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КУЛТУРА

КЊИЖАРИ МАТИЦЕ

ШВЕдСКА АКАДЕМИЈА ОБЈАВИЛА 114. ЛАУРЕАТА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ

CPI1СКЕ

Представљање
књиге Радоја
Фемића
у Књнж8рИ
Cke вечерас од

Матице срп
бкl\е

Каэуо Ишигуро добитник

19 часов.а

представљена kЊКI1I

доја

ФСNиl\a

мр

петан, 6.0кт0бар 2017. д;а

еnове награде

Ра

.,Ишчекиваље

апсурда. Компаративни оглед:

СамЈУел Бекет, МIIОЩ>3Г Була
ТOBкh,)Кap1CO Команин". О .цје
лу и аутору говориће мр Алек

3а

Добиће девет

сандар Ћуховнћ и мр Милорад
ДурутовиII.
Радоје Фемнћ рођен је З 1.
децембра 1988. године у Бије.
пом Пољу, rцje 3аВршава ос

милиона wведских круна
O~ годиме с8анм 1I~ из Нобеловог фонда добија ~
~T NИЛИона weeДО(ИХ нруна, ОДJЮOfO близу NИIМOН ~.

новну ШJroЛУ Н гимназију. На

СтудијсКQМ програму 38 срп
СКИ језик и јужнословснске

ИЗНОС ~ noднјелкти ако буде више лауреата у ~днoj дисци_
плини. Камо стоји ка званМЧНОN caf1"y Ш~~ aн.aдeNИје ]з

I(њижевност Фило:юфског фа
k)'JrТeТ3. у Ннкшнћу завршава
основне cryдије. одбранивwи

npнcrмгло је

завРШН И

тобру

-

080ГОДИШњer лауреата Нобело~ награде ]з КЊИЖ9НОСТ

Камо пан Cilзнаје 6ритансни Гардијан, и ове године главни
таимацн за мarpaдycy били Кеннјац

лиnломски рад у ок

С

npeдметоы

ужс

магистарсКИ рад под називом

писац
Каэуо
114. добитник јс

је рођеи у Јапану, али се ше

ске академије С. ра Да ниус:.

cnщao Ј:аО професор КЊН
жевиocnt у гимназији, а од

:ш.есетих roдина прошлог ви

иаведеио је да Ишиrypo пишс

јека са породицом преcenио у

.. powаие

ЛOnОWkOм факултету УЦГ. За

Вcnику Британију, ДобlfТ1lИК
Н обела 38 књкжевност 20 17.
roднHe п ише на еиrnесlФМ је

п ocnrrиyтe

'>n<y.

ангажаован

резултате

ТОIФW

студнраља више Пута иarpal) и

ван од стране Фaкynтeтa. Био
cnшендиста Владе Црне Горе
на основним, као и Матице
српске - Дрyuпвa 'Ulанова у

Црној Гори, на магистарским
CТ)'lIИјама. Учесник је бројних

стер студије из области креа
ТИВНОГ писаља завршио је на

Унн8ерЗtrТeТ)' ИСТ Аиrnија.
Четири од ytcyItl{O седа.... .пје
ла преведено јс на српски је

Nc1Нописац к.uy
и wnaнcки писац х...јер Ма
рмос, Иnaк. ка3уо Ишиrypo је 114. добкrник мајпpecnoинијег

(Дерета, ,,не дај ми иикада
да одеы" (Плато) и "Остаци да

ПРИ3нања.

иа" (Дерета).

9. децембра,

на свечаној цере
монији у СтоЮСOJlwу. OДII)'Q
НОEICЛовог комитета Шведске

У образла.сн.у одлуке H~
6e.noвor кowнтeтa, коју јс и~

НО80М саду. Рад'IО ИСk)'СТВО

20 14/ 15.

копани uин" (The Buried Giапt)
објав ио је 201 5. годинс.
Шеэдесетдвоroдншн.и Ка
эуо Ишиrypo рођен је у На
г.к:акију, ДиnЛONИрао је иа
УниверзитС1)' у Kemy, а ма

зик, "Сликар пponазl!ОГ свије
та" (дег.а), .,закопани uин"

казуо Ишкгуро

Британски
Иw кryp<t је

саОПШ"ПUIа

као сараднюс у настави н а Фи

академије је донеlUlе примље

винарима из цијелог свијета
секретарка

велике

на са изнснађељем, јер према
ПРОГНО38ма lUIад.ноничара Ке

швед

мијац Hгyrн ва Ткоиг'о н Ја
панц Хар)'ICИ Мураками бкnи

еNоциокалllе

су водећи кандкдатн све до ие
ко.!т,:, ко сати пред до.пјеле, када
их Је претекла дотада треће

снаге", и да у својим књига.ча
..откри ва амбис који стоји ис
под иашег ИЛ)'30риог осећаја

пласирана КaнaђaJl кa Марга

веэе са свијетом".

На вијест о QIIJIУЦИ Швед
ске академије Ишиrypo је за
Би-Би-Си рекао даје да осјећа

Иwиrypo

је

рет А"ПI)'д. Ишиrypo иије био

најпознатији

ни иа списку wирих фa.rюpита.

по .цјслима ,,нс дај МИ никада

Ш ведска а.кале ... ија иикада ие

(Never Lct Ме Go) и
"Остаци дана" (Thc Remains
ofthc Day), по IФм је сним.љсн
истои мени фИЛМ 1993. године
да oдeM~

због Нобелове Haf1)8Дe "вели
чаиствеиу част, јер значи да је

иа ".У1У највсЬих писаца који
су ЖКВС!Јк",

откр ива ко је био кандидат, а
с п исак ужнх кандидата откри

ва се тек

50 roдина

у ком ntyWИ Е нтони ХОПЮlнс:,

касиије.
СЋ.

науч"их н стручн и х cкynoвa,
округлих столова, кљ иже ВII ИХ

nPO'l'зма. Бави се писаљем
kJЫlЖев не

ICpктнке.

Живи

у

Подгорици.
ЖЈ
у МАТИЦИ СРПСКОЈ У

ДДНИЛОВГРАДУ

О историји
Бјелопавлића

НА УНИВЕРЗИТЕТУ ОБИЉЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН ПОДИЗАЊА

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ДВОРАНИ
КОТОРСКЕ МУЗИЧКЕ WКОЛЕ

СВИЈЕСТИ О БИБЛИОТЕКАМА

Читамо п

ошnост,

удућност

пишемо

ВИСОXQWkOлске

у Матици српској у Даии

и с п ецнјалие

библиотеке, као и Нацнои алиа
библиотека ЦpHt Горе "Ђурђе
Цриојевић".

ловl1ЩЦY вечерас, У 20 сати,
oдpжahe се прс:цавање проф. др
Жељка Вујади иовиha о исто
рији Бјe.nопasл ића. Професор
Вујадн иовиh је родом ю овога
lCp8ја. а веь roдннaм.a предаје иа
фaкyлтery у Републи ци Срсп

ТаlФђе, IЈ а иницијативу Цен
тралне универзитетске библио

пке да све народне библ нотеке

у Цриој Гори подрже акцију под
иазивом "Бнблиотеке за crnдеи

кој. До сада је објавио више
Ctyдија и ОЩ)жао прегршт
пред.авања о дoraђијима који
су обн.љежили Бјe.nопавлиhe.
И.М.

те", односно да омогуће беспла
тан 5. октобар 33 све црногорске
студсlПC, без обэира иа то да ли
су студсктн дрJCallиог КПИ при
ватиих

универз итета,

одазва

ПРОМ ОЦИЈА КЊИГЕ
ЖЕЉКд РУТОВИЋд

ле су се народис библиотеке у

"Читања И

и Подгорици. циљ ове ахције је
симболичан доприиос афнрма

Бару, Беранам а, Будв и, Цетнн.у,

Кaropy, Н икшићу, Херцег Новом

сјећања"

цији библиотечkO-И Ифор",аци~
не струке, ал и и допринос виcQ

У окв иру ТpelIer turrtриа
циоиалиor сајма lCЊига Под

ropкца 2017, У суботу У 19
часова у Кanктan llIIазн, биће
ПfМ!Nов исана књиГ8,~ и
СЈс!\ања" (есеј и о смислу тра
гаља

-

ријеч и човјек) пy&lи

цисте и теоретичара иедијсlCe

Централиа ун и верзитетска
библиотеu (ЦУБ) Универзите
та Црне Горе орraиюoвала је 5.
октобра ове године Национални
дан поднзањз свијести о библи
отекама, под слоганом "Ч итамо
прошлост, п ишемо буцућиост'"'.

културе Жељка Pyroвиha..
Рецекзент кн.иге, иовинар

у ок
аиру "ЕрасмуС+" пројекта Мре

М ин.а Бојанић, казао јс да
"Рyroвић у маниру прсданог

же сервиса за ПOJlJ)Ш КУ библи~

и иtyЫориог 'ткалua' као изу

зетни epyдкra чијаје речеиица
уобичаЈеио већ чак и у ззвНД
но белетрИC"ПIчкој равии, као
ријетко ко код нас, мau.rroвито

.

- Програм је реализован

течlФј мрежи Зал адног Балкана
кроз модернизацију библиотека
и ннвоа стручиocnt И квалифи
кација библиотечkOГ особља у
високошкonским инстнтуцкја
... а у земљам а Западl lOГ Бanка

зно задовољство због богатства
програма који ПOJJpaJyWИЈС8а 080

06""""""",.
- Евидентио

је учешће свих

ltЉ)'ЧЮIX фaкropaубиблиотекар
ству у овом пројеК"l)' - оuијеltио

је Кирби.
ОбlVЬеЖ8В3ње Наци оналиог
дана подизаља свијеC"ПI о биб
лиотекама подразумијсва орга
н изовање

н еколико

nporpaMa

и акција у универзитетским и
иародниw библиотекаыа, чији је
циљ да подсјетк јавиост иа важ
иост учешћа библиотека у про

цесу форм anног и иеформалног

и успјешно, мири ХЈЈ8ДНи језик

Il a - К83аЛа је у уводној рнјс:чн

... На

обраэовања, односио у иэrрад.њн

директорица ЦУБ мр Босиљка
Цнц.'IoI КЛ .

друштва энања, као и да допри

На отварању скупа обра

бибпиOТC'lКОГОСо6ља у цјелиии.

~КDГH аналктнчЈ(()г·

npoиоцији ће ГОIЮpIfТ1l нови
иар Ваља Ковачевић, мр ЗораЈl

Бош ков нII И аyroр.
ЖЈ .

дана"

Уручен.с Нобелове награде
за књижевиост биће одржано

овоroдишње Нобелове награ
де 33 књижевн ост. Ишиrypo

ШkOЛСkС

"Остаци

његов израелсни колега Амос: Оа, италијански есејиста и ро

.... .....,.

струке - Драма у српској кљи
жевности, н у jyny20 16. брани
Тема апсурда у драма о Годоу
(Бекет. Бynатовнh, Команин).
На ДОКТОРСКНN је студијама
118 Филозофском факултету у

Nfutl W8 Тhlong'o и.Ј.1-

naнац х.,у. м".м- . у игри је била и lCaНaДCНa cnис.r
тељна Мoprapeт АТ8УА. иао јужнокорејсми пј~Иt( Ко Un, те

201 1, на тему Прнповје

дачкн поступак у Травннчкој
ХроНИЦИ Иве Ан.црнhз. Након
тога уписује постдипломске
С1)'дНје iD oбnacrи каукс о кљи
)l(СВИocm,

240 предnога.за 195 кандидата,

књигу

Ишиrypo добио је Бyкqювy
н3Ј1)аДу. Послсдњи роман ,,3а

иесе noдизaњу нивоа стручиOC"nf

... анифестацији

ти о се и кордииатор програ м а

У овој

учество

Пцра ИI' Киpt5и који јс изра-

ва.ле су укиверэнтетскс, иародне,

КОМ образоваљу у Цриој Гори .
Поред тога, маllмфесгацнја На
ционални дан подизања свијести

о библиО'ГСкама п одразумијева
и оргаИИЗ0вање пре]ентација
н предаваља и амијењс н их ака
ДСМСlФм Осо6љу, Ctyденткма и

библи отекарима, тако да су јуче

petcropary OJIJ)JК.aHa предаваља:
.. Вреднован.е наУЧltО-Истражи

у

вач ког рада: измсђу политичког
пројекта и ИСlФи ског библиOТ"t
К8рс1Ћ8", .,Информацијска и ме

дијска пнсмеиост'"', и друга, као
и ИЗIIожОО ,,JIeraт apxнnJC1"e Ми

лана Поповића : грађа 33 npoyча
вање архитектуре Црне Горе".

ТI{И поводом, Народна библи

отека ,Др Радован Лanић" у Бе
ранама орraнюоaanа је нзлoж{iу
кљнга из легата Maprнтe Лалић

Терзић.

А.Ђ.

законика

Црне Горе"

