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ЉУДСКО-ПРИЈАТЕЉСКИ ОКРУГЛИ СТО 
 

МАЛИША 
(Крагујевац-Рача-Вишевац, 21. март 2015) 

 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да узмете учешћа у раду чисто Људско-пријатељског округлог стола 

МАЛИША, који Катедра за српску књижевност Филолошко-уметничког факултета у 

Крагујевцу организује на дан доласка пролећа, у суботу 21. марта 2015. године у 

Крагујевцу, а у част четрдесете годишњице уметничког и просветитељског рада, као и 

одласка у мировину нашег Малише Станојевића.   

 

* 

 

Подтеме округлог стола треба да обухвате истраживање геополитичке, људске, 

надљудске, уметничке симболичке, историјске, телеолошке, пријатељске, гурманске, 

касномодернистичке, интеркултурне, „мангупске“ и шефовске фигуре Малише 

Станојевића у националном, регионалном, европском и глобалном контексту:  

 

1. Малиша Станојевић: Шеф Одсека за филологију ФИЛУМ-а 

2. Малиша Станојевић или како подизати факултете 

3. Рецепција/слике Малише у нашим животима 

4. Шта нам значи Шеф? 

5. Волеј и стих: Малиша као фудбалер и песник 

6. Помфрит са фетом и пиво на OMV-у или стотине хиљада километара са Малишом 

7. Малиша и Rock n Roll: Neil Young, Joan Baez, Beatles… 

8. Малиша: левичар и бунтовник  

9. Нема пензије: Малиша јуче, данас, сутра 

10. Малиша – 'леб наш насушни 

11. „Умри као доцент – умри као човек!“ (М. Станојевић) 

 

 

* 

 



Сви учесници су обавезни да попуне пријаву и напишу реферат. 

Попуњену пријаву за учешће на округлом столу (коју вам достављамo уз овај 

позив) послати најкасније до 01. фебруара 2015. године (ради евиденције броја учесника).   

Реферaти не смеју бити дужи од две-три шлајфне (време излагања: 5-6 минута).  

Напомена: неће се узимати у обзир коауторски реферати. 

 

* 

 

Реферате, спремне за штампу (име и презиме аутора, наслов реферата и текст 

реферата, све до 4000 знакова укључујући и литературу и фусноте, фонт Times New Roman 

величине 12, размак између редова 1.5, први ред увучен аутоматски), доставити до 15. 

фебруара 2015.  
Зборник реферата биће објављен до дана одржавања округлог стола.   

  

 

* 

 

Пријаве реферата слати на електронску адресу: boskovicbdragan@gmail.com 

 

  

* 

 

Округли сто почиње тачно у подне 21. марта 2015. године, а завршава се до 17.00 

часова. 

Након завршетка округлог стола креће се, Mалишиним „стопама“, пут Раче и 

Вишевца, где ће бити организована вечера. 

 

 * 

 

Путне трошкове и трошкове вечере (око 1000-1500 динара по особи) учесници 

сносе сами. 

 

 

Унапред хвала, 

 

Катедра за српску књижевност 
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