегпве смрти. 

 Првп признаое из пве групе представља Вукпва награда, кпју је 1964. гпдине 

устанпвила Културнп-прпсветна заједница Србије, пснпвана 12. маја 1956. гпдине, кап 

ванстранашка друщтвена прганизација, аспцијација стваралаца, културних и 

прпсветних устанпва, друщтва, удружеоа и секција, шији рад се заснива на принципу 

дпбрпвпљнпсти, а у циљу прпсвећиваоа и ппдизаоа културнпг нивпа станпвнищтва. 

 Вукпва награда се дпдељује ппјединцима и прганизацијама, за знашајне 

резултате у истраживаоу нарпдне ризнице и унапређеоу културе, пбразпваоа и науке 

у Србији. Кандидате за пву награду мпгу предлпжити културне, прпсветне и наушне 

устанпве, прганизације,удружеоа и ппјединци, а пдлуку дпнпси деветпшлани жири за 

дпдељиваое награде, кпји сашиоавају наушници, писци и истакнути друщтвени и 

културни радници. 

 У првпм перипду, пд 1964. дп 1968. гпдине, дпдељивап је пп пет награда 

гпдищое. Пд 1993. гпдине дпдељује се дп десет награда. Према Правилнику п 

устанпвљеоу и дпдељиваоу Вукпве награде , пвп признаое се мпже дпделити самп 

једанпут истпм лицу, пднпснп прганизацији, али је ипак билп изузетака. Награда за 

ппјединце се састпји пд диплпме (рад академскпг сликара Радпмира Стевића Раса) 

плакете са ликпм Вука Стефанпвића Карачића ( рад академскпг вајара Небпјще 

Митрића) и нпвшанпг изнпса. 

 Када је п коижевнпм стваралащтву реш, међу дпбитницима пвпг престижнпг 

признаоа налазе се : Бранкп В. Радишевић, Милан Ђпкпвић, Мпмшилп Тещић, 
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Тпмислав Мијпвић, Мира Алешкпвић, Дпбрица Ерић, Милпван Витезпвић, Зпран 

Глущшевић, Антпније Исакпвић, Стеван Раишкпвић, Мипдраг Павлпвић, Љубивпје 

Рщумпвић, Миливпје Павлпвић, Дращкп Рађен, Љубпмир Симпвић, Мипдраг Ћупић, 

Слпбпдан Ракитић, Драган Лакићевић и други. 

 Вукпва награда је у 2011. гпдини припала драмскпм писцу и сценаристи Синищи 

Кпвашевићу, коижевнику Радпвану Белпм Маркпвићу, драматургу и песнику Милисаву 

Миленкпвићу, коижевнику Петру Сарићу и истпришару коижевнпсти прпф. др Гпјку 

Тещићу. 

 Културнп-прпсветна заједница Србије ппвременп дпдељује и Изузетну Вукпву 

награду, п шему пдлуку дпнпси Председнищтвп Заједнице. Ппсебна пдлика Изузетне 

Вукпве награде јесте оен интернаципнални карактер те пна мпже припасти и 

инпстраним стварапцима, или прганизацијама кпје су на ппсебан нашин задужиле 

српску културу. Истприју пвпг признаоа шини изузетним и шиоеница да се међу 

оегпвим лауреатима налазе шак два нпбелпвца: Ивп Андрић, први дпбитник пвпг 

престижнпг признаоа, награђен 1961. гпдине и британски драмски писац Харплд 

Пинтер, награђен 1999. гпдине, за ппсебан дппринпс српскпј култури. 

 Другп признаое из пве групе представља Награда Вукпве задужбине кпју је 

утемељила прганизација завидне традиције и знашаја, Вукпва задужбина, пснпвана 

1938. гпдине у Бепграду. 

 Пп псниваоу, у „Прпгласу Вукпве задужбине“ истакнута су два пснпвна циља пве 

институције, кпји се састпје у настпјаоу „да награђују крупна и извпрна коижевна, 

уметнишка и културнп-наушна дела израђена на пснпвици наще нарпдне културе какп 

ју је Вук схватип и да преузима нарпшите ппслпве кпји ће, у духу Вукпвпг рада, служити 

нарпднпм прпсвећиваоу и културнпм ппдизаоу“104. 

 Вукпва задужбина дпдељује свпју награду пд 1990. сваке гпдине, у циљу 

ппдстицаоа и негпваоа уметнишкпг стваралащтва и прпдужаваоа традиције кпју је 

свпјим дппринпспм на ппљу културе утемељип Вук Стефанпвић Карачић. Пна се, псим 

                                                           
104

 Алексић,  М,  Задужбине културе Србије и јавнпсти,  Шигпја,  Бепград,  2010, стр. 153-154. 
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за уметнишкп стваралащтвп, дпдељује и за најбпље прпјекте у пбласти науке и 

истраживашкпг рада. 

 Награда за уметнпст се дпдељује „једнпм аутпру, за пригиналнп уметнишкп делп 

насталп на теритприји Србије, Црне Гпре или у инпстранству, ппд услпвпм да је 

пбјављенп на српскпм језику“105. 

 Лауреати Награде Вукпве задужбине за уметнпст су, између псталих, и 

коижевници: Вида Пгоенпвић, за драмски текст „Је ли билп кнежеве вешере“ и 

оегпву режију (1991), Драгпслав Михаилпвић за делп „Гпри Мправа“(1994), Матија 

Бећкпвић за збирку ппезије „Хлеба и језика“(1997), Мирп Вуксанпвић за рпман „Семпљ 

гпра“(2000), Рајкп Петрпв Нпгп за збирку ппезије „Недреманп пкп“ (2003), Мирпљуб 

Тпдпрпвић за збирку „Плави ветар“ (2007) и други. 

Треба нагласити да пве награде и у категпријама за науку и уметнпст, примарнп 

местп ппсвећују коижевнпј бащтини, такп да је 2008. гпдине за уметнпст награду 

дпбип Драгпмир Брајкпвић ,,Мпје се зна''. 2009. гпдине награду је дпбип за коижевну 

науку Предраг Палавестра (,,Истприја српске коижевне критике 1768-2007''), за 

уметнпст Славпљуб Галић ,,Снпви Хиландара'' , 2010. гпдине за науку Ненад 

Љубинкпвић за коигу ,,Трагаоа и пдгпвпри: Студије из нарпдне коижевнпсти и 

фплклпра, за уметнпст Никпла Кпка Јанкпвић за излпжбу скулптура и цртежа у галерији 

Сану. 2011. гпдине за науку награду је дпбила Снежана Самарчија за коигу пблици 

усмене прпзе, а за уметнпст Сава Стпјкпв за излпжбу у прпстпријама,, Музеја 

Впјвпдине''. 2012. гпдине награду за науку је дпбип Михаилп Впјвпдић за коигу 

,,Стпјан Нпвакпвић-У служби наципналних и државних интереса'', за уметнпст Михајлп 

Митрпвић за коигу ,,Архитектура Бепграда 1950-2012''. 2013. гпдине за науку награду 

је дпбип Драгпљуб Живпјинпвић за коигу ,,La Dalmazia o morte'', за уметнпст ,,Решник 

ппезије''. 2014. гпдине за науку је награду дпбила Споа Петрпвић за коигу: 

,,Сирпмащтвп у фплклпрнпј традицији Срба пд 13. дп 19. века: прилпг прпушаваоу 

нарпдне културе.” За уметнпст је награду дпбип Бпјан Птащевић за излпжбу слика у 

галерији Нарпднпг музеја у Крагујевцу 2014. гпдине. Прптекле гпдине председник 

жирија Бпщкп Сувајчић је, истакавщи да се пвп признаое кап најпрестижније дпдељује 

                                                           
105

  Ибид. 
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24 гпдине, дпделип га за науку Драгпљубу Златкпвићу за двптпмнп делп ,,Решник 

пирптскпг гпвпра'' у издаоу Службенпг гласника за 2014. гпдину. За уметнпст је 

награда припала Милисаву Савићу за коигу ,, La sans paserelle'' , а за делп ппсвећенп 

Вуку, награду је дпбип Милпван Витезпвић за целпкупнп свпје делп, а нарпшитп се 

истише ТВ серија ,,Вук нащ насущни'' и мпнпграфија ,,Вук Карачић''. 

 

 

12.1.2. Повеља Удружења књижевника Србије 

 

 Коижевна награда кпја на најбпљи нашин псликава сам смисап пве врсте 

награђиваоа, јесте, мпжда најзнашајније сталещкп признаое, кпје дпдељује Удружеое 

коижевника Србије. Реш је п Ппвељи Удружеоа коижевника Србије, кпју пва 

прганизација дпдељује свпјим шланпвима за живптнп делп. 

 Удружеое коижевника Србије пснпванп је 26. маја 1905. гпдине. Пвај шин се 

пдиграп у прпстпријама Српске коижевне задруге, уз присуствп двадесет и једнпг 

писца, дпбијајући назив Српскп коижевнп друщтвп. Главни циљеви псниваоа пве 

институције билу су да пкупи српске коижевнике у једну заједницу, кап и да щтити 

прпфесипналне интересе свпјих шланпва. За првпг председника бип је изабран Симп 

Матавуљ, а за секретара Јпван Скерлић. Гпдине 1911. меоа се назив у Друщтвп 

српских коижевника, а ппсле Првпг светскпг рата у Удружеое српских коижевника. 

Накпн Другпг светскпг рата, на пснивашкпј скупщтини 31. децембра 1944. гпдине, 

пбнпвљен је рад институције, али ппд називпм Удружеое коижевника Нарпдне 

Републике Србије, са председницпм Исидпрпм Секулић на шелу и Пскарпм Давишпм 

кап секретарпм. Прецизни ппдаци п дпбитницима пве награде ппстпје пд 2001. 

гпдине. У тпм перипду пвп признаое су дпбили следећи истакнути коижевници: 

Михајлп Пантић, Милпщ Петрпвић, Грпздана Плујић, Драган Недељкпвић, Стеван 

Раишкпвић, Мпмп Каппр, Мухарем Первић, Дпбрилп Ненадић, Милпван Данпјлић, 

Матија Бећкпвић, Љубивпје Рщумпвић, Милпрад Екмешић, Мирпљуб Тпдпрпвић, 

Дращкп Ређеп и други. 
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 Неке пд знашајних награда из пве групе у себи пбједиоују српску правпславну 

традицију, кап и  вид духпвнпсти кпји јпј припада, с ппсебним дппринпспм ппјединаца 

на ппљу коижевнпсти. Псниваши пваквих признаоа су институције кпје припадају 

Српскпј правпславнпј цркви, а признаоа се шестп дпдељују у време правпславних 

празника, или знашајних црквених свешанпсти. 

 

 

12.1.3. Награда „ Златни крст кнеза Лазара“ 

 

Награда Златни крст кнеза Лазара 

слави име Лазара Хребељанпвића, великпг 

српскпг владара, кпји је, предвпдећи српску 

впјску у Кпспвскпм бпју, свпј живпт изгубип, на 

Видпвдан, 28. јуна 1389. гпдине. Награду, кпја 

има за циљ пшуваое кпспвскпг завета и српске 

духпвнпсти, на прпстприма свих српских 

земаља, дпдељује се за укупнп стваралащтвп, 

српским коижевницима, кап највеће признаое коижевне манифестације 

„Видпвданскп песнишкп пришещће“. Пва манифестација има за циљ да пживи и 

афирмище истпријскп памћеое на непрплазну духпвну твпревину. Главни прганизатпр 

пве манифестације, кпја се ппвпдпм Кпспвске битке пдржава упши Видпвдана у ппрти 

манастира Грашаница, је Дпм културе Грашаница, а ппкрпвитељ је Министарствп 

културе Србије. Награда се састпји пд златнпг крста, ппвеље и нпвшанпг изнпса. Први 

пут је дпдељена 1990. гпдине, песникиои Десанки Максимпвић, а неки пд најскпријих 

дпбитника пвпг признаоа су: Драгпслав Михаилпвић, Мирпслав Јпсић Вищоић, 

Данилп Никплић, Вук Дращкпвић, Петар Пајић, Милпсав Тещић, Милпван Данпјлић, 

Петер Хандке, Бранислав Брана Црншевић, итд. 

Песник и прпзни писац је Петар Сарић, кпји живи на Брезпвици, дпбитник је 

пвпгпдищое награде, пдлушип је жири манифестације ”Видпвданскп песнишкп бденије 

Коижевник Петар Сарић лауреат 
награде за  2015. гпдину 
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2016.”. ”Грашанишка ппвеља” је припала је припала Таои Крагујевић, песникиои из 

Бепграда, награда “Перп десппта Стефана Лазаревића” припала је Ивани Димић из 

Бепграда. 

 

 

12.1.4. Повеља „Карађорђе“ 

 

Ппвеља „Карађпрђе“ је признаое кпје се 

дпдељује за укупан литерарни ппус надахнут 

духпвним и слпбпдарским традицијама српскпг 

нарпда, пднпснп за живптнп делп. Пвп признаое 

устанпвила је и дпдељује га прганизација 

„Щумадијске метафпре“ из Младенпвца, пд 2004. 

гпдине. Пвај песнишки фестивал се пдржава у Младенпвцу ппшев пд 1977. гпдине и пн 

афирмище коижевнп стваралащтвп релативнп неппзнатих,  или занемарених 

коижевника. Пнп слави лишнпст великпг српскпг впжда Ђпрђа Петрпвића Карађпрђа, 

впђе Првпг српскпг устанка. 

Жири за дпделу ппвеље ”Карађпрђе”, кпју пп десети пут дпдељују “Щумадијске 

метафпре” , пдлушип је да пвпгпдищои дпбитник ппвеље буде песник Радпмир 

Стпјанпвић. Такп се пн придружип ранијим дпбитницима пве ппвеље: Радпславу 

Впјвпдићу, Никпли Цинцару Ппппскпм, Матији Бећкпвићу, Срби Игоатпвићу, 

Тпмиславу Мијпвићу, Зпрану Кпстићу, Радпмиру Андрићу, Ристи Василевскпм, 

Мирпславу Лукићу, Зпрану М. Мандићу, Ђпрђу Никплићу и Милпщу Јанкпвићу. 

Стпјанпвићу ће идуће гпдине бити щтампана награђена збирка изабраних песама. 
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12.1.5. Награда „Кнегиња Милица“ 

  

Налик пвпм признаоу је и нпвппснпвана награда Кнегиоа Милица кпју дпдељује 

Центар за хуманпст, културу и правпславље из Бепграда, за 

ппсебан дппринпс српскпј коижевнпсти, култури и духпвнпсти, 

кап и за пшуваое правпславне традиције. Кнегиоа Милица је 

имала снагу вере, племенитпст, духпвнпст, мудрпст, пдважнпст 

и храбрпст да сашува Србију накпн кпспвске трагедије. Стпга је 

име кнегиое Милице, највпљеније “српске царице”( какп је сам 

нарпд крунисап) кпје награда нпси, синпним за духпвнпст, 

мудрпст и храбрпст. 

Коижевница Дпјна Галић Бар је дпбитница награде “Кнегиоа Милица” за 2010. 

гпдину збпг дппринпса српскпј коижевнпсти, култури и духпвнпсти, дпк је 2015. 

гпдине награду дпбила хуманисткиоа и уметница Спфија Ђук Ди Гарпфани, кпја већ 

деценијама живи и ствара у Францускпј. 

 

12.1.6. Награда „Изви искра Његошева“ 

 

Признаое кпје све вище дпбија 

на знашају јесте награда Изви искра 

Оегпшева. Ппјам извиискра знаши 

„ппшетак слпбпдарске идеје“ пднпснп 

„рађаое слпбпде“, а уједнп 

представља и првп име славнпг 

Оегпщевпг „Гпрскпг вијенца“. Пвп 

признаое је знашајнп и збпг тпга щтп 

представља наставак Оегпшеве 

награде , шије је дпдељиваое 

прекинутп 2000. гпдине. Пва награда ппшиое да се дпдељује пд 2007. гпдине. Пнп се 

дпдељује бијеналнп, за најбпљу коигу, сабрана или пдабрана дела, или за живптнп 

Председник жирија  Матија Бећкпвић се пбраћа 
публици 
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делп аутпра кпји пищу на српскпм језику. Циљ награде је да афирмище истинске 

коижевне вреднпсти, а устанпвила ју је Епархија будимљанскп-никщићка, на 

иницијативу владике Јпаникија, (ппвпдпм стпщесдесетпгпдищоице щтампаоа 

„Гпрскпг вијенца“) и мпдна кућа “Мпна”. Циљ награде је да афирмище истинске 

коижевне вреднпсти и стварапце кпји пищу на српскпм језику. 

Име дпбитника награде саппщтава се на Савиндан, а урушује се на празник Светпг 

Василија Пстрпщкпг у Никщићу, Бепграду, Баоалуци, или некпм другпм месту за кпје 

се пдлуши епискпп те епархије. Жири за дпделу пве награде шине: Јпван Делић, 

Милутин Мићпвић, др Ранкп Ппппвић, др Иван Негрищпрац и Драган Хампвић. 

Коижевници кпји су нпсипци пвпг признаоа су Мипдраг Павлпвић за изабрана дела 

„Живпт у јарузи“, „Рајске изреке“, „Беспвски вртлпзи“ (2008.) и Рајкп Петрпв Нпгп за 

„Не тикај у ме“ (2010.). У 2012. гпдини пвп признаое су ппнели: Милпван Данпјлић за 

рпман „Дпбрп је живети“, митрппплит Амфилпхије Радпвић за изабрана дела, 

Милпсав Тещић за збирку песама „Млинскп кплп“, Милп Лпмпар за студије „Дух 

самппприцаоа“ и „Оегпщевп песнищтвп“, кап и Ранкп Јпвпвић за збирку изабраних 

песама „Не пкрећи главу пд мене Гпсппде“. Ппследоа награда дпдељена је пве текуће 

гпдине у фебруару и тп песнику Љубпмиру Симпвићу. 

Симпвић је, према мищљеоу шланпва жирија, песник једне пд најљепщих 

песама”Десет пбраћаоа Бпгпрпдици Трпјерушици хиландарскпј”, дпк је у “Балади п 

Стпјкпвићима”направип редак сппј баладе, мартирија и патриптске песме са хумпрпм 

и грптескпм.106 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 СПЦ, Збпрник, 6. фебруар 2016. гпдине 
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12.1.7. Награда града Београда 

 

Награда града Бепграда је 

знашајнп признаое кпје представља 

наставак некадащое престижне 

Пктпбарске награде града 

Бепграда . Уместп прпславе 20. 

пктпбра, дана пслпбпђеоа Бепграда 

пд немашке пкупације у Другпм 

светскпм рату, устанпвљени су „Дани 

Бепграда“ кпји се прпслављају пд 16. дп 19. априла. Сматра се да је 16. април 1878. 

гпдине, у једнпм званишнпм тексту први пут сппменутп слпвенскп име Бепград – Бели 

град. Са друге стране, 19. април 1867. гпдине, турски кпмандант Бепграда, Али-Риза 

паща, предап је кљушеве пслпбпђенпг Бепграда српскпм кнезу Михаилу Пбренпвићу. 

Укидаое прпславе 20. пктпбра на дан пслпбпђеоа Бепграда, и награде у вези с тим 

датумпм, с разлпгпм је изазвалп критишке реакције у јавнпсти.  

Награда града Бепграда устанпвљена је 2002. гпдине и дпдељује се за делп кпје 

представља највредније дпстигнуће у свпјпј пбласти, а ппјавилп се на културнпј сцени 

града у претхпднпј гпдини. Дпдељује се у вище пбласти, између псталпг и за коижевнп 

стваралащтвп и превпдилащтвп, ппјединцима са пребивалищтем у Бепграду, или 

групама аутпра за заједнишкп делп. У пбласти коижевнпсти или превпдилащтва 

дпдељена је Милети Прпданпвићу за рпман „Врт у Венецији“ (2003), Гпрдани Ћирјанић 

за рпман „Кућа у Пуерту“ (2004), Дущку Паункпвићу за превпд дела „Прише“ Гаита 

Газданпва (2005), Давиду Албахарију за „Пијавице“ (2006), Бранимиру Живпјинпвићу 

за превпд дела „Шпвек без пспбина“ Рпберта Музила (2007) Михајлу Панитићу за коигу 

„Пвпг пута п бплу“ (2008), Дущку Нпвакпвићу за збирку песама „Клупе ненаграђених“ 

(2009), Дринки Гпјкпвић за превпд са немашкпг дела „Култура и пплитика“ Вплфа 

Лепениса (2010) и Бприславу Радпвићу за коигу есеја „Ппнещтп п песницима и п 

ппезији“ (2011), наредне гпдине Плги Кпстращевић за превпд дела “Идеје за 

филпзпфију ппвести шпвешанства“ а, 2013. гпдине у пбласти коижевнпсти дпбип ју је 

академик Милпсав Тещић за коигу “Ветрпвп ппље“, затим 2014. гпдине Злата Бпјпвић 

Жири за дпделу награде са председникпм 
Никплпм Никпдијевићем 



164 
 

за коигу „Истприја дубрпвашке коижевнпсти“, дпк ју је за  2015. гпдину дпбип  песник 

Петар Цветкпвић за коигу “Ппглед с трема“. 

Интересантнп је да је академик Дејан Деспић, кпмппзитпр и музишки писац 

пдлушип да врати награду града Бепграда за музику и музишкп-сценскп стваралащтвп 

за 2015. гпдину заједнп са оенпм „нпвшанпм ппдлпгпм“, какп је навеп у птвпренпм 

писму. Пвај аутпр сматра да држава недпвпљнп брине п уметницима и да небрига п 

култури мпже да изазпве пгрпмне и дугпрпшне ппследице, али да се плакп прелази 

прекп тпга и тп се занемарује на разне нашине. Такпђе Деспић ппдвлаши: “Живимп у 

средини и у времену када се за културу малп даје затп щтп мнпге друге ствари кап щтп 

су сппрт и филм привлаше мнпгп вище пажое.107 

Коижевник Светислав Басара такпђе ппздравља пвај гест академика, јер је 

сматра пн“враћаое награда, плакета, ппвеља, пдувек бивалп, али су враћаоа 

нпвшаних средстава била преседан, щтп је такпђе ствар кпју сам пдпбравап.“108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
107

 Александра Ћук, Пвп је време циркуса и хлеба,  Данас, 30. август 2016. гпдина 
108

 Басара, Сппрт и свет,  Данас, 30. август 2016. 
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13. ОСМА ГРУПА – СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ ИЗВАН 

СРБИЈЕ 
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Српске награде се дпдељују успещним ппјединцима и институција шији је 

дппринпс евидентан и пд интереса за српску културу и науку. Награде се мпгу 

ппделити на награде за живптнп делп или за неки сасвим специфишан резултат. Неке 

награде имају дугу традицију, а неке се труде да тп тек ппстану. Такп је пдлукпм 

уреднищтва „Српских недељних нпвина“, гласила српске заједнице у Мађарскпј, за 

пвпгпдищоег дпбитника награде Тепдпра Павлпвића за инфпрмисаое дпбип 

Миливпје Павлпвић, ппзнати нпвинар, коижевник и прпфеспр универзитета. 

 Такпђе су „Српске недељне нпвине“ расписале коижевни кпнкурс“Милпван 

Видакпвић“пп шетврти пут за кратку пришу. Све прише пристигле на кпнкурс дпнпсе 

мнпгп истпријских и спцијалних тема, али и садржаја кпји имају публицистишкп-

забавни карактер, све дп пних кпје садрже амбиције и пдлике уметнишке 

прпзе.Лауреаткиоа је пвпга пута била Славица Зељкпвић за „Капут гпсппђе Винер“.  
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14. ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 
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14.1. МЕТОДОЛОШКО-ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 
 

Прпблем истраживаоа 

Наушни прпблем кпји се истражује дпктпрскпм дисертацијпм је питаое да ли 

коижевне награде утишу на креираое културне пплитике и пстварују интеракцију са 

припадницима циљних јавнпсти: ушеницима, културним радницима и представницима 

жирија. 

Тепријскп пдређеое предмета истраживаоа пбухвата и анализу и пбјащоеое 

дпсегнутих тепријских сазнаоа кпја се пднпсе на брпј, класификацију и пдређеое 

ппстпјећих коижевних награда и издвајаое шиоеница кпје су пд примарнпг знашаја за 

функципнисаое таквих награда у свпјству културне пплитике Републике Србије. 

Функципнисаое коижевних награда у пквирима културне пплитике Републике 

Србије требалп би да се планира и прганизује у сарадои са представницима 

Министарства културе Републике Србије, пднпснп службама кпје би се бавиле 

средствима утицаја коижевних награда на културну пплитику Републике Србије. 

Укпликп се коижевне награде ппсматрају кап друщтвени субјект кпји у 

савременпсти мпрају да врще утицај, а тп знаши усмеравају и каналищу тпкпве 

културне пплитике, утпликп  је важнп пдредити  претппставке, садржај  и активнпсти у 

кпјима се исцрпљује прпцес утицаја коижевних награда на стратегију културне 

пплитике. 

У вези са тим су и ставпви и сазнаоа, кап и кпмпетенције представника 

коижевних жирија, културне јавнпсти и ушеника, кап кпнзумената коижевних дела, 

кпји ће бити емпиријски истражене кап једна пд најважнијих претппставки за успещну 

селекцију и пдабир коижевних награда на теритприји Републике Србије. 

 

Предмет, циљ и задаци истраживаоа 

Предмет истраживаоа у дпктпрскпј дисертацији је специфишнпст утицаја 

коижевних награда на културну пплитику Републике Србије. Сазнајнп пивишеое 

предмета истраживаоа ппдразумева  претхпднп тепријскп пдређеое ппјмпва 

категпријалнпг знашаја за истраживаое, кап щтп су:култура, уметнпст, коижевнпст, 

награде, пплитика. 

Пдређеое предмета истраживаоа ппдразумева претхпдну анализу и пбјащоеое 

дпсегнутих тепријских сазнаоа кпја се пднпсе на развијаое мпгућих мпдела утицаја 

коижевних награда на циљану јавнпст (културну и струшну јавнпст, младу пппулацију у 

пбразпвнпм прпцесу). Збпг слпженпсти, пвај предмет мпже бити изушаван са 



169 
 

кпмуникплпщкпг, али и са педагпщкпг, психплпщкпг, спциплпщкпг аспекта, те је 

пптребан интердисциплинаран приступ истраживаоу наушнпг прпблема. 

Ппераципнп пдређеое предмета истраживаоа пднпси се на прпцену 

припадника циљаних јавнпсти( представника жирија, културне јавнпсти и ушеника) п 

степену пстварене интеракције између коижевних награда и културне пплитике. Затп 

су емпиријским путем истражени ставпви циљане јавнпсти на теритприји ппщтине 

Ужице кпјима се пни представљају у јавнпј сфери. 

Циљ истраживаоа је утврђиваое разумеваоа знашаја усппстављаоа, развијаоа и 

пдржаваоа веза дпделе коижевних награда и мера културне пплитике. Такп утврђени 

циљ мпже бити пстварен критишкпм анализпм садащоег стаоа пствариваоем утицаја 

коижевних награда на мере културне пплитике Републике Србије и предлагаоем 

функципналнп пдрживпг мпдела пднпса између пве две варијабле, кап и 

функципналнп пдрживпг мпдела спреге између између коижевних награда и културне 

пплитике. 

Сазнајнп пивишеое предмета истраживаоа на пснпву ппстављенпг циља 

ппдразумевалп је псмищљаваое вище слпжених фаза: 

Истраживачке фазе 

Преглед литературе п дпдели коижевних награда са анализпм критеријума жирија 

Интервју са представникпм коижевнпг жирија, дпцентпм  Филплпщкпг факултета 

Универзитета у Бепграду 

Интервју са директпрпм Нарпдне библиптеке Ужицу 

Фпрмираое упитника и анкетираое шланпва коижевних жирија 

Фпрмираое упитника и анкетираое културних радника 

Фпрмираое активнпг упитника и анкетираое представника ушеника 

Анализа резултата квалитативних и квантитативних истраживаоа. 

Наушнп мпделпваое (кпнструкција мпдела међузависнпсти пднпса коижевних 

награда и културне пплитике.) 

 

Нацртпм истраживаоа предвиђенп је  да се испитају ставпви и мищљеое 

шланпва коижевних жирија, културних радника и ушеника п утицају коижевних 

награда на  културну пплитику Републике Србије. 
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Предвиђенп је да целпкупнп истраживаое буде у Ужишкпј гимназији, щкплскпј и 

Градскпј библиптеци града Ужица. 

 

Истраживачки задаци 

1. Први задатак кпји смп ппставили да утврдимп да ли културна пплитика 

валпризује дпделу коижевних награда и признаоа и какп тп пдређује смерпве 

оенпг делпваоа.  

 

2. Други задатак кпји смп ппставили пред нас је да испитамп на кпји нашин 

коижевне награде мпгу да утишу и буду средствп културне пплитике и да ли је 

циљна  јавнпст уппзната са оихпвим знашајем. 

 

3. Трећи задатак кпји смп ппставили пред нас је бип да испитамп брпј, 

ушесталпст, врсту  и кпнтинуитет дпделе коижевних награда на прпстпру 

Републике Србије. 

 

4. Шетврти задатак кпји смп ппставили је да истражимп у кпјпј мери знашајни 

културни радници придају важнпст дпдели коижевних награда и признаоа. 

 

5. Пети задатак кпји смп ппставили је да истражимп да ли ће бпља 

инфпрмисанпст п дпдели коижевних награда дппринети и ппвећаоу угледа и 

шитанпсти награђених дела у пдређенпј културнпј средини. 

 

6. Щести задатак кпји смп ппставили  је да истражимп да ли ће пдгпварајућа 

ппзиција културних награда у пквиру културне пплитике Републике Србије 

дппринети  унапређеоу пве пплитике.  

 

 

 

14.2. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ ХИПОТЕЗЕ 

 

Ппшта (генерална) хипптеза 

Укпликп се у нащпј земљи, у прпцесу вреднпваоа и награђиваоа дела у пбласти 

коижевнпсти не ппщтују универзални естетски и етишки критеријуми, умаоује се 

оихпв утицај на културну пплитику, а тиме се умаоује знашај и кредибилитет шитаве 

културне бащтине нащег нарпда. Укпликп би се псмищљенп и плански систематишнп 
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ппбпљщали утицаји коижевних награда на културну пплитику Републике Србије, тп би 

дпвелп прпсперитета целпкупне друщтвене заједнице. 

Ппсебне хипптезе 

 X1. Акп се коижевним наградама не придаје дпвпљан знашај и пне немају 

пдгпварајућу улпгу у креираоу културне пплитике, пна ће културна пплитика 

Републике Србије бити у знатнпј мери псирпмащена. 

 X2. Укпликп реагпваое културне јавнпсти, првенственп културних радника, 

ппказује да нема синхрпнизације  утицаја  коижевних награда и културне пплитике, 

пнда је извеснп да нису усппстављени квалитетни пднпси и супрптнп. 

 X3. Акп културни радници и ушеници упше прпблем недпвпљне инфпрмисанпсти 

п брпју и квалитету коижевних награда, кап и п непбавещтенпсти друщтвене средине 

п оихпвпм знашају, пнда је неппхпднп редефинисати мпдел дпделе коижевних 

награда, кап и оихпву улпгу у креираоу културне пплитике и супрптнп. 

Ппјединачне хипптезе 

 X1.1. Укпликп се  коижевним наградама  придаје непдгпварајући знашај у 

пквиру културне пплитике Републике Србије, пнда је неппхпднп предузети низ мера и 

активнпсти у циљу ппбпљщаоа тпг пплпжаја, а пдгпвпрнпст за тп снпсе културни 

радници и представници жирија. 

 X2.1. Щтп је друщтвена клима у маопј мери демпкратска, тп је већи  утицај 

вануметнишких фактпра у прпцесу вреднпваоа уметнишких дела и у пбласти 

коижевнпсти. 

 X3.1. Щтп је већи брпј награда за коижевнпст на теритприји Републике Србије, 

утпликп је оима пбухваћен и већи брпј разлишитих видпва коижевнпг стваралащтва, у 

пднпсу на коижевне рпдпве, врсте и жанрпве. 

14.3. МЕТОДЕ КОРИШЋЕНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ 

 

Квалитативнпм анализпм садржаја, у циљу ппстизаоа пбјективнпг, системскпг 

приступа у тумашеоу ппјмпва категпријалнпг знашаја за истраживаое, ушиоена је 

анализа дпсегнутих кпмуникплпщких тепријских сазнаоа, кпја се пднпсе на знашеое 

ппјмпва култура и цивилизација, уметнпст, пплитика и  културна пплитика и коижевне 

награде, кап и уппређиваоу наушних станпвищта кпја се базирају на тумашеоу пднпса 

између наведених ппјмпва. 

Студија слушаја кап ппступак заснпван је  на увиду у дпкументарни материјал, 

прпцену брпја награда за коижевнпст на гпдищоем нивпу, хрпнику награда и 
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сведпшеоа п оихпвим лауреатима, увидпм у правилнике за дпделу награда, 

нпвинских шланака и блпгпва кпји прате истприју награда, рецензије коижевних дела, 

интервјуа са ппјединим лауреатима. 

Важан аспект кпмпаративне анализе вреднпсти и критеријума у награђиваоу 

изнесених у теприји у пднпсу на степен дпследнпсти оихпве примене на ппљу праксе, 

дппринеће фпрмираоу пбјективне слике п тренутнпј ситуацији на ппљу награђиваоа у 

коижевнпсти, кап и утицају награда на културну пплитику Републике Србије. 

Метпдпм испитиваоа и дескрипцијпм резултата истражени су ставпви и 

мищљеоа циљне јавнпсти п ппзнаваоу и брпју коижевних награда у културним 

устанпвама и щкплама. Техникпм анкетираоа прикупљени су знашајни ппдаци кпји су 

квантитативнп пбрађени и представљени графишки, нумеришки и табеларнп. На тај 

нашин емпиријским путем истражене су ставпви и сазнаоа културних радника, 

представника жирија и ушеника гимназије. 

Пппулацију у испитиваоу сашиоавале су три категприје: 

а) шланпви коижевних жирија, 

б) културни радници, библиптекари, прпфеспри коижевнпсти, 

в) ушеници. 

 За укупан узпрак је предвиђенп 500 испитаника. 

Независне варијабле истраживаоа представљају нашин дпдељиваоа коижевних 

награда кап и оихпв утицај на коижевну пплитику, кап и кприщћеое дпкументације 

кпја тп ппказује. У пвпм слушају независне варијабле представљају активнпсти на ппљу 

анкетираоа циљаних јавнпсти. Зависне варијабле представљају ефекти, пднпснп 

резултати кпји ће ппказати  кпликп је  утицајнп  делпваое пдређене коижевне 

награде  на пдређену циљну јавнпст у датпј друщтвенпј средини. 

 

Варијабле истраживаоа 

 

Независне варијабле Зависне варијабле 

Дпкументарним материјалпм(хрпникама, 

правилницима, нпвинским шланцима, 

рецензијама)претппстављен је нашин 

пбавещтаваоа циљне јавнпсти п 

наградама. 

Манифестни индикатпр је степен 

инфпрмисанпсти и пбавещтенпсти циљне 

јавнпсти п резултатима дпделе 

коижевних награда 
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Дпкументарним материјалпм предвиђен 

је нашин утицаја на културну пплитику 

Републике Србије 

Манифестни индикатпр је степен 

инфпрмисанпсти и пбавещтенпсти 

културних радника п резултатима 

коижевних жирија. 

Углед коижевне награде у датпј средини 

Предвиђена сарадоа представника 

жирија и представника Министарства 

културе 

Манифестни индикатпр је степен 

укљушенпсти представника Министарства 

културе у кпмуникацију са 

представницима жирија и културним 

радницима 

. 

Критеријуми према кпјима је вршен избпр циљне јавнпсти 

За пвп емпиријскп истраживаое пдабране су културнп-пбразпвне  устанпве на 

теритприји ппщтине Ужице (Република Србија): 

 Нарпдна библиптека Ужице и щкплска библиптека Ужишке гимназије 

 Ужишка гимназија  

Критеријуми за избпр устанпва бип је следећи: 

 а) Щкпла има дпбру репутацију у свпјпј средини кпја је преппзната пд стране  

надлежнпг Министарства , щкпла пстварује сарадоу са другим културним устанпвама 

и видљива је у јавнпј сфери. Псим тпга, знашајнп је да је щкпла прпщла екстерну 

евалуацију Министарства прпсвете. 

 б) Щкпла жели да ушествује  у истраживаоу и врлп шестп је ушесник и 

прганизатпр коижевних кпнкурса и културних дещаваоа у граду и регипну. 

 в) Библиптеке су преппзнате кап прганизатпри културних дещаваоа и ушесници 

у истима. 

Најпре су пбављени разгпвпри са рукпвпдствпм щкпле и библиптеке, щтп је 

ппдразумевалп укљушиваое директпра и ппмпћника директпра, а затим смп 

приступили анализи щкплске и библиптешке дпкументације, разматрали утицаје и на  

крају испитали ставпве културних радника и ушеника п коижевним наградама. 
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14.4. НАУЧНИ И ДРУШТВЕНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Наушни дппринпс пвпг истраживаоа пгледа се у следећем: 

 Наушним  прикупљаоем  кљушних инфпрмација пд припадника циљних 

јавнпсти, пбједиоени  су јединствени ппдаци п ставпвима испитаника према 

дпдели коижевних награда 

 Кпнкретан дппринпс пвпг истраживаоа представља пткриће да бпља сарадоа и 

међузависнпст коижевних награда и средстава културне пплитике мпже 

дппринети прпсперитету Републике Србије 

 На пснпву резултата истраживаоа ствпрена је база за даља истраживаоа п 

мпгућнпстима утицаја коижевних награда на културну пплитику Републике 

Србије. 

 Пвп истраживаое псим културнпј пплитици нуди мпгућнпст унапређеоа 

механизама културне  стратегије Републике Србије. 

Квалитативнпм и квантитативнпм пбрадпм ппдатака, кап и критишкпм 

анализпм резултата, ствпрена је емпиријска пснпва за разумеваое знашаја утицаја 

дпделе коижевних награда на културну пплитику Републике Србије. Друщтвени 

дппринпс пвпг истраживаоа пгледап се у следећем: пптимализује се пднпс свих 

друщтвених субјеката (представника жирија, културних радника (библиптекара, 

прпфеспра српскпг језика, струшних сарадника,  ушеника) заинтереспваних за 

квалитетан утицај коижевних награда на мере културне пплитике; применпм 

прпјектпванпг мпдела утицаја коижевних награда на културну пплитику дап би се 

дппринпс оенпм развпју, а шланпви жирија би респектабилније  и дпследније 

пбављали свпј ппсап; коижевне награде би биле валпризпван ппказатељ стаоа у 

културнпј  пплитици.  

Знашајан друщтвени дппринпс истраживаоа пгледа се у шиоеници да би у 

пквиру мера културне пплитике дпдела коижевних награда и признаоа мпгла бити 

незапбилазни шинилац. Знашајни стратещки дппринпс дисертације је и тај щтп нуди 

рещеоа путем кпјих културна пплитика мпже да буде унапређена и да дппринесе 

Стратегији развпја културне пплитике Републике Србије. 
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15. ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСТАВНИКОМ КЊИЖЕВНОГ ЖИРИЈА 
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15.1. ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДРАГОМ ПЕТРОВИЋЕМ,  ДОЦЕНТОМ НА 

ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Интервју са др. Предрагпм Петрпвићем, дпцентпм за предмет Српска 

коижевнпст 20. века, на Филплпщкпм факултету у Бепграду, сарадникпм Института за 

коижевнпст и уметнпст кпји је  свпјим дугпгпдищоим искуствпм и радпм стални шлан  

коижевних  жирија. 

На питаое да пбјасни кпликп пута је дп сада бип укљушен у рад коижевних 

жирија, дпцент је пбјаснип да је оегпв ппсап на неки нашин врлп ппвезан са радпм 

коижевних жирија, такп да је шестп, кап шпвек пд струке бип ппзиван да ушествује у 

дпнпщеоу пдлука у вези са дпделпм коижевних награда, оегпве кпнсултације са 

представницима других жирија такпђе су, пп оегпвим решима шесте.  

На питаое кпје награде су некад дпдељиване за коижевнп стваралащтвп на 

прпстприма бивще СФРЈ и кпликп се тај ппсег смаоип пбзирпм на распад државе, 

дпцент је пдгпвприп: 

„Тада су биле најзнашајније награде назване пп партизанским, ратним и 

кпмунистишким јубилејима (Награда АВНПЈ-а, Седмпјулска, Пктпбарска и слишнп). 

Нинпва награда је сашувала кпнтинуитет, али је и тада и данас у некпликп наварата 

кпмпрпмитпвана пплитишки мптивисаним пдлукама. Битнп је да се брпј награда није 

смаоип, напрптив, данас их има бар дуплп вище (пкп 300) у Србији негп щтп их је билп 

у целпј СФРЈ. Дакле, мала бара пуна крпкпдила.“ Дакле, дпцент Петрпвић сматра да је 

дпбрп щтп се брпј награда није смаоип, али да тај брпј не гарантује и квалитет 

изабраних дела. На питаое да ли неки други утицаји мпгу  да имају уплив у пдабир 

коижевних дела? (пплитишки, друщтвенп-екпнпмски, спцијални), дпцент је пдгпвприп 

пптврднп и навеп да су тп најшещће  пплитишки и екпнпмски, пднпснп тржищни. 

Пплитишки истпмищљеници дпдељују награде једни другима. Издаваши лпбирају за 

свпје аутпре. Надају се да ће се награђена коига бпље прпдавати. Такп да су разлишити 

утицаји пнп щтп заиста ппстпји на пвпм ппљу. Сагпвпрнику смп упутили ппдпитаое  

защтп мисли да је тп такп, на щта је пн пдгпвприп да су кпд нас јакп испреплетане јавна 

и пплитишка сфера, такп да разлишити утицаји се јављају кап неминпвнпст. 

На питаое щта пн мисли какп се врщи пдабир шланпва жирија, дпцент Петрпвић 

је изнеп свпје претппставке и искуства  да су критеријуми разлишити: углед, утицаји, 

кпмпетенције, пријатељства, преппруке...Мада бих лишнп вплеп и за тп се залажем да 

јединп струшнпст буде фундаментални принцип на пснпву кпга ће се п тпме 

пдлушивати. Дакле, нарпшитп  струшнпст, кап нещтп щтп је пп оему најзнашајније. 
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На питаое защтп у јавнпсти влада мищљеое да тп пбављају "једни те исти"људи, 

нашелник је пдгпвприп да  та тзв. јавнпст п коижевнпсти и наградама нищта не зна. 

„Јавнпст“ се интересује самп за скандале, афере, трашеве, пгпвараоа и слишнп. Оима 

су сви исти, и коижевници, старлете, глумци, пплитишари...Таква непбавещтенпст 

јавнпсти најхитније треба да се прпмени, а тп ће се дпгпдити када културне награде 

дпбију местп кпје заслужују у пквиру културне пплитике Републике Србије, а тп ће се 

дпгпдити када буду на прави нашин валпризпване, сматра пн. 

На питаое кпју ситуацију бисте издвпјили кап непбишну у вези са пдабирпм 

коижевних дела, дпцент је ппделип једнп свпје искуствп: 

„Пре некпликп гпдина, ташније 2011, у Враоу су лпкални пплитишки мпћници 

желели да кпнтрплищу дпделу награде „Бприсав Станкпвић“ кпју дпдељује Коижевна 

заједница из тпга града. Градски шелници су прганизпвали паралелну манифестацију и 

дпделили алтернативну истпимену награду Веселину Маркпвићу, супругу тадащое 

министарке Снежане Самарчић Маркпвић, за рпман Ми различити, а коижевни 

критишари су награду дпделили Владану Матијевићу за рпман Врлп малп светлпсти.“ 

На питаое да ли се сећа да је билп пних кпји су награду вратили. Дпцент је 

пдгпвприп пптврднп и ппдсетип нас на песника Нпвицу Тадића, кпји  је вратип награду 

„Десанка Максимпвић“,  јер је сматрап да оегпв песнишки ппус нема тематске и 

ппетишке везе са песникиопм пп кпјпј награда нпси име. И за сам крај питали смп га да 

прпкпментарище савремена дещаваоа и гест академика Деспића кпји је вратип 

награду града Бепграда. Оегпв кпментар је бип да тп није пдгпварајући нашин 

реагпваоа и да у тпме не види нищта другп сем  пплитиканства, демагпгије и жеље за 

публицитетпм. Мпжда је тиме желеп да се шује став струшне јавнпсти, али на један, 

свакакп ппгрещан нашин,сматра пн. 

Пд дпцента смп на крају разгпвпра дпбили ппдрщку да п пвпј теми разгпварамп и 

са псталим наушним и струшним културним радницима, кап и млађпм пппулацијпм 

ушеника. 

 

 

15.2. ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У УЖИЦУ 

 

Интервју са Драгищпм Станпјшићем, директпрпм Нарпдне библиптеке у Ужицу, 

прпфеспр српскпг језика и коижевнпсти, кпји је са   свпјим дугпгпдищоим искуствпм и 

радпм стални шлан  коижевних  жирија: 

На питаое да пбјасни кпликп пута је дп сада бип укљушен у рад коижевних 

жирија, директпр је пбјаснип да је стицајем  ппслпвних пкплнпсти,  на неки нашин врлп 
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ппвезан са радпм коижевних жирија,такп да је шестп, кап шпвек пд струке бип ппзиван 

да ушествује у дпнпщеоу пдлука у вези са дпделпм коижевних награда, оегпве 

кпнсултације са представницима других жирија такпђе су, брпјне.  

На питаое кпје награде су некад дпдељиване за коижевнп стваралащтвп на 

прпстприма бивще СФРЈ и кпликп се тај ппсег смаоип пбзирпм на распад државе, 

дпцент је пдгпвприп: 

„Тада су биле најзнашајније награде назване пп партизанским, ратним и 

кпмунистишким јубилејима (Награда АВНПЈ-а, Седмпјулска, Пктпбарска и слишнп). 

Нинпва награда је сашувала кпнтинуитет, али је и тада и данас у некпликп наварата 

кпмпрпмитпвана пплитишки мптивисаним пдлукама. Пн сматра  да је важнп да  се брпј 

награда није смаоип, напрптив, данас их има вище (пкп 300) у Србији негп щтп их је 

билп у целпј СФРЈ. “Дакле, директпр сматра да је дпбрп щтп се брпј награда није 

смаоип, али да тај брпј не гарантује и квалитет изабраних дела. 

На питаое да ли неки други утицаји мпгу  да имају уплив у пдабир коижевних 

дела?(пплитишки, друщтвенп-екпнпмски, спцијални), директпр Станпјшић је пдгпвприп 

пптврднп и навеп да су тп најшещће  пплитишки и екпнпмски, пднпснп тржищни. 

Пплитишки истпмищљеници дпдељују награде једни другима. Издаваши лпбирају за  

аутпре свпје издавашке куће. Надају се да ће се награђена коига бпље прпдавати. 

Дакле тржищни услпви диктирају све пстале.  

Сагпвпрнику смп упутили пптпитаое  защтп мисли да је тп такп, на щта је пн 

пдгпвприп да су кпд нас јакп испреплетане јавна и пплитишка сфера, такп да разлишити 

утицаји се јављају кап неминпвнпст. 

На питаое щта пн мисли какп се врщи пдабир шланпва жирија,директпр 

Станпјшић  је изнеп свпје претппставке и искуства  да су критеријуми разлишити: углед, 

утицаји, кпмпетенције, пријатељства, преппруке…Мада бих лишнп вплеп и за тп се 

залажем да јединп струшнпст буде фундаментални принцип на пснпву кпга ће се п 

тпме пдлушивати. Пвде је нарпшитп ппдвукап струшнпст, такпђе је рекап да коижевни 

кпнкурс кпји пни кап библиптека прганизује, увек ппдразумева струшне људе, 

коижевнике, угледне прпфеспре Ушитељскпг факултета. 

На питаое защтп у јавнпсти влада мищљеое да тп пбављају “једни те исти”људи, 

нашелник је пдгпвприп да  та тзв. Јавнпст п коижевнпсти и наградама нищта не зна. 

„Јавнпст“ се интересује самп за скандале, афере, трашеве, пгпвараоа и слишнп. Оима 

су сви исти, и коижевници, старлете, глумци, пплитишари…Таква непбавещтенпст 

јавнпсти најхитније треба да се прпмени, а тп ће се дпгпдити када културне награде 

дпбију местп кпје заслужују у пквиру културне пплитике Републике Србије, а тп ће се 

дпгпдити када буду на прави нашин валпризпване, сматра пн. 
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На питаое кпју ситуацију бисте издвпјили кап непбишну у вези са пдабирпм 

коижевних дела, директпр је ппделип један свпј став: “Недавнп се дпгпдилп да је 

група писаца у Индији вратила престижну коижевну награду збпг нетплеранције у тпј 

земљи. 

На питаое да ли се сећа да је билп пних кпји су награду вратили. Директпр 

Станпјшић је пдгпвприп пптврднп и ппдсетип нас навеликпг аутпра Данила Кища, кпји  

је вратип награду недељника НИН.  

И за сам крај питали смп га да прпкпментарище савремена дещаваоа и гест 

академика Деспића кпји је вратип награду града Бепграда. Оегпв кпментар је бип да 

тп није пдгпварајући нашин реагпваоа, али да у тпме ппстпји дпбар деп истине. Мпжда 

је тиме желеп да се шује став струшне јавнпсти, али није прпнащап дпбар нашин, сматра 

пн. 

Пд директпра смп на крају разгпвпра дпбили ппдрщку да п пвпј теми 

разгпварамп и са псталим наушним и струшним културним радницима, 

библиптекарима и вищим библиптекарима из оегпве устанпве, кап и са  млађпм 

пппулацијпм, са  ушеницима. 

 

 

15.3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА О КЊИЖЕВНИМ 

НАГРАДАМА КАО СРЕДСТВУ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ 

 
Истраживачке фазе у писаоу извештаја п вишеструкпј студији случаја утицаја коижевних 

награда на културну пплитику 

Студија слушаја, кап истраживашки приступ, заснпвана је на дубинскпм интервјуу 

са представникпм жирија и директпрпм Нарпдне библиптеке, кап и увидпм у разну 

врсту дпкументације(хрпнике, извещтаје са дпделе коижевних награда и разгпвпре са 

лауреатима), на пснпву кпјих смп настпјали утврдити, да ли ппстпји кпрелација између 

дпделе коижевних награда и средстава културне пплитике, кплики је оихпв ппсег, кап 

и кпји су критеријуми за дпделу. 

Путем дубинских интервјуа109 са представницима жирија и библиптеке смп 

упптпунили слику. 

Такпђе за анкетираое су пдабране Ужишка гимназија(ушеници, шланпви струшнпг 

већа за српски језик и библиптекари щкплске библиптеке) и Нарпдна библиптека 

Ужице (библиптекари). Ужишка гимназија је прпщла екстерну евалуацаију 

                                                           
109

 Питаоа за интервју са представницима жирија и библиптеке налазе се у Прилпгу 2 
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Министарства Прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, а Нарпдна библиптека Ужице је 

пве гпдине прпславила 160 гпдина рада. Пбе устанпве су преппзнате кап местп 

културних  и коижевних дещаваоа, прганизпваоа коижевних кпнкурса и дпделе 

коижевних награда. 

Студија слушаја у пвпм истраживаоу има за циљ да се стекне увид у практишне и 

искуствене аспекте пдабира и дпделе коижевних награда. Щкпла и библиптека се 

ппсматрају кап целине и узети су сви релевантни фактпри кпји утишу на оихпв рад и 

кпји их шине специфишним местима за пдабир и дпделу коижевних награда. 

Истраживашке фазе вищеструке студије слушаја су се пдвијале према следећем 

реду:Инфпрмисаое и избпр устанпва према пдгпварајућим критеријумима 

квалитета, Индивидуални интервју са представницима пвих устанпва и чланпвима 

жирија, Квалитативна анализа садржаја кључне  дпкументације( извештаји, 

интервјуи, хрпнике). 

Индивидуални интервјуи са изабраним представницима имају за циљ да се 

утврди кпји су пдабири, нашини и избпр коижевних награда, каква је динамика 

оихпве дпделе, кап и критеријуми за избпр шланпва коижевних жирија. 

 

 

Пснпвне инфпрмације п устанпвама 

 

 Ужишка гимназија налази се у центру града, ташније, смещтена је у  ускп градскп 

језгрп пд 1839. Гпдине и има пкп 800 ушеника. Нема већег прилива нпвпг 

станпвнищтва, али се у щкплу уписују и ђаци кпји не станују на теритприји ппщтине 

Ужице. Недалекп се налазе све важније градске устанпве:Нарпдни музеј, Градска кућа, 

Истпријски архив, Градски културни центар, Градска галерија, Нарпдна библиптека. 

Ушеници пптишу углавнпм из виспкппбразпваних и ситуираних ппрпдица. Све тп 

ппвпљнп утише на рад ушеника и щкпла је преппзната кап знашајна културна устанпва. У 

щкпли је заступљен виспкпструшан наставни кадар, сви прпфеспри српскпг језика и 

библиптекари су виспкп пбразпвана пппулација са мнпщтвпм сертификата из пбласти 

кпје предају и кпристе у пбразпвнпј устанпви. 

  Нарпдна библиптека у Ужицу прпславила је пве гпдине 160 гпдина пд свпг 

псниваоа, библиптека има такпђе струшнп заппслен кадар: библиптекаре и вище 

библиптекаре, прганизатпр је разлишитих коижевних кпнкурса, а најппзнатији је 

Кпнкурс за награду“Милутин Ускпкпвић“, кпји је пве гпдине прганизпван пп 

двадесетшетврти пут, за најбпљу непбјављену савремену приппветку на српскпм 

језику. 
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Закључак: Наведене устанпве су преппзнате у свпјпј средини, а пд 

Министарства прпсвете и Министарства културе, пп резултатима рада. Пбе имају дугу 

традицију и сарађују са другим устанпвама пд јавнпг знашаја, са представницима 

власти, привредним и културним устанпвама. На  пснпву шиоенишнпг стаоа 

прпцеоујемп да укупну пппулацију(интерну и екстерну јавнпст) са кпјпм устанпве 

свакпдневнп имају кпмуникацију шини вище пд 2000 људи. 

 

 

15.4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА СТАВОВА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ШКОЛИ И БИБЛИОТЕЦИ О УТИЦАЈУ КЊИЖЕВНИХ НАГРАДА НА 

КУЛТУРНУ ПОЛИТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Метпдпм испитиваоа желели смп утврдити ставпве заппслених у щкпли. У те 

сврхе кпристили смп кап инструмент ппсебнп припремљен упитник. Техникпм 

анкетираоа са 10 затвпрених и једним птвпреним дпбили смп знашајне пдгпвпре. 

Испитаници су на пснпву свпг степена слагаоа са тврдоама тиме щтп су се према 

питаоима пп скали пдређивали пд 1 дп 5. 

У испитиваоу ставпва ушеника кпристили смп такпђе ппсебнп кпнструисан 

упитник са 10 затвпрених питаоа и једним птвпреним. Питаоа за пбе групе испитаника 

су пбухватала три тематске целине кпје су усредсређене на предмет 

истраживаоа:питаое културе и културних награда, инфпрмисанпсти п знашају награда 

и пствареоу међузависнпсти  између пве две кпнстанте. 

Анкета је знашајна јер нам даје инфпрмацију п тпме какп културни радници, 

библиптекари, прпфеспри и ушеници вреднују коижевне награде и оихпв утицај на 

културну пплитику Републике Србије. Анкета нам пружа мпгућнпст да прпценимп 

реакцију циљане јавнпсти п оихпвпј инфпрмисанпсти п знашају и угледу коижевних 

награда. 

Анкетираое је пбављенп тпкпм маја и јуна месеца 2016. гпдине. Ужишка 

гимназија и Нарпдна библиптека Ужице се налазе на теритприји ппщтине Ужице. 
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15.5. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 
  

Квалитативну  пбраду ппдатака смп изврщили у прпграму SPSS, при шему смп кпристили 

дескриптивну  статистику, кпд знашајних питаоа смп приказали аритметишку средину, 

медијану, мпдус, стандардну девијацију, стандардну грещку.  

Ппдаци су приказани табеларнп и графишки, те су критишки анализирани и 

кпментарисани. На крају  је дата дискусија п резултатима и другим мерпдавним ппдацима. 

Структура узпрка истраживаоа 

Какп је истраживаое спрпведенп у  градскпј, щкплскпј библиптеци и Ужишкпј гимназији, 

у узпрку смп направили ппделу на културне раднике и ушенике да бисмп увидели разлику у 

пднпсу на генерацијску ппдвпјенпст и степен инфпрмисанпсти. Какп је један брпј испитаника 

из Ужишке гимназије пппунип маое пд пшекиванпг брпја, укупан брпј испитаника је 276. 

Испитаници 

Културни радници 

Ушеници Укупнп 
Библиптекари 

Прпфеспри српскпг 

језика и 

коижевнпсти 

 31 10 235 276 

 

У даљем тексту дајемп примере упитника за шланпве жирија, библиптекаре, 

прпфеспре и ушенике Ужишке гимназије. Сва питаоа су груписана у три тематске 

целине:  

1. Углед и репутација коижевних награда у друщтвенпј средини 

2. Инфпрмисанпст културних радника и ушеника п дпдели и знашају коижевних 

награда 

3. Улпга коижевних награда у креираоу културне пплитике Републике Србије 
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Анализа и интерпретација резултата истраживања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кпментар: 

Збирнп ппсматранп библиптекари и прпфеспри и ушеници се слажу да култура 

утише на нашин  какп перцепција  културних активнпсти пдређује  нашин ппнащаоа 

ппјединца у друщтвенпј средини. Вище пд две трећине (72%) испитаника културу  

ппсматра кап знашајан сегмент друщтвенпг живпта. Тај резултат, са невеликим 

пдступаоима између разлишитих генерација ппказује какав је резпн пдређене циљне 

јавнпсти и тп би требалп имати у виду у перспективи. 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 1. 
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2. Кпментар: 

На питаое да ли коижевне награде утишу на коижевну пплитику Републике 

Србије испитаници су дали вепма щирпк спектар пдгпвпра, щтп би указалп на оихпву 

недпвпљну инфпрмисанпст п пвпј прпблематици, кап и п нејаснпј стратегији културне 

пплитике Републике Србије. Ипак највећи брпј пдгпвпра бип је негативан, такп да су тп 

ппказатељи у кпм правцу треба да иду правци стратегије утицаја пве две варијабле.  

 

 

 

 

 

Графикпн 2. 
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3. Кпментар:  

На питаое за кпје коижевне награде знате, испитаницима су наведене 

најппзнатије коижевне награде са циљем да се прпвери оихпва инфпрмисанпст п 

ппстпјећим коижевним наградама на теритприји Републике Србије. Ппнуђене су 

Андрићева, Нинпва, Награда града Бепграда и пстале награде, кап птвпрен, сумарни 

пдгпвпр. Највище испитаника је зналп за Нинпву награду, щтп указује да награда пвпг 

недељника заслужује највећи респект међу испитаницима, кап и да маркетинг кпји 

прати дпделу пве награде никакп не мпже бити занемарљив. Затим следи Андрићева, 

па пстале награде, а међу оима и награда града Бепграда. 

 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 3. 
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4. Кпментар:  
 

Интересантнп је ппсматрати кпје пдгпвпре су испитаници дали н питаое щта 

највище утише на избпр коижевних дела. Највище оих је верпвалп преппруци 

пријатеља, щтп указује да међуспбна кпмуникација заузима највище местп. Такпђе 

коижевна награда се ппказује кап знашајан фактпр у пдређиваоу пмиљенпг 

коижевнпг дела, а пптпм  следе реклама и све псталп. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикпн 4. 
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5. Кпментар: 
 

Испитаници су зампљени да дају прпцену на тп каква је коижевна пплитика у 

Републици Србији. Нещтп малп маое пд пплпвине испитаника мисли да је коижевна 

пплитика недпвпљнп афирмативна(шак 46%), нещтп стрпжији у пцени, да је нема је 

став  26% испитаника,  дпк 20% има другашији пдгпвпр. Самп 8% испитаника сматра да 

је културна пплитика Републике Србије  афирмативна. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Графикпн 5. 
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6. Кпментар:  

На питаое да ли коижевне награде утишу на културну пплитику, највећи брпј 

испитаника није мпглп да прпнађе везу између коижевних награда и културне 

пплитике, шак 38% испитаника је такп пдгпвприлп. Гптпвп трећина испитаника ималп је 

другашије пдгпвпре, 23% испитаника је пдгпвприлп са „малп“, дпк је за самп 7% 

испитаника тај пдгпвпр бип „вепма“. 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 6. 
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7. Кпментар: 

 Интересантна је ппдељенпст у пдгпвприма на пвп питаое, пднпснп гптпвп је 

ппдједнак је брпј пних кпји верују у кпмпетентнпст шланпва жирија, кап и пних кпји 

пспправају кпмпетентнпст шланпва коижевних жирија. Щтп указује да би 

кпмпетентнпст требалп перипдишнпст прпверавати, или се ппбринути да пна буде на 

задпвпљавајућем нивпу.  

 

 

 

 

Графикпн 7. 
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8. Кпментар:  

На ппстављенп питаое у вези са заслугпм коижевних награда, испитаници се 

углавнпм слажу да награде пдлазе пнима кпји их и заслужују (32% и 33% пдгпвпра су 

ппзитивни), дпк се петина испитаника изјаснила негативнп у вези са пвим питаоем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 8. 
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9. Кпментар:  

На пвп питаое прекп пплпвина испитаника је пдгпвприла негативнп, щтп указује 

да испитаници нису најсигурнији са правцем развпја културне пплитике. За самп 12% 

испитаника стратегија развпја културне пплитике је преппзнатљива и видљива. Такп да 

је пвп најнижи прпценат везан за јасне правце делпваоа културне пплитике. 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 9. 
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10. Кпментар:  

Испитаници у пдгпвприма на пвп питаое нису сматрали да коижевне награде 

мпгу бити релевантан ппказатељ стаоа у културнпј пплитици Републике Србије, 

највећи брпј пдгпвпра, оих 45% је негативнп. Дпк један брпј испитаника, 19% сматра 

да пне мпгу бити ппказатељ стаоа у културнпј пплитици, такпђе исти прпценат 

испитаника се делимишнп слаже са пвпм тврдопм. 

 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 10. 
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11. Кпментар: 

 Велики брпј испитаника се слаже да је делп награђенп пдређенпм 

коижевнпм наградпм друщтвенп признатије; тп шак мисли 42% испитаника, а 25% 

се углавнпм слаже са пвпм тврдопм. Свега 15% испитаника сматра да делп 

пвеншанп коижевнпм наградпм није друщтвенп признатије у јавнпсти. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Графикпн 11. 
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16. ПРЕДЛОЗИ И КОМЕНТАРИ ИСПИТАНИКА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ У ОТВОРЕНОМ ПИСМУ 
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На крају упитника датп је једнп птвпренп питаое:  

Ппщтпвани, укпликп имате предлпг унапређеоа утицаја дпделе коижевних 

награда на културну пплитику Републике Србије, мплимп Вас да га изнесете. 

 

 Предлпзи и кпментари анкетираних библиптекара и прпфеспра коижевнпсти: 

 „Фали већа сарадоа и кпмуникација између представника жирија и представника 

Министарства културе. 

 „Дпгпвпрпм са представницима Министарства културе мпже се ппстићи бпљи 

пдабир коижевних дела и оихпва квалитетнија селекција.  

 Дпгпвпрпм са Министарствпм културе, прпщирип би се списак за набавку коига за 

щкплске и градске библиптеке 

 Веће кприщћеое друщтвених мрежа кап бржег и ппсећенијег средства за 

инфпрмисаое мпже да ппмпгне бпљпј инфпрмисанпсти п коижевним наградама. 

 Хитнп увести системска рещеоа! 

 Да се у щкпли прганизује щтп вище коижевних кпнкурса! 

 Заппшету сарадоу између Ужишке гимназије и Нарпдне библиптеке треба наставити. 

 

Предлпзи и кпментари ученика Ужичке гимназије: 

 „Пп мпм мищљеоу кприщћеое и-мејла пд стране прпфеспра у вези са дпделпм 

коижевних награда дппринела би унапређеоу сазнаоа п егзистенцији пдређених 

коижевних награда. 

 Искпристити наще пптенцијале и упутити нас  на ушещће на разлишитим коижевним 

кпнкурсима. 

 Пмпгућити нам разгпвпр са представницима Министарства културе. 

 Ушеници би требалп да се вище интересују за рад коижевних жирија. 

 Щкпли треба птвпрена сарадоа са свим представницима културних институција 

 

Закључак: 

На пснпву датих предлпга и кпментара ушеника, издвајају се ставпви кпји 

ппдржавају бпљу сарадоу између псниваша коижевних награда и надлежнпг 

Министарства. Дати предлпзи се пднпсе на свеже инфпрмације п брпју и дпдели 

коижевних награда, кап и на праћеое актуелнпсти и дещаваоа кпја би била дпступна 

щирпј јавнпсти. Издвајају се и ставпви културних радника кпји кпнстатују недпвпљну 
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укљушенпст свих струшних структура у нашин пдабира коижевних награда и оихпву 

пдгпварајућу валпризацију у пквиру културне пплитике Републике Србије. 

 Прпблем кпји није ппзнат испитаницима је да не ппстпји јаснп дефинисана 

стратегија развпја културне пплитике п шему сведпши и Министар културе. Ппставља се 

и питаое у кпјпј мери би коижевне награде мпгле  заузети  прпстпр у тпј стратегији. 

 Евидентнп је да ппстпји пптреба за валпризацијпм коижевних награда и да 

мнпги кап пплазну пснпву за изградоу угледа и репутацију ппјединих пд оих управп 

пажоу ппсвећују релевантнп пдабраним шланпвима коижевних и струшних жирија.  
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
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Ппщтп се пва дисертација  бави пвакп слпженим и недпвпљнп истраженим 

прпблемпм, у старту смп наищли на брпјна пгранишеоа. 

Првп се пднпси на недпстатак адекватне грађе и наушне литературе кпја се бави 

коижевним наградама, кап и оихпвпм улпгпм у културнпј пплитици Републике Србије.  

Преглед и анализа најважнијих коижевних награда кпје се у пвпм тренутку 

дпдељују на теритприји Републике Србије и играју важну улпгу у пбликпваоу 

карактера савремене коижевнпсти намеоене разлишитим циљним групама шиталашке 

публике, представљали су дпминантни метпдплпщки ппступак примеоиван тпкпм 

израде рада. 

Захваљујући оему, стешен је увид у хрпнплпгију псниваоа коижевних награда на 

пвим прпстприма и у пне истпријске дпгађаје кпји су свпјим карактерпм пресуднп 

утицали на псниваое или гащеое важних коижевних признаоа. Истпвременп, дпщлп 

се и дп сазнаоа п брпју награда кпје се у пвпм тренутку у Србији дпдељују за 

дпстигнућа у пбласти коижевнпсти. 

Крпз истраживаое је пстварен пснпвни циљ заврщнпг рада, кпји се пгледа у 

класификацији признаоа у складу са литерарнпм фпрмпм, коижевнпм врстпм, или 

жанрпм за кпји се дпдељује. Псим знашаја самих награда, пд кпјих свака ппседује 

аутентишнп име, истприју и карактер, управп је оихпва класификација у засебне 

целине, према наведенпм критеријуму, дппринела ствараоу јасне слике п 

разнпврснпсти и бпгатству  ппља коижевнпг стваралащтва пп себи, кап и стицаоу 

увида у тп кпји се оегпви сегменти вище, а кпји у маопј мери вреднују и награђују пд 

стране коижевне критике у нащпј земљи. 

Нищта маое важну улпгу у заврщнпм раду пстварип је и оегпв тепријски деп, у 

пквиру кпга су изнесене пснпвне етишке и естетске вреднпсти кпје се на ппљу праксе 

материјализују крпз прпппзиције за дпделу награда. 
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Пвај прпцес бип је усмераван испитиваоем хипптеза, фпрмираних у складу са 

темпм и пснпвним задацима и циљевима заврщнпг рада, изнетим у увпднпм делу 

студије. Захваљујући стицаоу увида у тепријска дпстигнућа наушника, шије је ппље 

истраживаоа  истприја коижевних награда и прпблематизпваое фенпмена 

награђиваоа у нащпј земљи, кап и изушаваоа мпдела културне пплитике и примене 

оених средстава у пднпсу на уметнишкп стваралащтвп, заједнп са сазнаоем везаним 

за испитиванп ппље савремене праксе у награђиваоу, дпщлп се дп резултата везаних 

за валиднпст ппстављених хипптеза. 

Пснпвна хипптеза пд кпје се пплазилп у прпцесу истраживаоа гласи: „Укпликп 

се, у нащпј земљи, у прпцесу вреднпваоа и награђиваоа дела у пбласти коижевнпсти 

не ппщтују универзални естетски и етишки критеријуми, умаоује се квалитет пних дела 

кпја би требалп да шине најистакнутије представнике савремене српске коижевнпсти 

кап и знашај и кредибилитет целпкупне српске литерарне бащтине“. 

Пснпвна хипптеза испитивана је дефинисаоем вреднпсних критеријума за 

валпризацију коижевних дела, а пптпм и увидпм у релевантне шиоенице кпје се 

пднпсе на ппље праксе награђиваоа у пбласти коижевнпсти. Уппзнајући се са 

пдредбама правилника за дпделу свих важних награда на ппљу коижевнпсти и 

испитиваоем шиоеница кпје пткривају какп се пве пдредбе примеоују у пракси у 

кпнтинуитету, пд псниваоа награда па дп данас, указанп је на тп кпликп се дпследнп и 

са пдгпвпрнпщћу приступа издвајаоу најбпљих коижевних дела у нащпј земљи. 

И ппред извесних изузетака у већини слушајева, а ппсебнп када је реш п 

најпрестижнијим признаоима за коижевнп стваралащтвп, критишарски суд већине 

шланпва жирија дпследнп се држи пснпвних етишких и естетских принципа при 

пцеоиваоу истакнутих дела, са свещћу да би крщеоем правила при пцеоиваоу била 

ушиоена неправда према најбпљем делу и оегпвпм аутпру, а самим тим нарущен 

кредибилитет сваке важне коижевне награде и дискредитпванп име великана кпје 

пна нпси. 

Праћеоем хрпнплпгије дпдељиваоа најзнашајнијих коижевних признаоа у 

нащпј земљи, пппут Нинппве награде, или Андрићеве награде,  дплази се дп следећих 

закљушака. Тпкпм истпријских перипда, у кпјима су вануметнишки, сппљни утицаји 
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успевали да наруще дпследнпст рада струшних жирија за дпделу пвих великих 

признаоа и када су маое вредна дела бивала оима награђена, друщтвп је, у целини, 

прплазећи крпз пплитишке кризе, патилп пд извеснпг ппремећаја система вреднпсти. 

Друщтвена ситуација бивала је узрпк паду мпралних критеријума при награђиваоу 

пствареоа у пбласти коижевнпсти, па су ппстављани ппгрещни естетски параметри за 

оихпву прпцену, щтп је дпвелп дп смаоеоа знашаја савремене српске коижевнпсти и 

ван граница наще земље. „Друщтвени углед неке награде зависи пд ппвереоа у оену 

праведнпст. друщтвп је најшещће неппверљивп када су у питаоу награде у виду плата 

и пплпжаја.“110  

Иакп се и данас псећају ппследице претрпљенпг дискпнтинуитета у ппгледу 

културних вреднпсти и квалитета коижевнпг стваралащтва, захваљујући великпј 

коижевнпј прпдукцији и примени ваљаних критеријума при награђиваоу, из гпдине у 

гпдину ппвећава се брпј дела кпјима се креативнп наставља српска коижевна 

традиција, те захваљујући оима наща култура ппнпвп ппстаје кпнкурентна и у светским 

пквирима. Пви закљушци указују на тп да је ппстављена пснпвна хипптеза ташна, и да 

пдгпвара друщтвенпј и културнпј пплитици наще земље. 

Прва ппмпћна хипптеза гласи: „Щтп је друщтвена клима у маопј мери 

демпкратска, тп је већи утицај вануметнишких (пплитишких) фактпра у прпцесу 

вреднпваоа уметнишких дела и у пбласти коижевнпсти“. 

Прпвера пве хипптезе била је самп јпщ један пд нашина испитиваоа пснпвне 

хипптезе. Прегледпм најважнијих истпријских дпгађаја, и увидпм у све прпмене 

пплитишких система и теритпријалнпг састава државе, оихпвпг рефлектпваоа на рад 

важних државних институција, а схпднп тпме и на функципнисаое институција награда 

и признаоа, истакнути су релевантни вануметнишки, ппнајпре пплитишки шинипци, кпји 

су крпз истприју претили да угрпзе непристраснпст рада жирија, управп када је реш п 

најзнашајнијим коижевним признаоима. 

Крпз истицаое прирпде пвих фактпра прелама се слика карактера друщтвенпг 

уређеоа у пквиру кпјег су се награде дпдељивале. Самим тим, у данащое време, у 

перипду ппјашаних наппра да се друщтвп трансфпрмище у складу са демпкратским 

                                                           
110

 Маркпвић, П, Заслуге у земљи баба и стричева, Пплитика, 17.9.2016, стр. 4. 
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нашелима, приметнп је пдсуствп грубпг пплитишкпг диктата на ппљу награђиваоа у 

култури. Нажалпст, не би се мпглп закљушити да су изпстали видпви суптилних и 

прикривених притисака партикуларних, пре свега странашких шинилаца и интереса на 

пплитику награђиваоа. Птуда следи закљушак  да је и прва ппмпћна хипптеза ташна, 

јер прпналази свпје упприщте у друщтвенпј стварнпсти и пдгпвара пкплнпстима у 

пплитишкпм и културнп-уметнишкпм живпту наще земље. 

Друга ппмпћна хипптеза гласи: „Щтп је већи брпј награда за коижевнпст на 

теритприји Републике Србије, утпликп је оима пбухваћен и већи брпј разлишитих 

видпва коижевнпг стваралащтва, у пднпсу на коижевне рпдпве, врсте и жанрпве“. 

Наведена хипптеза је била испитивана у перипду пд Другпг светскпг рата  дп 

данас. Пптпм је изврщена класификација најважнијих пд оих, дакле, награда са 

релевантнпм традицијпм,  у складу са коижевним рпдпвима, врстама и жанрпвима за 

кпје се дпдељују. Уједнп, била је испитивана и специфишна прирпда сваке коижевне 

награде ппјединашнп. Пвакав приступ пмпгућип је увид у пснпвне прпблеме праксе 

награђиваоа на ппљу коижевнпсти у нащпј земљи. 

И ппред шиоенице да, на гпдищоем нивпу, брпј награда у пвпј пбласти расте, 

ипак се оима не испуоава у пунпј мери стимулативна функција, кпју награде кап 

средствп културне пплитике мпрају пстварити. Тај недпстатак се највище исппљава у 

неадекватнпм вреднпваоу стваралащтва младих и неафирмисаних аутпра. Не ппстпји 

дпвпљан брпј награда кпје би пмпгућиле пвим аутприма щтампаое литерарнпг 

првенца, без пбзира на коижевну врсту, или жанр кпјем делп припада. Шак и нека пд 

престижних признаоа, кпјим се награђују сасвим нпви аутпри, ппдразумевају да делп, 

у кпнкуренцији за награду, ппседује свпје првп издаое. На пвај нашин младим 

аутприма се не даје дпвпљнп ппдстицаја да се ппрпбају у амбицпзнијим литерарним 

ппдухватима. 

Други прпблем, кпји је такпђе упшен, крпз ппписа анализу коижевних награда, 

састпји се у тпме щтп, иакп брпј признаоа расте, оима се и даље не валпризују 

равнпмернп и  у дпвпљнпј мери, све коижевне врсте и жанрпви и на тај нашин се неки 

друщтвенп занемарују, кап и групе аутпра кпји стварају у оихпвим пквирима. 
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Дпбар пример за тп су награде за драмскп стваралащтвп, ппсебнп када је реш п 

пним признаоима кпјима се награђује драмски текст у свпјпј пснпвнпј, писанпј фпрми. 

На теритприји Републике Србије не ппстпје, псим Стеријине награде,кпја се ппнекад, 

кап 2017, и не дпдељује, упркпс јасним прпппзицијама,  награде Бранислав Нушић и 

јпщ неких признаоа из пве групе кпја ппседује дугу традицију, а кпја би мпгла 

дппринети истицаоу знашаја и афирмацији дпмаће драмске литературе. 

Такпђе, не ппстпји ни задпвпљавајући брпј признаоа кпјима се награђују дела из 

пбласти коижевнпсти за децу. Псим „Награде Змајевих дечјих игара“, награде 

„Пплитикинпг забавника“ или награде „Невен“ , кпје представљају ппзитивне 

примере на пвпм ппљу, не ппстпје знашајнија, нпвија признаоа, кпја би пбухватила и 

нпвије, кап и свет дигиталнпг стваралащтва. Тп, наравнп, не умаоује квалитет 

савремене дпмаће литературе за децу, али би присуствп већег брпја пваквих признаоа 

дппринелп и снажнијпј коижевнпј прпдукцији на пвпм ппљу, а самим тим и развијаоу 

шиталашке културе кпд деце и пмладине. 

Наведене шиоенице указују на тп да не ппстпји јасна стратегија, на државнпм 

нивпу, када је реш п прпфилисаоу награда и валпризацији пних пблика коижевнпсти 

шијем ппстанку и развпју је неппхпдан већи друщтвени ппдстрек.  

Нажалпст, иакп брпј коижевних награда на гпдищоем нивпу расте, оима се не 

валпризују, на ваљан нашин и у дпвпљнпј мери, сви  разлишити пблици коижевнпсти, 

те је у складу с тренутним пкплнпстима у пвпм културнпм дпмену јаснп да ппстављена 

хипптеза није валидна. 

Тпкпм прегледа и анализе награђених дела и списка оихпвих аутпра, пре свега за 

пбласти прпзнпг и ппетскпг стваралащтва, упшенп је да , и ппред великпг брпја награда 

и лауреата, и даље ппстпји низ аутпра вредних пажое шија дела тек шекају да буду 

преппзната пд стране коижевне критике, дпк се, за тп време, на гпдищоем нивпу 

знашајна признаоа дпдељују маое-вище истпм, релативнп ускпм кругу стваралаца. Тп 

ствара лажну слику кпд шиталашке публике п ппсегу и бпгатству квалитетних дела кпја 

им мпгу бити на распплагаоу и делимишнп угрпжава пснпвне принципе демпкратске 

културне пплитике. 
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У прилпг наведеним тврдоама гпвпри исцрпнп истраживаое Предрага Шудића, 

кпји се са великпм пажопм бави фенпменпм коижевних награда у Србији, пратећи и 

бележећи свакп нпвпутврђенп признаое. Истишући да се оихпв брпј пппеп на 390 

награда кпје се дпдељују на гпдищоем нивпу, пвај аутпр иде кпрак даље, 

фпкусирајући се на прпблем жирираоа. Пн сматра да је у складу са брпјем награда 

(имајући у виду да жири најмаое  мпра имати бар три шлана) неппхпднп присуствп пкп 

1200 непристрасних прпценитеља коижевних дела на дпмаћпј културнпј сцени. 

Међутим, накпн детаљне анализе састава жирија за дпделу мнпгпбрпјних коижевних 

признаоа, кап и писаца награђених дела. Шудић изнпси следећи закљушак. “Када се 

малп бпље завири иза кулиса, шестити пптрпщаш културних дпбара мпже се 

разпшарати. Јер, неппрезни радпзналац ће неминпвнп приметити да 1200 места у 

силним жиријима ласнп ппкрива петнаестак најумнијих и најугледнијих. А ппщтп пни 

већ знају кп је кп, јер не би били најумнији да не знају, најугледније награде ппет 

дпбија петнаестак најбпљих (гпдищое у прпсеку пп десетак). Ту су шестп улпге 

измещане: пвде жириращ – пнде примащ, тамп примащ – пнамп дпдељујещ, ту узмещ 

– тамп туткащ, пкрени, пбрни, није тп ни такп мнпгп ппшасти кпликп имамп, сасвим 

пправданп, славпдпбитних писаца“111. 

У циљу пдабира заиста најквалитетнијих дела и награђиваоа заслужних аутпра, 

неппхпдне су прпмене у систему рада коижевних жирија. Пвај прпблем се мпра 

рещавати применпм демпкратских нашела културне пплитике. У прпцесу жирираоа је 

неппхпднп ушещће щирег круга независних коижевних критишара, шији суд би 

дппринеп ствараоу релевантне мпдерне коижевне сцене у нащпј земљи. Уједнп, тп 

би пмпгућилп грађеое ппзитивних шиталашких навика кпд дпмаће публике и едукацији 

нпвих шиталашких наращтаја, а дппринелп би и да мпдерна српска коижевнпст ппстане 

кпнкурентнија у светским пквирима. 

Излпжена слика мпже се ппсматрати и кап ппдстрек да се у будућнпсти на нивпу 

Републике улпжи наппр какп би се ствприли услпви за квалитетније функципнисаое 

пвпг аспекта културнпг живпта. Тп је мпгуће пстварити самп применпм демпкратских 

нашела културне пплитике, пднпснп спрпвпђеоем адекватне акције у свим сегментима 

друщтвенп-културнпг дпмена. 
                                                           
111

 Шудић, П, Вејачи пвејане суштине, Бранишевп, Ппжаревац, 2011,  стр. 19-20 
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Прилпг 1.  

Знам да култура утиче на... Да Не 

1. Кпликп близу људи стпје једни ппред других 169 107 

2. Нашин пслпвљаваоа 191 85 

3. Нашин ппхпђеоа у кпнфликтним ситуацијама 232 44 

4. Дпживљај награде и казне 154 122 

5. Какп се третирају пспбе разлишитпг ппла, рпда, сексуалне 

пријентације,  расе, културе или узраста 

241 35 

6. Щта је прихватљивп рећи п себи другима 125 151 

7. Щта су прихватљиве и неприхватљиве теме за дискусију 201 75 

8. Када бити фпрмалан а када не 248 28 

9. Какп се тумаши ппнащаое других 237 39 

 Укупнп 1798 686 

 

Прилпг 2. 

Утичу ли коижевне награде на културну пплитику? 

Вепма 21 

Малп 65 

Нималп 101 

Други пдгпвпри 89 

Укупнп 276 

 

Прилпг 3. 

За кпје коижевне награде знате? 

Андрићева награда 62 

НИН-пва награда 121 

Награда Града Бепграда 45 

Пстале 48 

Укупнп 276 
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Прилпг 4. 

Шта утиче на Ваш избпр коижевнпг дела? 

Коижевна награда 91 

Преппрука пријатеља 106 

Реклама 44 

Псталп 35 

Укупнп 276 

 

Прилпг 5. 

Каква је културна пплитика у Републици Србији? 

Афирмативна 23 

Лпща 126 

Нема је 73 

Други пдгпвпри 54 

Укупнп 276 

 

Прилпг 5. 

Утичу ли коижевне награде на коижевну пплитику? 

Вепма 20 

Малп 64 

Нималп 105 

Други пдгпвпри 87 

Укупнп 276 
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Прилпг 6. 

Да ли су чланпви жирија кпмпетентни представници културне елите 
да врше пдабир коижевних награда? 

Да 53 

Не 44 

Углавнпм 84 

Други пдгпвпри 95 

Укупнп 276 

 

Прилпг 7. 

Да ли коижевне награде пдлазе у праве руке? 

Да 89 

Углавнпм 88 

Не 56 

Други пдгпвпри 43 

Укупнп 276 

 

Прилпг 8. 

Да ли Република Србија има развијену стратегију развпја културне 
пплитике? 

Да 33 

Углавнпм 46 

Не 147 

Други пдгпвпри 50 

Укупнп 276 
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Прилпг 9. 

Да ли коижевне награде мпгу бити релевантан ппказатељ стаоа у 
културнпј пплитици? 

Да 51 

Углавнпм 53 

Не 125 

Други пдгпвпри 47 

Укупнп 276 

 

Прилпг 10. 

Да ли је делп награђенп пдређенпм коижевнпм наградпм 
друштвенп признатије у јавнпсти? 

Да 117 

Углавнпм 69 

Не 41 

Други пдгпвпри 49 

Укупнп 276 

 

Питаоа за представника жирија: 

 1. Кпликп пута сте дп сада сте  били укљушени у пдабир коижевних награда и рад 

коижевних  жирија?  

2. Кпје награде су некад дпдељиване за коижевнп стваралащтвп на прпстприма бивще 

СФРЈ и кпликп се тај ппсег смаоип пбзирпм на распад државе?  

3. Мпгу ли неки други утицаји да имају уплив у пдабир коижевних дела?(пплитишки, 

друщтвенп-екпнпмски, спцијални)  

4. Какп се врщи пдабир шланпва жирија? 

5. Защтп у јавнпсти влада мищљеое да тп пбављају "једни те исти"људи?  

6. Кпју ситуацију бисте издвпјили кап непбишну у вези са пдабирпм коижевних дела?  

7. Да ли је билп пних кпји су награду вратили?  

8. Какп тумашите гест академика Деспића кпји је вратип награду града Бепграда? 
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