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• Горан Петровић је српски писац рођен у Краљеву
1961.
• Студирао је југословенску и српску књижевност на
Филолошком факултету у Београду. Радио је дуго као
библиотекар у огранку градске библиотеке у Жичи,
педесетак метара од манастира Жича.
• Био је уредник часописа „Повеља“ Народне библиотеке
„Стефан Првовенчани“ у Краљеву.
• Објавио је: књигу кратке прозе Савети за лакши
живот (1989), роман Атлас описан небом (1993), збирку
приповедака Острво и околне приче (1996),
Опсада
цркве
Светог
Спаса
(1997),
роман
роман Ситничарница „Код срећне руке“ (2000), збирку
приповедака Ближњи (20022), збирку изабране кратке
прозе Све што знам о времену (20033), драму Скела
(20044),
збирку
приповедака
Разлике
(2006),
новелу Испод таванице која се љуспа (2010), драмски
текст Матица (2011), књигу кратке прозе Унутрашње
двориште (2018).

Књиге Горана Петровића објављене су у 119 издања, од чега 67 на српском језику, а 52 у
преводима на француски, руски, шпански, немачки, италијански, бугарски, словеначки, пољски,
украјински, македонски, енглески, мађарски, чешки, словачки, грчки, холандски и персијски
језик.
Двадесетак његових прича је заступљено у антологијама српске приче у земљи и иностранству.
Нека од Петровићевих дела су адаптирана за позориште, телевизију и радио: Опсада цркве
Светог Спаса (драматизација и режија Кокан Младеновић), Народно позориште Сомбор, 2002;
Скела (по сопственом тексту, продукција Народно позориште у Београду, режија Кокан
Младеновић), Орашац, 2004; радио-драма Богорица и друга виђења (драматизација Сања Милић,
режија Нађа Јањетовић), Драмски програм Радио Београда, 2007; тевизијски филм Ближњи (по
сопственом сценарију, режија Мишко Милојевић), Драмски програм РТС-а, 2008; радио - драма
Изнад пет трошних саксија (драматизација и режија Страхиња Млађеновић), Драмски програм
Радија Нови Сад, 2011; Драмски програм Радија Нови Сад 2011; Матица (по сопственом
драмском тексту, режија Рахим Бурхан), Атеље 212, 2011.
Горан Петровић је изабран 1. новембра 2012. године за дописног члана САНУ, а за редовног 8.
новембра 2018. године.
Члан је Српског књижевног друштва и Српског ПЕН центра.

Приступна беседа

Горан Петровић
„Папир“
„... суштина је у томе да један једини исписани
листак, папирак, може да дотакне нас, а не само ми
њега... И да није тачно да само ми можемо да бацимо
тај листак, већ и он нас може да вине до васиона.“

https://www.laguna.rs/laguna-bukmarker-goran-petrovic-papir-unos-12125.html

Признања и награде

КЊИЖЕВНА СТИПЕНДИЈА ФОНДА БОРИСЛАВА ПЕКИЋА;
„ПРОСВЕТИНА” НАГРАДА;
НАГРАДА „МЕША СЕЛИМОВИЋ”;
НИН-ОВА НАГРАДА ЗА РОМАН ГОДИНЕ;
„ВИТАЛОВА” НАГРАДА;
„РАЧАНСКА ПОВЕЉА”;
НАГРАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ ЗА
НАЈЧИТАНИЈУ КЊИГУ ГОДИНЕ;
НАГРАДА „БОРИСАВ СТАНКОВИЋ”;
НАГРАДА „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”;
АНДРИЋЕВА НАГРАДА;
НАГРАДА „ЛАЗА КОСТИЋ”;
НАГРАДА „КОЧИЋЕВА КЊИГА”;
„ЗЛАТНИ КРСТ ЦАРА ЛАЗАРА”;
НАГРАДА „ВЕЉКОВА ГОЛУБИЦА“ ЗА СВЕУКУПНО
ПРИПОВЕДАЧКО ДЕЛО;
„ВЕЛИКА НАГРАДА ИВО АНДРИЋ“ ЗА ЦЈЕЛОКУПНО
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО;
НАГРАДА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
ВЕЛИКА НАГРАДА „ИВО АНДРИЋ“ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

„Ја сам најпре једну или две приче написао и објавио у
краљевачком „Октобру”, а онда неколико песама. Две, три
те песме сам послао часопису ,,Багдала“ који је тада био
угледнији. Они су ми послали часопис, али песме нису
објавили. Мислио сам, ипак, како сматрају да код мене
,,има то нешто“, јер што би ми слали часопис. После
неколико месеци ја сам писмом захвалио уреднику и уз то
му упутио још четири, пет песама. Нису их објавили, а и
престали су да ми шаљу часопис. Ја сам, онда, своје песме
поцепао и тако се то, некако, прелило у прозу.“
http://www.politika.rs/scc/clanak/422536/Priznanje-sugradana-Goranu-Petrovicu
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Saveti za lakši život utro put poetičkim rukavcima u svojim kasnijim pripovetkama i romanima, tako je pričama iz ove knjige Goran Petrović
uverljivo omeđio svoj razuđeni pripovedački prostor. Njegovi književni junaci oblikuju jedan čudesan, sanjani svet – suset iz zgrade pretvara se u
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veka. „Bez priče Gorana Petrovića ne može se napraviti nijedna relevantna antologija srpske proze.“ Aleksandar Jerkov „Svet koji nam predstavlja
Petrovićeva proza predstavlja pledoaje za prepoznavanje sveta stvarnijeg od očiglednog.“ Nenad Šaponja „Reč je o jednoj od autentičnijih i vrtoglavijih
autorskih pustolovina u savremenoj srpskoj književnosti.“ Vasa Pavković).
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Приче о мерама
https://www.laguna.rs/laguna-bukmarker-price-o-merama

„Човек је јава и сан. Јава је његов
лик, а сан његов одраз. Прву од
близанаца људи показују. Њом се
диче, њу фотографишу, она им
служи за препознавање и
легитимисање. Друго, оно од сна
сачињено, људи брижљиво чувају,
често затварају, некада крију. Са
њим воде разговоре у два ока. Од
њега страхују, јер им је познато да
је одраз старији од лика.“
Савети за лакши живот (Роман уз
кафу), Народна књига, 1993

