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А Н  К Е  Т А :  С Р П  С К А  П Р О  З А  Д А  Н А С

 

АН КЕ ТА – СРП СКА ПРО ЗА ДА НАС

У на ме ри да на ста ви раз го вор о књи жев но сти, ко ји је по во дом 
по е зи је про шле го ди не за по чео са пе сни ци ма, уред ни штво Ле то
пи са Ма ти це срп ске од лу чи ло је да ове го ди не на пра ви ан ке ту о 
са вре ме ној срп ској про зи: о ње ним по е тич ким тен ден ци ја ма, о 
про фи лу да на шњег чи та о ца, о од но су пре ма филм ској умет но сти, 
о по ли тич кој ко рект но сти али и кри тич ком по тен ци ја лу про зе 
на шег вре ме на.

На на шу ан ке ту, са ста вље ну од пет пи та ња, ода зва ло се два
де се так ис так ну тих пи са ца раз ли чи тих ге не ра ци ја и по е тич ких 
по гле да, сви са же љом да из свог ства ра лач ког угла про ми сле и 
осве тле са вре ме ну срп ску про зну сце ну. 

За хва љу је мо свим уче сни ци ма ан ке те. Уве ре ни смо да су 
сво јим од го во ри ма плод но до при не ли са гле да ва њу ак ту ел ног тре
нут ка овог то ка срп ске књи жев но сти. 
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