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Позив за учешће на конкурсу за додељивање награде Биће и језик 

 

Завод за културу Војводине и Савет за очување мисаоног наслеђа Радомира Константиновића  

упућују јавни позив за учешће на конкурсу за додељивање награде Биће и језик.  

У циљу обележавања годишњице смрти једног од највећих књижевника и филозoфа на овим 

просторима, Радомира Константиновића, покренута је 2015. године манифестација „Дани 

Радомира Константиновића“ а у сарадњи Савета за очување мисаоног наслеђа Радомира 

Константиновића и Завода за културу Војводине, овим поводом, установљена је годишња награда 

Биће и језик. 

 

Пропозиције: 

Завод за културу Војводине додељује Награду Биће и језик у циљу подстицања и афирмисања 

отвореног есејистичког приступа филозофским, социолошким и културолошким аспектима 

савремене друштвене праксе и културних модела. Есеј би требало да се одликује наглашеним 

ставом и особеним стилом, уз видљиви степен ерудиције и прецизне опсервације истраживаних, 

етичких и естетских феномена.  

Награда се додељује младом аутору (до 30 година) за есеј из области филозофије, филозофије 

културе, књижевности, књижевне критике, антропологије, социологије или социологије културе. 

Обим есеја – до 20 страница, текстови треба да буду писани латиницом, фонт Times New Roman, 

величина слова 12, проред Single.  

Награда се додељује једном годишње, 27. марта. 

Поступак доделе награде води Жири, на предлог Завода именован од стране Савета. 

Награда се може доделити кандидатима који су својим радом, деловањем и стваралаштвом 

везани за простор Републике Србије. 

Награда се састоји од новчаног дела у износу од 100.000,00 динара, уз публиковање награђеног 

есеја у часопису Интеркултуралност. 

Награду уручује председник Савета за очување мисаоног наслеђа Радомира Константиновића на 

пригодној свечаности. 

 

Формални услови:  

Заинтересовани достављају есеј у дигиталној форми на e-mail адресу zkvrazvoj@nscable.net са 

назнаком „Конкурс за доделу награде Биће и језик“. Уз есеј је неопходно доставити и кратку 

биографију аутора. Све благовремено достављене текстове прегледаће петочлани стручни жири а 

одлука о добитнику награде биће објављена до 23. марта 2016. године. 

 

mailto:zkvrazvoj@nscable.net


 

Рок:  

Конкурс је отворен од 11. фебруара  до 14. марта 2016. године. 

 

Информације:  

Уколико кандидати не добију потврду о приспећу мејла, молимо да се о пријему текста 
информишу путем телефона координаторке пројекта Александре Ђурић Боснић: 064/13-98-007, 
или 021/4754-128, коју можете контактирати и за све додатне информације.  


