
 

                   Прочитај књигу – конкурс за доделу стипендије 

 

 

Сегединска месна српска заједница у сарадњи са Катедром за словенску филологију           

                            Сегединског универзитета расписује конкурс под називом  

 

                                                              „Прочитај књигу”  

 

за доделу стипендије студентима Групе за српски језик и књижевност Катедре за 

словенску филологију Сегединског универзитета. 

Конкурисати могу студенти основних и мастер студија.   

 

Циљ конкурса је: 

- развијањем читалачких навика студената, обогаћивање речничког фонда српског 

језика кандидата 

- развијање интересовања студената за упознавање књижевних остварења насталих на 

српском језику  

- подстицање на самосталан, аналитички рад  

 

Конкурисати се може радовима у којима се представља, анализира и износи самосталан 

закључак о књижевном делу, одабраном по слободном избору од предложених наслова 

расписивача конкурса. 

 

                                             Данило Киш        Енциклопедија мртвих 

 

                                       Милош Црњански    Дневник о Чарнојевићу  

 

                                         Слободан Тишма    Бернардијева соба  

 

                                            Ђорђе Лебовић    Семпер идем 

 

                                       Петар Милошевић    роман по слободном избору 

 

                                                           Поезија Ане Ристовић 

 

                                                     Поезија Драгане Младеновић  

 

Подносилац конкурса је дужан да у свом самосталном писменом раду, у обиму текста 

од, најмање 10 000 до, највише 12 000 словних места у кратким цртама: 

- прикаже књижевни рад аутора одабраног наслова,  

- опише настанак и комплексно представљање изабраног дела,  

- изврши анализу главног лика у том делу,  

- изнесе свој општи закључак о одабраном књижевном делу  

 

 

Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру и дигитално (на дигиталном 

носиоцу информација) поштом, на адресу: Szegedi Helyi Szerb Közösség, 6720, 

SZEGED, Somogyi u 3. (дигитално: szegediszerbkozosseg@gmail.com или 

mailto:szegediszerbkozosseg@gmail.com


rorcsik@gmail.com)  

На коверту обавезно написати: „Прочитај књигу – конкурс за доделу стипендије“.   

  

Рок за подношење конкурсних радова је 30. септембар 2022. до 24:00 часа. (До овог 

рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.) 

 

Одлуку о додели 4 стипендије за најбоље конкурсне радове у износу од по 40.000 Фт у 

првом семестру школске године 2022/23, донеће трочлана стручна комисија. 

 

Рок доношења одлуке је: 15. 10. 2022. г. 

 

Награђени радови широј јавности биће представљени на Литерарном часу, у оквиру 

Дана српске културе у Сегедину – 2022. г.  у реализацији Сегединске месне српске 

заједнице.   

 

 

 

Информације у вези са конкурсом могу се добити на мејл адресама:  

szegediszerbkozosseg@gmail.com, или rorcsik@gmail.com  

 

 

У Сегедину, 20. 05. 2022. г. 
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