
РАДИО БЕОГРАД 2 

ВАС ПОЗИВА НА УЧЕШЋЕ У КОНКУРСУ  ЗА НАГРАДУ 
 

 „НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ”  
за најбољу књигу 2016. 

из области теорије књижевности и уметности, 

естетике и филозофије 

 

Позивамо вас да узмете учешће на конкурсу Радио Београда 2 за теоријску књигу 

године. Од 2007. године награда носи име Николе Милошевића, једног од наших 

најистакнутијих интелектуалаца, ствараоца који се са изузетним резултатима огледао у 

области теорије књижевности и уметности, естетике и филозофије, и био континуирано у 

жирију Радио Београда од установљења признања за најбољу књигу управо у тој области. 

О награди ће одлучивати жири састављен од три угледна теоретичара и критичара – 

академик Слободан Грубачић, проф. др Мило Ломпар и проф. др Драган Проле. Молимо вас 

да нам пошаљете издања која сматрате вредним кандидовања до 23. децембра. Књиге 

доставити у три примерка Секретаријату Радио Београда 2 (локал са портирнице 214), од 

9.00 до 15.00 сати радним даном, или послати поштом на адресу Радио Београд 2, 

Хиландарска 2, 11000 Београд, са напоменом: конкурс за награду „НИКОЛА 

МИЛОШЕВИЋ” . 
Признање Радио Београда 2 за теоријску књигу године основано је 2002. на 

иницијативу Ђорђа Малавразића, тадашњег главног и одговорног уредника Радио Београда 

2, програма културе и уметности. Председник првог жирија био је Никола Милошевић. За 

2002. награда је додељена Милану Брдару за дело Филозофија у Дишановом писоару, затим, 

за 2003. Милошу Арсенијевићу за дело Време и времена, за 2004. Милу Савићу за дело 

Филозофија политичког дискурса, за 2005. Чаславу Д. Копривици за дело Идеје и начела, 

2006. награда је припала Слободану Грубачићу, аутору дела Александријски светионик, а 

2007. додељена је Радоману Кордићу за дело Политика књижевности.  Лауреат 2008. био је 

Предраг Крстић, аутор дела Филозофска животиња, 2009, Мило Ломпар аутор књиге Негде 

на граници филозофије и литературе, а 2010. најбоља теоријска књига, по одлуци жирија 

Радио Београда 2, била је Енергија сакралног у уметности, аутора Драгана Стојановића. 

Десету награду „Никола Милошевић”, за 2011. годину, добио је Драган Проле за дело 

Хуманост страног човека. Из продукције у области теорије књижевности и уметности, 

естетике и филозофије, 2012. жири је наградио двотомно дело академика Данила Н. Басте 

Над преписком Мартина Хајдегера, a 2013. ово престижно признање припало је Слободану 

Жуњићу за четворотомно дело Прирок и суштаство. Књига Јасмине Ахметагић  Приповедач 

и прича била је најбоља теоријска књига 2014, а прошле године наградa „Никола 

Милошевић” додељена је Александри Манчић за дело Ђордано Бруно и комуникација. 

Награда се састоји од повеље и новчаног износа које дарује РТС, а компјутер дарује 

Информатика а.д. Београд. 

 

У Београду, 23. новембра 2016.                    

 

С поштовањем, 

 

                                                                Главни и одговорни уредник  Радио Београда 2 

            Радоман Кањевац 
 

              Секретар жирија 

продуцент Мила Николић  
телефон 655-3173 

e-mail: programskeakcijerb2@rts.rs 


