
ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ

НАУЧНИ СКУП

ПРЕДАЧКА 
МЕЛОДИЈА АЛЕКА 
ВУКАДИНОВИЋА

5 − 7. април 2013.
Требиње

Пројекат
Смена поетичких парадигми у српској књижевности 
двадесетог века: национални и европски контекст

НАПОМЕНА

•  Време излагања на Научном скупу ограничено је на 10 
минута.

•  Сви учесници треба да предају текстове за Зборник радо-
ва са апстрактом, резимеом и кључним речима у елек-
тронском облику до 15. маја 2013. године. Обим радова 
не треба да прелази 25.000 словних знакова са проредом. 
Радове слати на обе адресе: svetlana.seatovic@gmail.com, 
mrkavramovic@yahoo.com. 

Недеља 7. април 

9.00 часова
Херцеговачка Грачаница

Помен Јовану Дучићу

12.00 часова
Црквине

Промоција зборника Песничко дело и мисао 
о поезији Милована Данојлића

20.00 часова 
Дом културе

Вече лауреата Алека Вукадиновића

За учеснике Научног скупа обезбеђени су смештај и 
превоз.

Полазак у Требиње је 5. априла 2013. у 7.30 часова из 
улице Адмирала Гепрата, код Вазнесењске цркве.

Повратак из Требиња је 8. априла 2013. у 9.00 часова.

Ради могућег излета, молимо вас да понесете пасош.



Петак 05. април

20.00 часова
Музеј Херцеговине

Отварање изложбе слика Моме Капора

Субота 06. април

Свечано отварање скупа      
9.30 часова  

Славко Вучуревић, градоначелник Општине Требиње
проф. др Јован Делић, Филолошки факултет, Београд, 

руководилац пројекта
проф. др Александар Јовановић, Учитељски факултет, 

Београд, уредник скупа

Коктел

10.15 – 12.00 часова
Председава 

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ

1. проф. др Александар Јовановић, Учитељски 
факултет, Београд  

Неосимболистички сјај Алека Вукадиновића 
(уводне напомене)

2. проф. др Јован Делић, Филолошки факултет, 
Београд 

Положај Алека Вукадиновића у српској поезији друге 
половине двадесетог века

3. проф. др Петар Пијановић, Учитељски факултет, 
Београд 

Поетичка гледишта Алека Вукадиновића

4. проф. др Иван Негришорац, Филозофски факултет, 
Нови Сад 

Језик као магија у поезији Алека Вукадиновића

5. доц. др Горан Радоњић, Филозофски факултет, 
Никшић 

Тема поезије у лирици Алека Вукадиновића

6. проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет, 
Београд  

Да ли се смисао (у поезији) чује?

7. др Светлана Шеатовић Димитријевић, Институт за 
књижевност и уметност, Београд 

Циклуси у поезији Алека Вукадиновића

Пауза

12.15 – 14 часова
Председава
ЈОВАН ДЕЛИЋ

8. доц. др Саша Радојчић, Факултет ликовне 
уметности, Београд 

Дуалистички поглед на свет у песмама Алека 
Вукадиновића

9. доц. др Слађана Јаћимовић, Учитељски факултет, 
Београд 

Пејзажи бића у поезији Алека Вукадиновића

10. др Персида Лазаревић Ди Ђакомо, Универзитет у 
Пескари 

Поетика сна Алека Вукадиновића

11. Бранко Вранеш, Филолошки факултет, Београд  
Алек Вукадиновић или искушење озбиљног

12. др Марко Недић, Београд 
Песме у прози Алека Вукадиновића

13. др Бојан Јовић, Институт за књижевност и 
уметност, Београд 

Прекинута песма. Како се прва и заборављена збирка 
Први делиријум продужила у прози

Пауза за ручак

16.00 – 18 часова
Председава 

АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВ

14. проф. др Радивоје Микић, Филолошки факултет, 
Београд  

Ноћна трилогија Алека Вукадиновића

15. проф. др Тихомир Брајовић, Филолошки факултет, 
Београд  

Ружа језика: повест једног повлашћеног лирског мотива и 
песничка самосвест Алека Вукадиновића 

16. проф. др Снежана Самарџија, Филолошки 
факултет, Београд 

Кратки говорни облици у поезији Алека Вукадиновића

17. проф. др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет, 
Београд  

Басмописац у Књизи прстенова

18. Недељка Перишић, Институт за књижевност и 
уметност, Београд 

Предачке и матерње мелодије: Алек Вукадиновић и 
Момчило Настасијевић

19. мр. Андреја Марић, Филолошки факултет, Бања Лука 
Дослух са Винаверовом Надграматиком у поезији Алека 

Вукадиновића

20. Марко Аврамовић, Институт за књижевност и 
уметност, Београд 

Митотворство Алека Вукадиновића

21. мр Валентина Хамовић, Учитељски факултет, 
Београд 

Васко Попа и Алек Вукадиновић: мит и поетика

Пауза

18.15 – 20.00 часова
Председава 

СВЕТЛАНА ШЕАТОВИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ

22. др Миодраг Матицки, Институт за књижевност и 
уметност, Београд 

Иновација језикотворства Алека Вукадиновића 

23. доц. др Александар Милановић, Филолошки 
факултет, Београд 

Вукадиновићево језикотворство

24. мр Сања Париповић, Филозофски факултет, 
Нови Сад 

Метричка ружа Алека Вукадиновића

25. доц. др Зорана Опачић, Учитељски факултет, 
Београд 

Пригушене боје Алека Вукадиновића

26. доц. др Предраг Петровић, Филолошки факултет, 
Београд  

Анђео смрти Паула Клеа у Песничком атељеу Алека 
Вукадиновића

27. проф. др Јелена Новаковић, Филолошки факултет, 
Београд 

Вукадиновићев дијалог са Валеријем

28. Мина Ђурић, Филолошки факултет, Београд 
Душа сећања и Душа света – Вукадиновић и Тагоре

Дискусија

20.00 часова 
Музеј Херцеговине

Његош и Дучић разговарају 
поводом 200 година рођења Његоша
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