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УЗ ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА

Јован Радуловић је био најистакнутије име међу савременим српским 
књижевницима рођеним у Хрватској (Полача, код Книна, 29. септембра 1951 

– Београд, 7. марта 2018): опсједнут завичајем и његовим људима у припови-
јеткама, драмским дјелима, романима, мемоарским записима, сценаријима, 
публицистичким чланцима и уредничким пројектима, он се увијек окретао 
путевима њиховог живота и њихове судбине (у Далмацији, Београду, еми-
грацији, изгону).

Кад се распламсала криза у Југославији, ангажовао се на стварању или 
обнављању српских културних друштава у Хрватској. Касније је покренуо 
зборник студија и чланака Република Српска Крајина (Книн – Београд, 1996), 
окупивши најугледније стручњаке из различитих области (језик, историја, 
географија, књижевност). Као уредник БИГЗ-а, с великим намјерама је по-
кренуо библиотеку „Књижевност Српске Крајине” и приредио Изабрана дје-
ла Мирка Королије, а подстакао писање монографије Књижевност Српске 
Крајине (Д. Иванић, 1998). На мјесту управника Библиотеке града Београда 
организовао је симпозијум о Владану Десници (2005; зборник, 2007); такође 
је афирмисао књижевно-публицистичко дјело Марије Илић Агапове (родом 
из Пађена код Книна), прве управнице Библиотеке града Београда.

Дјело Јована Радуловића је имало велик одјек и у књижевној крити-
ци и у читалачкој, телевизијској и позоришној публици. О њему су писали 
наши најистакнутији књижевни и позоришни критичари (Јован Христић, 
Јован Ћирилов, Радомир Путник, Љубиша Јеремић, Чедомир Мирковић, Јо-
ван Делић, Марко Недић, Радивоје Микић, Горан Максимовић…); романи и 
приповијетке су имали више издања, а издавачка кућа Дерета објавила му је 
Изабрана дела (2001–2004) у седам књига. Добитник је Октобарске награде 
града Београда, Андрићеве и Виталове награде „Златни сунцокрет”, те низа 
награда са именима познатих писаца (Исидора Секулић, Бранко Ћопић, Бора 
Станковић, Петар Кочић, Јоаким Вујић, Браћа Мицић, Матија Бан). Књижев-
ни класици међу далматинским Србима, Симо Матавуљ и Владан Десница, 
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добили су у Јовану Радуловићу достојног насљедника. Српска књижевна за-
друга је издала у својим колима и другим библиотекама више његових књига, 
а двије и по године од његове смрти му се одужује научним скупом, гдје ће 
се анализирати његово дјело и дјеловање у српској књижевности и култури, 
уз учешће савременика и сарадника Јована Радуловића, историчара књижев-
ности, књижевних критичара и лингвиста.

Душан Иванић


