
НАСТАВНА ТЕМА: Савремена српска књижевност

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Данило Киш: Енциклопедија мртвих – 2 часа

ЦИЉЕВИ (васпитни, образовни и функционални): Упознавање ученика са животом и делом 

Данила Киша. Упознавање ученика са његовим опусом.

ИСХОДИ: Ученици ће знати основне податке о животу и раду Данила Киша. Ученици ће бити 

упознати са структуром ове књиге и биће мотивисани да прочитају бар неку приповетку из ове 

збирке.

Ово је текст који је припремио Борис. Изабрала сам његов јер је најсажетији. Задатак за све 

ученике (и за оне који су слали домаћи у вези са Кишем: Иван, Немања, Борис и Филип) јесте да на

основу овог текста саставе 2 питања о животу и раду Данила Киша и три о збирци приповедака 

Енциклопедија мртвих.

Данило Киш

Данило Киш (Суботица, 22. фебруар 1935 — Париз, 15. октобар 1989) био је

jугословенски романописац, есејиста, преводилац.угословенски романописац, есејиста, преводилац.

Сматра се једним од најзначајнијих српских књижевника 20. века.

Живео је са родитељима у Новом Саду где је завршио први разред основне школе.

Школовање до другог разреда гимназије наставио је у Мађарској, родном крају свога оца.

На Цетињу је живео до краја свог школовања.

1954. године се уписао на Филозофски факултет у Београду, а у септембру 1958. године

је као први студент дипломирао на катедри за општу књижевност.

Преминуо је 15. октобра 1989. у Паризу, сахрањен је у Београду у Алеји заслужних

грађана на Новом гробљу.

„Енциклопедија мртвих“  је једна од најпознатијих дела Данила Киша.

У овом делу Киш истиче хумористично-ироничну страну свог писања која служи да опише

нелогичност неких људских особина, као и особина друштва. Ова нелогичност у исто

време служи и као критика.

Киш постаје немилосрдан критичар који покушава да истакне несавршеност људског



друштва.

Приповетке од којих је сачињена „Енциклопедија мртвих“ се не надовезују једна на другу

па се могу читати и засебно, а у исто време оне деле исту тему; супроставњаље

појединца сваком облику насиља.

Није у овој књизи реч о појединачној смрти – смрт је само метафора за слом

Задатке слати до 13.04. на Тимс платформу, а само они ученици који нису у могућности да пошаљу

на Тимс платформу шаљу на мејл адресу  markovdafina@gmail.com


