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КЊИЖЕВНА НАГРАДА „ДАНКО ПОПОВИЋ”

ДЕСЕТ ГОДИНА НАГРАДЕ
„ДАНКО ПОПОВИЋ”

Књижевна награда „Данко Поповић” установљена је одлуком Управ-
ног одбора Фонда „Први српски устанак” од 9. септембра 2011. године.
Награда се додељује сваке године у августу у оквиру манифестације
разgовори pоd лиpом Данка Поpовића, под покровитељством Скупш-
тине општине Аранђеловац, за најбољу књигу прозе (роман, књига
приповедака) домаћих аутора на српском језику, објављену у протек-
лој години. „Награда ’Данко Поповић’ има за циљ да допринесе развоју
српске прозе и негује оно што је најбоље у српској слободољубивој тра-
дицији, онако како је предано чинио и сам Данко Поповић“ (члан 2
Правилника о Наgраdи ’Данко Поpовић’). Од 2016. године Награду до-
дељује Народни музеј у Аранђеловцу као обједињујућа установа кул-
туре, у чијем је саставу од тада и оснивач награде.

Сталном бригом оснивача награде о делу Данка Поповића и о самој
награди, као и избором дела изван сваке поетичке искључивости и ван
утицаја ванкњижевних критеријума, Награда „Данко Поповић“ стекла
је за ових десет година лепо име у нашем књижевном животу.

Досадашњи добитници ове награде су: за 2011. годину: Воја Чола-
новић, оdа мањем злу (Моно и Мањана, Београд, 2011); за 2012. го-
дину: Јован Радуловић Сумњива сахрана (Српска књижевна задруга,
Београд, 2012); за 2013. годину: Драго Кекановић, Усвојење (Каирос,
Сремски Карловци, 2013); за 2014. годину: Владан Матијевић, Присtа-
нишtа (Агора, Зрењанин ‒ Нови Сад, 2014); за 2015. годину:  Вуле
Журић, реpублика Ћоpић (Службени гласник, Београд, 2015); за 2016.
годину: Слободан Мандић, очев нови манdаt (Агора, Зрењанин –
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Нови Сад, 2016); за 2017. годину: Радован Бели Марковић, Плава ка-
pија (Албатрос плус, Београд, 2017); за 2018. годину: Весна Капор,
Венац за оца (Српска књижевна задруга, Београд, 2018); за 2019. го-
дину: Драгиша Калезић Галерија Кирка (КУД „Диоген”, Сурчин).

Жири за доделу књижевне награде „Данко Поповић”, у саставу
Марко Недић (председник), Јован Делић и Александар Јовановић (чла-
нови), на завршном састанку, одржаном 14. августа 2021. године, јед-
ногласно је одлучио да Награду „Данко Поповић” за 2020. годину
добије Иван Златковић за роман и жив и мрtав (Лагуна, Београд,
2020). У образложењу жирија се наводи: 

„Својим четвртим романом интригантног наслова и жив и мрtав
Иван Златковић је једну друштвено познату а у савременој књижев-
ности мање коришћену тему укључио у само поетичко и еволутивно
средиште новије српске прозе. Овим романом аутор се придружио
оним српским писцима ранијег и нашег времена, од Светолика Ран-
ковића, преко Пере Тодоровића, до Данка Поповића, који су хајдучију
у њеном савременом значењу доживљавали као једну од садржински
и етички изазовнијих тема друштвеног живота Србије друге половине
19. и прве половине 20. века. Динамичним прозним поступком, нијан-
сираним књижевним ликовима и њиховом изворном психологијом,
сликовитим призорима, живим дијалозима, повременим хумором,
функционалним променама наративне перспективе и другим особи-
нама добро компонованог и модерним књижевним средствима оства-
реног рукописа, Златковићев роман ће својом темом, поступком и
видним уметничким квалитетима привући знатну пажњу данашњих
читалаца и књижевне критике.”

Желећи да представимо књигу овогодишњег добитника, доносимо
текстове чланова жирија о награђеном роману и беседу добитника, из-
говорене на свечаној додели Награде „Данко Поповић” 26. августа
2021. године у Народном музеју у Аранђеловцу. 

А. Ј.
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