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Проф. д-р Бојан Јовић (Институт за књижевност и уметност, Београд): 

 

Кад музика престане – неки примери тематизације осамдесетих и деведесетих у 

српском и македонском роману   

У саопштењу се разматра тематизовање претпоследње и последње деценије 

постојања заједничке државе у романима  Милете Продановића,  Владимира 

Пиштала,  Владимира Тасића и Лидије Димковске. 

Пореде се и контрастирају различита искуства одрастања и сазревања у временима 

након Титове смрти и распадања Југославије, као и  мноштво културних, социјалних, 

економских, националних и родних супротности изоштрених потоњим животом у 

егзилу, повезаних осећањем другости, неприпадања и носталгије за оним чега више 

нема. 

 

Проф. д-р Александар Јерков (Филолошки факултет, Београд):  

 

Како се рађа роман: друштвено-поетички услови и циљеви настајања жанрова у 

српској и македонској књижевности 

 

Заборавили смо, под повишеном температуром методологије поткрај XX века, да 

мислимо о старим културно-историјским темама, међу којима је и питање настанка, то 

јест симболичког рађања и разлога постојања књижевних жанрова. Имајући на уму 

литературу од Јегера и Снела до Кауфмана, мислећи од Аристотела до Ничеа, од Фукоа 

до МекКеона, могли бисмо себи поставити ово тешко питање, нарочито важно за 

књижевности које су доцније стизале до жанрова нововековне књижевне имагинације. 

 

Проф. д-р Весна Цидилко (Универзитет Берлин, Немачка):  

 

Пародија и сатира у савременом српском роману 

 

Српску прозу XX и XXИ века снажно су обележила дела пародијског и ироничног 

карактера. Управо ови жанрови и њима својствена проблематика наћи ће се у фокусу 

истраживања. Анализа ће бити заснована на репрезентативним делима српске 

књижевности последње деценије XX и првих година XXI века. 

 

Проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева (Институт за македонска литература, УКИМ-

Скопје): 

Флуидноста на новиот милениум (‘Дваесет и првиот’ на Т. Османли и ‘Милениум во 

Белград’ на В. Пиштало) 

Во трудот се анализираат  романите Милениум во Белград (2000) на Владимир 

Пиштало и Дваесет и првиот (2009) на Томислав Османли низ призмата на Баумановиот 

концепт на флуидно општество, флуидно време, флуиден идентитет, флуидна љубов. 

Флуидноста со својата брзина, пропустливост, променливост и недофатливост е една од 

најточните метафори за суштината на новиот милениум во кој живееме. Сегашноста, 

која не сме во состојба да ја контолираме е препуштена  низ текот на постмодерното  



 

 

забрзано време поткопано во самиот корен со ерозивниот прилив на нестабилност и 

несигурност од што прозилегува видливото незадоволство на јунаците од овие романи. 

Флуидноста за која зборува Бауман не е некаково празнично славење на слободниот дух, 

каде што сè може да се направи во отсуство на јасни правила и критериуми, туку  е 

опасен чекор наназад за целото човештвото предизвикувајќи повторна појава на 

егзистензијалните модалитети на племенското однесување и инстинктивните рефлекси 

поттикнати од духот на самоодржување.  

Двата романи  претставуваат жив портрет на една транзициска генерација која 

егзистира на преминот на новиот милениум и која нужно мора да се прилагодува кон 

новите околности, градејќи ги при тоа своите сложени, променливи, течни идентитетски 

форми и развивајќи меѓусебни флуидни врски. 

 

Проф. д-р Валентина Миронска-Христовска (Институт за македонска литература, 

УКИМ-Скопје): 

Преводната рецепција на македонскиот и српскиот роман во двете културни средини 

 

Во текстот ќе биде проследен интересот на македонската читателска средина за 

српските романи продуцирани од крајот на  20. век и почетокот на 21. век и обратно 

интересот на српската читателска средина за македонските романи во истиот период. 

Појдовна точка за проследување на преводната рецепција во двете културни средини ќе 

биде културниот и литературниот контекст во нив, потоа согледбата за тоа дали постои 

проектен пристап при изборот на делата или пак преводот се врши по личен афинитет 

односно избор на преведувачот и критичарот како и на издавачот. 

 

Проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева (Институт за македонска литература, 

УКИМ-Скопје): 

 

Односот кон болеста во романите ‘Двадесет четири зида’ од Игор Маројевиќ и 

‘Одбројување’ од Фросина Пармаковска 

 

Двата романа ја тематизираат болеста како можност да проговорат за загрозените 

малцинства: во романот на Маројевиќ тоа е сидата, во романот на Пармаковска 

психичкото пореметување. Двата, во својата основа ја имаат индивидуата, загрозена од 

агресијата на колективот. Меѓутоа, додека во романот на Маројевиќ жртвата е болниот, 

во романот на Пармаковска жртвата е и болниот, но и неговата сопруга. Оттука, условно 

речено, двата романи можат да се разгледуваат и како машка односно женска реакција 

на болеста, ставена во различни контексти. Додека во романот на Маројевиќ, кој е 

пишуван во прво лице, а наратор е главниот лик, маж, станува збор за изолација на 

болниот (инаку жена со неспорни вредности во која нараторот се вљубува), романот на 

Пармаковска е пишуван од гледна точка на женскиот лик, жена на болниот и жртва на 

патријархалниот морал, семејното насилство и табу темата на болеста. 

 

 

 



 

Д-р Бојан Чолак (Институт за књижевност и уметност, Београд): 

 

Траума и наратив: Ото Хорват Сабо је стао 

 

У раду се анализира роман српског писца Отоa Хорвата Сабо је стао (2014), у чијем 

је средишту траума губитка партнера. Основна ситуација приликом тематизације 

трауматичног искуства подразумева да јунак тежи да избегне трауму прибегавајући 

потискивању, те обликујући властиту верзију догађаја. У роману Сабо је стао реч је о 

супротном наративном поступку – главни јунак бележи сећања на супругу (не 

искључујући период болести и умирања) не би ли је сачувао од властитог заборава. 

Наратив се, према томе, не налази у функцији конструисања лажног искуства, него 

реконструисања простора сећања. Самим тим, у питању није бекство од трауме него 

суочавање с њом. Истовремено, одвија се и суочавање с некадашњим властитим 

идентитетом. Отуда се кључна проблематика овога романа не тиче питања поузданости 

приповедања него проналажења властитога идентитета. 

 

Проф. д-р Гоце Смилевски (Институт за македонска литература, УКИМ-Скопје): 

 

Белградскиот хронотоп во ‘Insomnia’ и ‘Бледи сенки, далечни гласови’ од Димитрие 

Дурацовски 

 

Текстот претставува анализа на суштинската взаемна врска на времето и просторот 

во романите „Insomnia“ и „Бледи сенки, далечни гласови“ од Димитрие Дурацовски, 

преку примена на бахтиновиот концепт за хронотопот.   

 

Проф. д-р Синиша Јелушић (Универзитет Црне Горе, Црна Гора): 

 

Ерос и Анима – конституисање значења (роман Сунце овог дана В. Пиштала) 

 

У раду аутор промишља категорије Ероса и Аниме (контекст аналитичке психологије 

К. Г. Јунга) у оквирима упоредног тумачења текстова: архитекста (И. Андрић) и 

метатекста (В. Пиштало). Покушавају се утврдити нивои и дифренција 

(трансформација) значења базичних категорија Андрићевог архитекста у односу на 

епистоларну интерпретацију В. Пиштала. 

Не на последњем мјесту, аутор посредовањем разних нивоа тумачења, имајући 

доминантно у виду епистоларни исказ В. Пиштала, постулира тумачење које највећма 

повезује са семантиком архетипа и другим појмовима на којима почива семантички 

систем Андрићевог текста у цјелини (појам игре, итд). 

 

Проф. д-р Радомир Виденовиќ (Универзитет во Ниш, Србија): 

 

Миризмата на егзилот, миризмата на копнежот 

 

„Прва се врати миризмата. (...) Тоа беше миризмата на детството во земјата на 

бегалците,“ вели Кица Колбе, во својата книга Земја на бегалците. Тоа е семејна сторија 

длабоко всадена во интимното паметење, радостагата на детето што стравот го 



 

наследило од роднините бегалци од Егејска Македонија, од државата Грција, зошто да 

не се рече татковината Грција... селидба, изгон, прогонство од Костурско и Леринско, а 

зошто и како... не (се) знае. 

А, притоа, лебдее некој копнеж по она што (веќе) не постои. Место и изместеност, 

припаѓање и туѓост, егзил, азил... има ли крај на набројувањето на бекството, 

загубеноста, бездомноста... 

Еден вид пандан на романот на Кица Колбе може да биде Комо на Срѓан Ваљаревиќ, 

поинаков изгон и прогонетост, надворешен, но и внатрешн егзил кој го твори нашиот 

идентитет. Следен со извесна носталгија, нејасна бездомност. 

 

Д-р Игор Перишић (Институт за књижевност и уметност, Београд): 

 

Тројица Владимира (Арсенијевић, Кецмановић, Табашевић): постколонијална, 

транспостмодернистичка и постсоцијалистичка еманципација српског романа 

 

С обзиром на драматично измењене друштвене условљености српске културе у 

трећем миленијуму, и српски романописци су на различите начине покушавали да 

одговоре на нове епохалне изазове. Распад велике империје научног социјализма 

Источног блока, под чијим утицајем је делимично била и српска култура, узроковао је 

потребу да књижевност промисли властити статус у односу на велике колонијалне 

наративе, како поменуте источне, тако и оне западне који су у нас продрли у облику 

формирања нове велике нарације, либералне демократије и уз њу, у малим културама 

посебно изражену, следујућу потребу за промоцијом дискурзивног налога за 

политичком коректношћу. На овакве изазове није било могуће одговорити у 

постмодернистичкој поетичкој парадигми, која је била доминантна до пред крај 20. века, 

те су се писци које ћемо разматрати одлучили за низ нових стратегија у превладавању 

поетике која се чинила сувише игривом и донекле исцрпљеном. 

Владимир Арсенијевић се определио за обнову реалистичке поетике, са 

транспарентним етичким и идеолошким ангажманом у деведесетим година 20. века, када 

је и у српској култури постојала јасна „блоковска“ раздељеност на „добру“ и „лошу“ 

страну. Године 2000, Арсенијевић објављује књигу Mexico, ратни дневник у којем је 

храбро покушао да проникне у становиште „омраженог“, косовско-албанског Другог. 

Можда баш због те пионирске храбрости, књига је увелико морала да повлађује неким 

стереотипима. За разлику од ове увелико аутоколонијалне књиге, роман Предатор 

(2008) могао би се назвати првим српским постколонијалним романом где се 

колонијални стереотипи трансгресирају алтерглобалистичким дискурсом поп-културе, 

која тако постаје трансвавилонски светски језик. На тај начин, максимално ширећи 

референтну мрежу текстуалности, али не на начин постмодернистички, него 

космополитско-реалистички, Арсенијевић чини један изненађујуће радикалан 

идеолошки и поетички постколонијални искорак. 

Владимир Кецмановић, такође неореалистички или неоверистички, трансформише 

постмодернистичку поетику, али са упливом изразите лиричности у свом рукопису. 

Роман Феликс (2007) још увек је обитавао у оквирима постмодернистичке употребе тзв. 

ниских жанрова (жанра трилера) и интертекстуалности ниског интензитета. Наредни 

ауторов роман, Топ је био врео (2008), већ снажније мапира потребу књижевности да се 

врати „великим темама“, у овом случају рату на простору бивше Југославије, 



 

комбинујући новопронађени интимни лиризам са неонатурализмом ратне 

„свекодневице“. Његова поетика, стилски избрушена и пажљиво наративно и скоро 

филмски кадрирана, романом Осама (2015), у којем и даље постоје трагови 

постмодернистичке поетике у виду интертекстуалне реинтерпретације књижевног дела 

Иве Андрића, укључиће се, благом променом тематског спектра истакнутог у наслову, 

у светске постколонијалне контроверзе и покушаће да српску прозу, као што је то било 

у Арсенијевићом Предатору, учини глобално релевантном. 

Владимир Табашевић, попут Кецмановића, настоји да прозним лиризмом, који 

балансира између ларпурлартистичке херметичности и потребе за ангажманом, 

трансгресира постмодернистичку поетику у романима Тихо тече Мисисипи (2015) и Па 

као (2016). Ход по клизавом терену амбивалентног ангажмана, где би се ауторови 

екстрафикционални радикално левичарски ставови имали преобразити у адекватни 

прозни корелатив, Табашевић практикује и у роману Заблуда Светог Себастијана 

(2018). Међутим, ту оваква поетика показује знакове сазревања, на основу чина 

преиспитивања овога пута постсоцијалистичких налога за политичком коректношћу у 

виду императива о схематизованом приказивању „истине“ о протеклим ратовима, као и 

у виду агресивних захтева тзв. леве критике за родно коректном мимезом чиме би 

требало да се трасира пут повратку анахроне поетике соц-реализма у главни ток 

књижевности. Деконструкцијом „фигуре жртве“, Табашевић упућује радикални 

провокативни како поетички, тако и идеолошки позив за ново ситуирање српске културе 

у оквиру постколонијалних и постсоцијалистичких наратива. 

 

Проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер (Институт за македонска литература, УКИМ-

Скопје): 

 

Моделот на роман-биографикција кај Владимир Пиштало и Гоце Смилевски 

 

Во трудот ќе биде толкуван моделот на роман кој се базира врз реална биографија на 

некоја славна историска личност, кој на преминот од дваесеттиот во дваесет и првиот 

век доживува глобална распространетост. Како претставник на српската книжевност во 

тој контекст ќе биде разгледан романот на Владимир Пиштало („Тесла, портрет међу 

маскама“), а од македонската книжевност ќе бидат издвоени романите на Гоце 

Смилевски („Разговор со Спиноза“ и „Сестрата на Зигмунд Фројд“). Во трудот ќе бидат 

сумирани спецификите на овој модел и сличностите и разликите во пристапот на 

двајцата прозаисти од српската и од македонската литература.  

 

Д-р Тијана Тропин (Институт за књижевност и уметност, Београд): 

 

Несавршено сећање на смрт: историографска метапроза у савременом српском и 

македонском роману 

 

Овај рад ће покушати да на ограниченом простору оцрта скицу паралела и контраста 

у савременом српском и македонском роману када је у питању историографска 

метапроза. Полазећи од остварења Радослава Петковића и Венка Андоновског као врло 

чистих примера постмодерног историјског романа, али уз поређења и интертекстуалне 

везе са другим ствараоцима и делима, покушаћемо да установимо да ли постоје неке 



 

заједничке тенденције, мотивска преклапања, и слична мотивација приликом одабира 

историјских тема.  

 

Проф. д-р Александар Прокопиев (Институт за македонска литература, УКИМ-

Скопје): 

 

‘Лудвиг’, роман за писателот помеѓу два милениума 

 

Со севкупниот свој книжевен опус, Давид Албахари извршил, а и натаму има, големо 

влијание во поткрепата врз развојот на постмодернизмот во балканскиот регион, како и 

во македонската литература кон крајот на 20-иот и почетокот на 21-иот век. Во таа 

смисла, особено е интересно дејството на неговиот рома „Лудвиг“ што се одвива во 

Белград и говори за комплексното пријателство на двајца писатели коишто се познаваат 

уште од студентските денови, а нивното пријателство, во текот на неспокојните години 

на поновата српска историја, содржи колку поврзаност во приватниот и професионален 

живот, толку и константна несигурност и недоверба. 

 

Проф. д-р Жељко Милановић (Филозофски факултет, Нови Сад):  

 

Политичко-поетичка очекивања од савременог српског романа 

 

У раду се истражују очекивања која књижевна критика има од савременог српског 

романа. На примерима рецепције романа који су награђени НИН-овом наградом у 

периоду од 2012 до 2018 године уочавају се захтеви књижевне критике да савремени 

роман буде веродостојно огледало једне идеологије, односно да роман мора да следи чак 

и одређену поетичку матрицу како би испунио идеолошка очекивања. Циљ истраживања 

је да покаже учесталост инсистирања критике на зависности начина обликовања романа 

од претпостављене идеологије коју заговара писац. Вредносни судови који проистичу из 

такве зависности превиђају остварене и потенцијалне уметничке вредности и доводе 

књижевност у положај зависности од доминантних идеолошких пројекција. 

 

Проф. д-р Ана Мартиноска (Институт за македонска литература, УКИМ-Скопје): 

 

Семејното насилство како тема во новиот македонски и српски роман 

 

Последниве децении во јавноста сé погласно се отвора прашањето на семејното 

насилство, сеедно дали психолошко, вербално, физичко, сексуално, економско или 

некое друго, како особена форма на насилство во рамките на домот и семејството, кои 

по секоја логика би требало да бидат места за токму спротивното. Сите форми на 

насилство, од понижување и заплашување, преку малтретирање и употреба на физичка 

сила, па сé до следење и создавање економска зависност, се предмет на бројни 

психолошки теории кои причините ги бараат во личните карактеристики или 

нарушувања на личноста на насилникот, социјалните фактори и општествениот стрес, 

но и потребата за моќ и контрола како форма на потврдување на патријархалната 

матрица и доминација над останатите членови на семејната заедница, најчесто жените и 

децата.   



 

Овој труд се фокусира на два примери на романи кои ја допираат темата на семејното 

насилство, еден од македонската, еден од српската средина - романот „Одбројување“ на 

Фросина Пармаковска и „Лузни“(„Ожиљци“) на Ѓорѓе Ќирјаниќ (Ђорђе Ћирјанић).  

Иако различни по многу нешта, двата романи на овие двајца автори од истата генерација 

на писатели родени во 80-тите год. храбро грабат во разоткривањето на оваа табу тема, 

и во општеството, и во литературата. Трудот ќе се обиде да ги лоцира сите нивоа на кои 

се обработува темата, да направи анализа на проблемот од родов аспект и да утврди дали 

со актуализирањето на темата на семејното насилство на овој начин литературата може 

да направи и извесна социјална промена. 

 

Д-р Марија Грујић (Институт за књижевност и уметност, Београд): 

 

Историја и сексуалност у женском српском роману: Страх и његов слуга Мирјане 

Новаковић и Каја, Београд и добри Американац Мирјане Ђурђевић 

 

Рад анализира проблем  историјске контекстуализације схватања и приказивања  

сексуалности у датим друштвеним и културним оквирима  у  случају два истакнута и у 

21. веку запажена романа на српској књижевној сцени, настала из пера савремених 

списатељица Мирјане Новаковић и Мирјане Ђурђевић. Тематизација рода и 

сексуалности као историографских и репрезентацијских параметара развија се у све 

већем замаху у друштвеним и хуманистичким наукама  као посебно поље проучавања, 

и притом отвара нове интерпретацијске могућности анализирања  тематских кругова као 

што су политика, демографија, тематике свакодневног живота у садашњем или било ком 

другом историјском тренутку , а пре свега велики историјски покрети и догађаји. У 

уметности, посебно у литератури, упркос друштвеним предрасудама и условљеностима 

историјских и обичајних прилика, одувек се отварало унеколико веће поље слобода у 

приказивању и карактеризацији људских односа у одређеним историјским периодима, 

захваљујући могућностима уметничких дела да се кроз разне метафоричне и симболичке 

поступке дотакну  приватности својих јунака. Новије студије сексуалности отварају 

богатство интерпретативних метода и приступа којима се тема сексуалности у 

књижевности проучава као комплексно културолошко питање и битан аспект литерарне 

карактеризације, преплетен са другим психолошким,  културолошким, политичким и 

опште друштвеним тематским слојевима дела.  Овај рад стога ће се осврнути на 

имплициране литерарне мотивацијске механизме сексуалности као историјски 

условљене у роману Мирјане Новаковић Страх и њехов слуга (2000), који својим 

појављивањем на књижевној сцени на почетку 21. века означава и почетке маштовитијих 

и разигранијих  дотицања историјских и културолошких мотива у српској прози него 

што је то случај до тада, и роману Мирјане Ђурђевић  Каја, Београд и добри 

Американац(2009), који у већ познатом духу стварања ове списатељице, утемељује 

простор за женску субјективност као  окосницу романа, пружајући нове углове 

сагледавања историјских мотива као једну од инспирација за будућу српску прозу.  

Поред тога, рад се дотиче и контроверзи  и недоумица око  питања да ли се може 

говорити о савременом „српском женском роману“, као и око тога какве све 

(де)конструктивне расправе и полемике ова врста одреднице  неизбежно покреће.   

 

 



 

Проф. д-р Наташа Аврамовска (Институт за македонска литература, УКИМ-Скопје): 

 

Писателската потрага на родените во осумдесеттите : Бојан Кривокапиќ и Давор 

Стојановски 

 

Предмет на проследување се романите „Пролетта на пат се спрема“ (2017) на 

Кривокапиќ и „Собирачи на пепел“ (2016) на Стојановски. Станува збор за романи 

коишто на нивните автори им донесуваат речиси мигновена видливост и афирмација во 

престижноста на освоените награди. Иако главните јунаци во романите на Кривокапиќ 

и Стојановски се речиси дијаметрално спротивно насочени во однос на светот во кој 

живеат и што настојуваат да го откријат во процесот на одраснувањето, се чини дека 

обајцата во својата потрага се постојано ги пресретнуваат згаришта на пеплосаниот свет. 

Фрагментарната и речиси поетска нарација е притоа основа за споредба на модусот на 

раскажувањето, јазикот и стилот на двата автори. 

 

Д-р Владимир Перић (Крагујевац): 

  

Окцидентализам у романескној прози српских и македонских писаца генерације „Y“: 

транзиција и идентитет 

 

Окцидентализам као скуп животних смерница, извор наде за уравнотежење већ 

ионако дезоријентисаних и пољуљаних нарцисоидних идентитета, протагониста 

савремених македонских и српских романописаца, припадника генерације „Y“ (рођени 

у периоду 1981-1996), налази се у фокусу истраживања рада. 

Разлоге за угледање на Запад, конвергирање ка њему и промишљање истог, 

проналазимо како у потреби српских писаца да направе отклон од балканизма (Лана 

Басташић, Ухвати зеца (2018)), традиционалне, патријархалне улоге жене (Саша 

Савановић, Десети живот (2018)), траумā из детињства зачетих у ратовима 1990-их 

(Владимир Табашевић, Заблуда светог Себастијана (2018)), тако и у ескапистичком 

позиционирању романескног приповедања македонских аутора у хронотопе који се већ 

налазе на Западу и искључују Балкан (Живко Грозданоски, Задње име будућности 

(2018), Стефан Марковски, Херетична писма (2018) и Сашо Димоски, Алма Малер 

(2016)). 

Нестабилност идентитета миленијалских јунака који егзистирају у константној 

зебњи, тескоби и перманентној анксиозности, посматрамо посебно кроз индикаторе 

растуће прекарности, продужене адолесценције, хипертофираног ега (Филип Грбић, 

Прелест (2018)) и безграничне потребе за хедонизмом. 

 

Доц. д-р Дарин Ангеловски (Институт за македонска литература, УКИМ-Скопје): 

 

Баснословното време на детството во романите Маџун од Влада Урошевиќ и Очев 

нови мандат од Слободан Мандиќ 

 

Трудот ги истражува постапките автофикција и автобиографичност како модели на 

наративизација на концептот детство во романите Маџун од Влада Урошевиќ и Очев 

нови мандат од Слободан Мандиќ 



 

Доц. д-р Анкица Вучковић (Педагошки факултет, Сомбор):  

 

Српски роман за децу у првој деценији ХХI века 

 

Српска књижевност за децу има дугу традицију и, ако пратимо њен развој од 

народних облика до савременог доба, видећемо изразиту склоност ка 

експериментисању. Можемо слободно рећи да је књижевност за децу авантура у језику, 

и као таква може бити перципирана и као засебна уметност чији се кодови у битноме 

разликују од  доминанти адултне литературе. 

Сем узбудљивог лингвостилистичког аспекта ове врсте књижевности, нужно је 

разумети важност њене културолошке позиције. У другој половини XX века деца су у 

нашем друштву добила статус културног симбола те је и стваралаштво досегло меру 

антрополошке самосвести у разумевању феномена детињства (што је имало једнако 

арстистичке и социолошке одјеке). Из тог периода потичу аутори чија су дела основа 

школског канона и у актуелном времену (Д. Максимовић, Д. Радовић, Љ. Ршумовић. Д. 

Лукић, М. Антић, Б. Ћопић, А. Поповић...). Међутим, деведесетих година, турбуленције 

у друштву, доводе децу и културу намењену њима у позицију маргине. Тек почетком 

новог миленијума постало је могуће поново пратити тенденције у литератури за децу 

пошто је известан ред почео да се успоставља првенствено у издаваштву, а затим и у 

другим институцијама. У овом раду ћемо пратити  трансформације и иновације романа 

за децу, чија експанзија у првој деценији XXI века настаје под утицијем популарности 

ове форме у књижевности за одрасле. 

 

Д-р Марко Аврамовић (Институт за књижевност и уметност, Београд): 

 

Емиграција и документи Стаклени зид Владимира Тасића 

 

У раду се разматра Стаклени зид, најслабије прихваћен роман савременог српског 

писца Владимира Тасића. И овај текст, као и два претходна Тасићева романа, бави се 

емигрантском тематиком из једног одобреног угла, али и отвара бројна поетичка питања. 

Стакленим зидом Тасић отвара питање могућности документарног романа у доба 

(пост)постмодернизма. Овакав романескни облик за Тасића се чини и најадекватнијим 

за књижевно суочавање са трауматичним наследјем деведесетих. 

 

м-р Билјана Јоновска Стефковска (Институт за македонска литература, УКИМ-

Скопје): 

 

Љубовниот триаголник во романите Прељубници од Вида Огненовиќ и Одбројување 

од Фросина Пармаковска 

 

Во романите кои се предмет на интерес на овој текст тематска доминанта е прељубата 

која што претставува покренувачки фактор во нивното организирање и нивниот идеен 

склоп. Од една страна имаме интимна и длабока приказна за една, според сите мерила, 

успешна жена (Амалија Којиќ, главниот женски лик во романот „Прељубници“) која е 

ставена во судир со стереотипите на својата средина. Од друга страна е нараторката во 

романот „Одбројување“од Фросина Пармаковска која набрзина се решава за брак 



 

понесена од еуфиријата на својата страст за болно љубоморен и психички растроен маж, 

по што следат недоверба, репресии, кошмари, тортура кои ја водат кон прељуба. Во овој 

текст, преку споредбен пристап, ќе биде анализирана тематската преокупација со 

прељубата во српското и македонското женско писмо, конкретно во романите на 

Огненовиќ и Пармаковска. 

 

 

Организациски одбор / Организациони одбор: 

Претседатели на организациски одбор/ Председници организационог одбора: 

 

проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева (Институт за македонска литература,  

УКИМ-Скопје) 

проф. д-р Бојан Јовић (Институт за књижевност и уметност, Београд) 

 

Членови на организациски одбор/ Чланови организационог одбора: 

 

проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ (Институт за македонска литература,  

УКИМ-Скопје) 

Д-р Бојан Чолак (Институт за књижевност и уметност, Београд) 

проф. д-р Александар Прокопиев  (Институт за македонска литература,  

УКИМ-Скопје) 

Д-р Игор Перишић (Институт за књижевност и уметност, Београд)  

проф. д-р Гоце Смилевски (Институт за македонска литература, УКИМ- 

Скопје) 

Д-р Биљана Андоновски (Институт за књижевност и уметност, Београд) 

 

Секретари на организациски одбор / Секретари организационог одбора: 

доц. д-р Дарин Ангеловски (Институт за македонска литература, УКИМ- 

Скопје) 

Ива Тешић (Институт за књижевност и уметност, Београд) 

 

 

 

 

 

Проектот се реализира со поддршка на Министерство за култура на Р С Македонија 

 


