
 

 Слађана Миленковић ИЗАБРАНИ СТРУЧНИ РАДОВИ, ПРИКАЗИ И ЕСЕЈИ 

 

� „Апсолутно позориште“ студија о драми ,,Чекајући Годоа" Самјуела Бекета 

(Часопис ,,Наш траг" Велика Плана, бр. 12, пролеће 1997. године) 

 

� ,,Позориште у позоришту и сценичност као комедиографски поступци Бранислава 

Нушића“, студија (часопис ,,Наш траг" Велика Плана, бр. 13, 14, 15, лето-зима 

1997. године) 

 

� „Јелена Стојсављевић - Рањена месечина" (,,Књижевна реч", Београд број 

485/486/487 јануар-фебруар 1997. године и ,,Кровови" Сремски Карловци бр. 39/40 

1997. године) 

 

� „Владика Николај Велимировић-Вера образованих људи" (,,Кровови" Срем. 

Карловци, бр. 39/40 1997. године) 

 

� „Драме за децу" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 10. јануар 1996. године) 

 

� „Кућа радости и сете" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 17. јануар 1996. 

године) 

 

� „Свето дрво" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 7.  фебруар 1996. године) 

 

� „Вечити Доситеј" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 17. јануар 1996. године)  

 

� „Ћутање и говор песника" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 17.  фебруар 

1996. године) 

 

� „Песничка порука вршњацима" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 13. март 

1996. године) 

 

� „Песме љубави и рата" (,,Сремске новине" Сремска Митровица 20. март 1996. 

године) 

 

� „Да изнесемо ствари на чистац" (,,Кровови" Срем. Карловци, бр. 41/42/43 1998. 

године) 

 

� „О песмама Предрага Удицког" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Нека куца срце мога Срема" 20. новембра 1998. године) 

 

� „Стваралаштво Недељка Терзића" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 23. децембра 1998. године) 

 

� „Милан Миливојевић - Свитање душе" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица 

у емисији ,,Сусрети понедељком" 1. фебруара 1999. године) 

 

� „Стваралаштво Светка П. Рељића" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 8. фебруара 1999. године) 

 

� „Сам на обали - о делу Николе Бељанског" (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 16. августа 1999. године) 



 

� „Новинарска-о књизи Драгане Ћатић"  (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица 

у емисији ,,Сусрети понедељком" 16. августа 1999. године) 

 

� „Песме из душе сликара - о песмама Тонија Анушића" (објављен на Радију ,,М" 

Срем. Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 27. септембра 1999. године) 

 

� „Отисци лета на души песника" - (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 20. децембра 1999) 

 

� „Цвијетин Лобожински - ветрови рата и љубави" (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 21. фебруара 2000. године) 

 

� „Разговор с душом - о песмама Ковиљке Бојичић" (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 6. марта 2000. године) 

 

� „Проговор унутрашњости - о поезији Марине Васиљевић" (објављен на Радију ,,М" 

Срем. Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 20. марта 2000. године) 

 

� „Мира Оршанић - Рајска башта" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 15. мај 2000. године) 

 

� „Роман инспирисан глумом" - Предраг Перишић ,,Сенке усппомена" (објављен у 

,,М" новинама Срем. Митровица, 12. јуна 2000. године) 

 

� „Тајна, рано зачета - о песмама Предрага Удицког" (објављен у ,,М" новинама 

Срем. Митровица, 3. јула 2000. године) 

 

� „Захарија Орфелин обавијен велом тајности" (објављен у ,,М" новинама Срем. 

Митровица, 10. јула 2000. године) 

 

� „Прва штампана песма на српском језику" (објављен у ,,М" новинама Срем. 

Митровица, 17. јула 2000. године) 

 

� „Житије Петра Великог" (објављен у ,,М" новинама Срем. Митровица, 24. јула 

2000. године) 

 

� „Посавски мотиви - о поезији Душана Бобића" (објављен у ,,М" новинама Срем. 

Митровица, 7. августа 2000. године) 

 

� „Стари грчки лиричари" (објављен у ,,М" новинама Срем. Митровица, 28. августа 

2000. године) 

 

� „Живот пише романе" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Сусрети понедељком" 4. септембра 2000. године) 

 

� „Данко Б. Марин - Модрило неба" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 11. септембра 2000. године) 

 

� „Песма - крик – виолина - о делу Милијана Деспотовића" (у ,,М" новинама Срем. 

Митровица, 25. септембра 2000. год.) 

 



� „Бројаница снова - зборник песама за децу румских песника" (објављен на Радију 

,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 25. септембра 2000. 

године) 

 

� „Срце пчеле - песме Николе Страјнића" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица 

у емисији ,,Сусрети понедељком" 2. октобра 2000. године) 

 

� „Драгиша Живковић - о поезији Бранка Радичевића" (објављен на Радију ,,М" 

Срем. Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 2. октобра 2000. године) 

 

� „Драгољуб Стојшић - Овде ме нема" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 9. октобра 2000. године) 

 

� „О античком позоришту" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 18. октобра 2000. године) 

 

� „О Есхилу" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи 

програм" - ,,Бутик за радознале" 25. октобра 2000. године) 

 

� „О Вићентију Ракићу" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 1. новембра 2000. године) 

 

� „О демонологији у књижевности" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 22. новембра 2000. године) 

 

� „Књига о песмама и Фрушкогорцима“ (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 30. новембра 2000. године) 

 

� „О Орфелину" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи 

програм" - ,,Бутик за радознале" 5. децембра 2000. године) 

 

� „Антоан де Сент-Егзипери" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 12. децембра 2000. године) 

 

� „Небески свици" - приказ књиге Ержебет Бојанић Малбашић ,,Јата небеских 

свитаца" - (објављен у ,,Митровачким новинама" Срем. Митровица, 14. новембра 

2000. године) 

 

� „Порука мира, слободе и љубави" - приказ књиге Бошка Зорића Болета ,,Осећам" 

(објављен у ,,Митровачким новинама" Срем. Митровица, 9. јануара 2001. године) 

 

� „Истраживачки радови" приказ Зборника 4 Музеја Срема у Сремској Митровици, 

(објављен у ,,Митровачким новинама" Срем. Митровица, 9. јануара 2001. године) 

 

� „О женама српских средњовековних владара" (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 17. јануара 2001. 

године) 

 

� „Песник Стеван Владислав Каћански" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 6. марта 2001) 

 



� „Мит о Орфеју" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи 

програм" - ,,Бутик за радознале" 19. април 2001. године) 

 

� „Лимска поема - о делу Драгомира Ћулафића" (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Сусрети понедељком" 23. априла 2001. године) 

 

� „Бранислав Нушић" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи 

програм" - ,,Бутик за радознале" 24. априла 2001. године) 

 

� „Писци у дипломатији" , (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 14. маја 2001. године) 

 

� „Урош Милутиновић" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 10. јул 2001. године) 

 

� „Пронађена нова песма Захарије Орфелина" (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 16. јул 2001. 

године) 

 

� „Црква у част Вронског" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 3. августа 2001. године) 

 

� „С лампом у прошлост" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 8. августа 2001. године) 

 

� „Сведок прошлости" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 9. августа 2001. године) 

 

� „Монах Лазар и његов сат" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 10. августа 2001. године) 

 

� „Жене, некад и сад" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи 

програм" - ,,Бутик за радознале" 14. августа 2001. године) 

 

� „Прва женска школа на Балкану" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 15. августа 2001. године) 

 

� „Украс и симбол" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи 

програм" - ,,Бутик за радознале" 28. августа 2001. године) 

 

� „О Гетеу" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Јутарњи програм" 

- ,,Бутик за радознале" 30. августа 2001. године) 

 

� „Мерлин чита Уликса" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 31. августа 2001. године) 

 

� „Приповедање које растерује страх" - о стваралаштву Тодора Бјелкића, (објављен у 

,,Сресмким новинама" Срем. Митровица, 12. децембра 2001. године) 

 

� „Фрушкогорци у песми чича Ђоке Савића", (Часопис за науку, уметност и културу 

,,Сунчани сат" Културно-просветна заједница:  Сремска Митровица, бр. 10, год. X, 

пролеће, 2001. године) стр. 143-148. 



 

� „Исти сан" рецензија (објављена у књизи ,,Сан о срни", зборнику радова песничке 

колоније, издавач ,,Српска књига" Рума 2001. године) 

 

� „Окренута животу" рецензија за књигу Злате Чолић - Захорјански (објављена у 

књизи 2001. године) 

 

� „Заваравање смрти", - Тодор Бјелкић ,,Ветрови траже брата" - ,,Нолит" Београд, 

,,Српска књига" Рума, 2001. (објављен у ,,Борби", у додатку за књижевност ,,Свет 

књиге", четвртак, 28. фебруар 2002. године) 

 

� „Портрет једне поетесе" - Жељка Аврић ,,Портрет" - ,,Бранково коло" Срем. 

Карловци, 2001. (објављен у ,,Митровачким новинама" Срем. Митровица, 16. јула 

2002. године) 

 

� „Феномен Харија Потера" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 10. септембра 2002. године) 

 

� „Долазак на крај лета" о Бошку Петровићу, (објављен на Радију ,,М" Срем. 

Митровица у емисији ,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 11. септембра 

2002. године) 

 

� „Шта је то аутореференцијалност?" " (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 16. септембра 2002. године) 

 

� „О Гроздани Олујић", (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији 

,,Јутарњи програм" - ,,Бутик за радознале" 17. септембра 2002. године) 

 

� „Никола Страјнић - међе певања", (текст прочитан на промоцији дела проф. др 

Николе Страјнића у библиотеци ,,Глигорије Возаревић", у четвртак, 19. септембра 

2002. године, и објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у емисији ,,Сусрети 

понедељком" 23. септембра 2002. године) 

 

� „Аутореференцијални троугао" (објављен на Радију ,,М" Срем. Митровица у 

емисији ,,Сусрети понедељком" 23. септембра 2002. године) 

 

� Из књижевне баштине Срема – Захарија Орфелин, (Часопис за науку, уметност и 

културу ,,Сунчани сат", Културно-просветна заједница: Сремска Митровица, бр. 

11, год. XI, јесен, 2002. године) стр. 70-76. 

 

� Црни потоци, збирка Николе Дреновца у Сремској Митровици, (Часопис за науку, 

уметност и културу ,,Сунчани сат", Културно-просветна заједница: Сремска 

Митровица, бр. 12, год. XII, јесен, 2004. године) стр. 71-75. 

 

� Урош Милутиновић, митровачки прота и писац, (Часопис за науку, уметност и 

културу ,,Сунчани сат", Културно-просветна заједница: Сремска Митровица, бр. 

12, год. XII, јесен, 2004. године) стр. 79-84. 

 

� Сто година од смрти Јанка Веселиновића, (Часопис за науку, уметност и културу 

,,Сунчани сат", Културно-просветна заједница: Сремска Митровица, бр. 13, год. 

XIII, јесен, 2005. године) стр. 91-94. 

 



� Завичајни писци за децу, (Часопис за науку, уметност и културу ,,Сунчани сат", 

Културно-просветна заједница: Сремска Митровица, бр. 13, год. XIII, јесен, 2005. 

године) стр. 135-145. 

 

� Рецензија објављена у књизи Љиљане Радуловачки Народна мудрост у изрекама и 

пословицама, Установа за неговање културе «Срем», Сремска Митровица, 2006. 

 

� Библија и Никола Дреновац, (Часопис за науку, уметност и културу ,,Сунчани сат", 

Културно-просветна заједница: Сремска Митровица, бр. 14, год. XIV, јесен, 2006. 

године) стр. 135-149. 

 

� Живот у библиотеци и ван ње, Годишњак библиотека Срема за 2006. годину, број 

7,  Подружница библиотекара Срема,  Библиотека «Глигорије Возаревић», Сремска 

Митровица 2007. 

 

� Доситеј Обрадовић 200 година од доласка у Србију, (Часопис за науку, уметност и 

културу ,,Сунчани сат", Културно-просветна заједница: Сремска Митровица, бр. 

15, год. XV, јесен, 2007. године) стр. 45-54. 
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