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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА  
„БЕС КРАЈ НИ ПЛА ВИ КРУГ”

У ЧАСТ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ  
И СА ВРЕ МЕ НОГ СРП СКОГ РО МА НА

Увод на бе ле шка

У спо мен на Ми ло ша Цр њан ског и ње го во де ло, а у же љи да 
на гра ђи ва њем де ла об ја вље них на срп ском књи жев ном про сто ру 
дâ под стре ка раз во ју на ше књи жев но сти, Ма ти ца срп ска у са рад њи 
са ма ни фе ста ци јом Да ни Ми ло ша Цр њан ског, осно ва ла је 2019. го
ди не стал ну го ди шњу на гра ду под име ном „Бес крај ни пла ви круг”. 
На гра да се до де љу је на дан пи шче ве смр ти, 30. но вем бра сва ке 
го ди не, за ро ман ко ји је об ја вљен из ме ђу 1. но вем бра прет ход не и 
1. но вем бра го ди не у ко јој се на гра да да је. Жи ри се са сто ји од пет 
чла но ва ко је име ну је Управ ни од бор Ма ти це срп ске, на пред лог 
Пред сед ни штва Ма ти це срп ске (три чла на) и Про грам ског од бо ра 
ма ни фе ста ци је Да ни Ми ло ша Цр њан ског (два чла на). Члан ство у 
жи ри ју је че ти ри го ди не, а из бор чла но ва жи ри ја из Ср би је, Ре пу
бли ке Срп ске и Цр не Го ре сим бо лич ки је знак це ло ви то сти на шег 
на ци о нал ног и кул тур ног про сто ра. Жи ри у са ста ву: проф. др Мла
ден Шу ка ло (пред сед ник), проф. др Не бој ша Ла зић, доц. др Го ран 
Ра до њић, доц. др Ми на Ђу рић и доц. др Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, 
на сед ни ци одр жа ној 18. но вем бра 2022. го ди не, од лу чио је да се 
На гра да „Бес крај ни пла ви круг” до де ли Го ра ну Пе тро ви ћу за ро ман 
Ико но стас свег по зна тог све та (у из да њу Ла гу не из Бе о гра да). 
Же ле ћи да пред ста ви мо књи гу ово го ди шњег до бит ни ка, у овом 
бро ју до но си мо књи жев но кри тич ке тек сто ве.




