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ПРОГЛАС ФЕСТИВАЛА 
 

Лазаревачка децо, дадоше ми задатак да вам 

Фестивал хумора за децу проглашавам!  

Пошто сте озбиљних наредби и прогласа већ 

сити,  

та смешни фестивал ћу са задовољством 

прогласити. 

 

Фестивал се одржава у првим школским данима,  

а поред вас, свакако ће и ваше родитеље да 

занима. 

Наставници ће вас у смешне програме укључити,  

а после ћете онај озбиљан програм учити. 

Пожељно је да и ви дате допринос лични, 

да буде весео и амбијент улични,  

да се насмеши сваки Лазаревчанин, 

као и онај ко се ту у пролазу затекао,  

јер уколико развеселите неког кроз Лазаревац 

пролазећег Лазу,  

он ће разгласити шта је видео у пролазу. 

Ако питате какве су у томе ваше роле,  

то су: маске, веселе пароле...  

 

Треба бар делимично набројати  

шта све има у предвиђеним веселим програмима: 

 

Писци, са својим хумористичким стиховима 

и прозама, 

развеселиће и оне опхрване неким нервозама,  

па ће и у лазаревачким и околним школама, 

дечји смех да се пролама.  

Не би било лепо да остану без вица 

Јунковац, Степојевац, Вреоци, Велики Црљени, 

Дудовица. 

 

Не треба заборавити да ће састав хумористичког 

тима,  

бити појачан и карикатуристима.  

 

Свакако и ово треба рећи:  

биће филмских комедија и веселог позоришта,  

тако да ни највећи намћор не може преко свега 

прећи, 

и намргођено тврдити да све то није ништа,  

него да и тај намћор бар неколико сати престане  

намћорисати. 

 

Фестивал хумора за децу  

мора да протекне весело и бучно!  

 

АЛЕК МАРЈАНО, својеручно 

 



Поштована децо, уважени гости, драги пријатељи, 

 

Знамо да ДЕЦА могу да загрле читав свет и да верују у доброту, па 

апелујемо на старије да „одрасту до детета!“ 

Наш Гаша вас је поздравио и дочекао нашом химном „Смеха, 

смеха деци!“, а ми смо дочекали да, након двадесет три одржана 

Фестивала, поздравимо министра за културу и информисање у влади 

Републике Србије, уверени да ће се свих наредних година тај долазак 

подразумевати. Хвала Вам, господине Петковићу, што сте данас са 

нама, хвала и свима вама које су чудесни путеви смеха и радости 

довели до нас како би заједно „направили мост до неба“! 

Да су најлепша чуда измаштана у дечијим главама сведочи 

стотине осмеха који стигну на наш коннкурс; најбоље можете видети у 

предворју ове сале.  

Срећна сам што сте део наше озбиљне приче и жеље да свет ДЕЦИ 

учинимо бољим. Знам да звучи као „види чуда“, али знам и да су чуда 

могућа. Најбољи доказ је наше двадесет четврто догађање.  Стога 

желим да активно уживате у програмима, да призовете детињство, да се 

играте и загрлите осмесима. 

 

Смеходошли! 

 

                                                      Ваша Рада 



ЗЛАТНО ГАШИНО ПЕРО 2012. 

МИРЈАНА СТЕФАНОВИЋ 

 

 



Поп Д. ЂУРЂЕВ 

 

 

ДА ЛИ ЈЕ МИРЈАНА СТЕФАНОВИЋ  

ЧИТАЛА ЕДВАРДА ЛИРА? 

 

 

 

 У предговору књиге Несмислице Ердварда Лира (1812−1888), 

преводилац, а при том врсни дечји писац Влада Стојиљковић, говорећи о делу 

овог „британског командоса“ који је извршио „прве нападе на смисао и сврху, у 

књижевности намењеној деци“, и колико је оно код нас мало познато, каже: 

 „Да ствар буде још забавнија, његова поетика није овде новост: има и 

антологијских песама заснованих на принципу Шармантне Безвезности или, ако 

хоћете, Поигравања Са Смислом. Но јесу ли њихови аутори сви – од Змаја до 

Ршума – читали Лира? Ни говора. Можда понеко; можда ниједан. Сва је прилика 

да се ту не ради о утицају, него о независним открићима.“ 

 „Једна од најзначајнијих традицијских линија у српској поезији за децу 

(...) она која почива на нонсенсу“ (Јован Љуштановић) могла се развијати овако: 

Змај се ослањао на народну усмену поезију, Вучо на искуства надреалиста, 

Радовић помало на Змаја, Ршумовић на Радовића, али пре би се рекло да се код 

свих радило о независним открићима. Да ли баш код свих и ко је онда читао 

Лира? Претпостављам они који су знали или студирали енглески језик и 

књижевност, а то су пре свих Мирјана Стефановић и Влада Стојиљковић. 

 Предност дајем Мирјани Стефановић, не зато што је она дама, него зато 

што се прва осмелила да са једва 23 године живота напише и објави једну, 

рекли бисмо, не само за то време, посве необичну књигу за децу. Јесте 

Радовићева Поштована децо била превратничка, али ни приближно тако 

радикална као што је била књига Влатко Пиџула Мирајне Стефановић. Осим 

тога, читава група оних који ће изаћи испод Радовићевог „шињела“, своје прве 



песничке књиге публиковаће тек почетком осме деценије прошлог века, тако 

да она тој групи, осим генерацијски, и не припада. Биће да, за разлику од 

других, она у Радовићу није налазила узор, већ су јој некако ближи били 

Едвард Лир и Луис Керол. Она, дакле, није ни представник ни баштиник 

Радовићеве школе певања. С тим у вези логично би било поставити питање да 

ли су те „Радовићеве бебе“ читале Мирјану Стефановић? Сувише субверзивна и 

у томе доследна до краја, уз то пар година одсутна из књижевног живота 

Београда јер је живела у Индији, где је и дипломирала; Мирјана Стефановић 

је вазда била и остала скрајнута. У ствари могло би се рећи да је у сличној 

позицији била читава једна група аутора која нипочему није припадала 

мејнстриму и далеко бројнијој скупини етаблираних писаца, а у којој су поред 

већ поменутих били још Предраг Чудић, Зоран Станојевић, Миодраг 

Станисављевић, Милан Милишић...  

 Влатко Пиџула јесте један конгломерат свега и свачега: писама, извода 

из дневника, записа, кратких прича, али садржи и 21 песму. Све песме су 

нонсенсне. Тематски разнолике клепалице карактерише версификацијска 

мелодичност и ритам који следе некакву унутрашњу логику бесмисла. И ту би 

морали мало да застанемо и објаснимо сам појам нонсенса. 

 Јован Љуштановић је пишући о поезији за децу Мирјане Стефановић 

покушао да дефинише тај појам као „ефекат (који) се постиже тек пропашћу 

очекиваног смисла“. У ту сврху му је послужило и Кантово одређење смешног: 

„Смех је афекат који настаје из наглог преобраћања напетог очекивања у 

ништа“. 

 Влада Стојиљковић је опет преводећи Лира покушао тој речи да пронађе 

адекватан српски пандан у кованици – несмислица. Зашто? Каже, „бесмислица“ 

у нашем језику „подразумева ненамерно одсуство смисла (...), (...) а Лир је од 

смисла одустајао и те како намерно“. Дакле у питању је реч која измиче 

дефиницији, као у осталом и оно што она означава. 



 Седам година након Влатка Пиџуле појавиће се друга књига за децу 

Мирјане Стефановић. Била је то изузетна песничка збирка Енца са креденца, 

која ће током наредне деценије имати још два издања. Треће измењено, из 

1978. године,  допуњено је са тридесетак нових песама, па је нејасно зашто их 

песникиња није објавила као нови наслов; осим ако није намерила да читав 

живот једну књигу пише. Са тих, нешто преко сто песама, Мирјана Стефановић 

је заокружила једну своју фазу, разуздане, бунтовне игре речима, мелодијом и 

смислом.  

Знала је она у својим песмама да држи мисао на дугој узици, али ипак 

под контролом. И кад би вам се чинило да се све отргло смислу, кренуло 

својим током, незаустављиво, као вода која сама налази свој пут, на крају 

обично схватите да је све то плод некакве заумне логике откуд нонсенс црпи 

своју алхемијску магију и виталност. Песме се кадкад дифузно распростиру од 

свог антропоморфног субјекта у свим правцима, да би се на крају свеле на 

парадокс, несмислену констатацију или посве логично финале у нелогичној 

нарацији. Вазда бежећи од традиционалних образаца она радије прибегава 

сложеним херметичним решењима у обесмишљавању свега и свачега, него 

оним тривијалнијим. Управо то инсистирање на нонсенсу по сваку цену гурнуло 

ју је на маргину, на којој се Мирајана Стефановић осећала сасвим лепо и 

комотно, растерећена жеље да се иком наметне или допадне, што је, у осталом, 

судбина свих алтернативаца. Ваљда смо због тога њену наредну песничку збирку 

намењену младима чекали више од 20 година.  

 Књига О Угљеши је мало другачије кодиран пројекат кога чине 32 песме 

о псу мешанцу махом испеване у маниру романтичних српских песника са 

наглашено карикираним интертекстуалним пасажима. Узори су у овим 

полуримејцима мање или више препознатљиви српском читоцу, док присуство 

Лира није ни приближно изражено као у претходним збиркама. Усудио бих се 

чак да кажем како га и нема, да ме, пишући о енглеској верзији овог рукописа у 



Минерва пресу Џејн Еванс није демантовала опаском: (...) „њене ме песме 

подсећају на Едварда Лира и Спајка Малигана, моја два најомиљенија `лака` 

песника“. 

 Ово „лака“ прихватите с резервом, јер књиге Мирјане Стефановић су све 

само не лаке. И, нажалост, нема их много. Читав њен песнички опус за децу 

чини између 160 и 170 песама. Ипак потребно је велико стрпљење, афинитет ка 

таквој врсти литературе и извесно предзнање да би се ушло у ту авантуру. Без 

присуства ведрог духа, немојте ни почињати да их читате. Те песме траже 

одабране читаоце, сладокусце, са истанчаним слухом, јер оне се истовремено 

читају и слушају; с тим што је мелодија саставни део песме. 

 Све у свему дело Мирјане Стефановић, намењено деци и младима, 

оставило је видног трага у српској литератури, далеко већег и значајнијег од 

читаве плејаде извиканих, неумесно хваљених и не знам зашто обожаваних 

мејнстрим писаца, делом упокојених, који су махом надживели своје дело. 

Између осталог и то ју је препоручило за ову награду. Златно Гашино перо за 

допринос ведром духу детињства од сада ће красити онај застакљени део 

Енциног креденца. С разлогом.  



СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО 2012. 

''РАДОВИ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТУ'' 

ДУШАН ПОП ЂУРЂЕВ 

 



 

 

Dušan Pop Đurđev nas novom zbirkom pesama „Radovi na 

mlečnom putu“ upozorava da bez  Zemlje čuda ne možemo da 

odrastemo i  svojom poezijom vešto nas vraća svetu bajki. Pred 

nama su ponovo tri praseta, uspavana Ružica, prase Pu, vuk i 

Crvenkapa, Vlaja i Gaja i strašni kapetan Kuka. Ali, u vaspitno 

zapuštenim pesmama, Ružica će, kao što često biva u ovom 

grubom stvarnom svetu, biti šira no duža. Da bi je probudio 

princ mora da naruči kafu, a naravno, oženivši je proći će „ko 

bos po trnju“. Tako Dušan, poznate nam likove, smešta u novo 

okruženje savremenog doba i razbija iluzije savršenosti koje 

nam svet bajki nudi. U ovoj knjizi ćete upoznati: princezu koja 

ima vaške, Kapetana Kuku koji brine zbog svojih loših manira, 

Praslina na srpski način i mnoge druge junake dečje 

književnosti, koje ste mislili da poznajete.  

Dobro ćemo se zabaviti, nasmejati od srca i setno se 

podsetiti dragih nam likova, koje svako detinjstvo čine 

kompletnijim. Poslušajmo Dušana Pop Đurđeva i čizmama od 

sedam milja uđimo u Zemlju čuda, jer samo tako se može 

odrasti.  

 

Ana Davidovac u ime žirija 

 

 



 

 

 

ТАКМИЧАРСКИ  ДЕО 
  

 

 

930 – „ФРАНЦУСКО – ПРУСКИ РАТ“ – Центар за   

           културу и спорт Шумице (Театар 13),   

           Београд  (трајање 4О минута) 

 

1100 – „ТОРТА СА ПЕТ СПРАТОВА“ - ОШ “Дуле   

             Караклајић“, Лазаревац (трајање 3О минута) 

 

1200 – „РАСПРОДАЈА СНОВА“ – Песничка радионица   

             народне библиотеке „Детко Петров“,  

             Димитровград  (трајање 35 минута) 

 

1300 – „КАУБОЈ БАТА ИЗ БАНАТА“ - КУД Мокрин,  

             Мокрин (трајање 25 минута) 

 

1345 – „КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ“ – народна  

             библиотека „Раде Драинац“, Прокупље    

            (трајање 35 минута)  

 

1500 – „ХАЛО, ОВДЕ БОМБА“ – Школа глуме   

            Културног центра Пожега (трајање 40  

              минута) 
 

 

 

 

 

 

ГОСТОВАЊА  У ШКОЛАМА 

 
 

 

1200 – „ФРАНЦУСКО-ПРУСКИ РАТ“ - Центар за   

           културу и спорт Шумице (Театар 13),   

           Београд  (трајање 4О минута) 

 

                    гостује у ОШ  „Диша Ђурђевић“, Вреоци   

 

1200 – „КО СЕ БОЈИ  ВУКА ЈОШ“ народна  

             библиотека „Раде Драинац“, Прокупље   

            (трајање 35 минута) 
 

                                                               гостује у Рудовцима 

 

 

1100 – „КАУБОЈ БАТА ИЗ БАНАТА“- КУД Мокрин,  

             Мокрин (трајање 25 минута) + писац 

 

                                                               гостују у Барошевцу 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     РАСПОРЕД  

                          ДРАМСКИХ  

                                         ГРУПА 



ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ - НАГРАЂЕНИ  

 

ЛИТЕРАРНИ ШАМПИОН ЗА МЛАЂИ УЗРАСТ  

Група ученика одељења 1/5  - ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац (Михајло 

Анђелић, Милица Алексић, Јован Станковић, Сара Перков, Неда Тодоровић и 

Мина Ђорђевић) 

 

МЛАЂИ УЗРАСТ – ПРОЗА 

1. Ива Костов, 2.р, Песничка радионица НБ "Детко Петров", Димитровград, за 

причу "Пијани лептир" 

1. Владимир Павловић, 3.р, Књижевна радионица Библиотеке "Стефан 

Првовенчани", Краљево, за причу "Двоје" 

2. Сандра Павловски, 2.р, Књижевна радионица Библиотеке "Стефан 

Првовенчани", Краљево, за прозу "Смех" 

2. Јована Миновић, 2.р, Књижевна радионица Библиотеке "Стефан 

Првовенчани", Краљев,о за прозу "Смех" 

3. Јована Обрадовић, 4.р, ОШ "Степа Степановић", Вранић, за приче "Сузе на 

насмејаном лицу" и "Моја омиљена дрангулија" 

3. Јована Радовановић, 2/3, ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Сремска 

Митровица, за причу "Чудно семе" 

 

МЛАЂИ УЗРАСТ – ПОЕЗИЈА 

1. Лав Лукић, 2/1 ОШ "Никола Тесла", Београд, за песме "Појма немам" и 

"Џунгла на асфалту" 

1. Јефимија Секуловић, 4/4 ОШ "Павле Савић", Миријево, за песму "Хоћу да 

будем дете" 

2. Марија Арсенијевић, ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац, за песму 

"Дрвени адвокат" 

2. Мирослава Костић, 4/2 ОШ "Никола Тесла", Београд, за песму 

"Првоаприлска шала" 

3. Бојана Грујин, 4/2 ОШ "Јован Јовановић Змај", Зрењанин, за песму 



"Намерно и случајно" 

3. Дајана Голубовић, 4.р, ОШ "Александар Стојановић", Црна Трава (одељење 

Градска, Састав Река), за песму "Лала и маслачак" 

3. Милица Кукањац, 4/1 ОШ "Карађорђе", Топола за, песму "Писмени Гаша" 

 

МЛАЂИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА  "ПОРОДИЧНЕ ПЕСМЕ" 

1. Софија Савић, 1/2 ОШ "Никола Тесла", Београд, за песму "Мали немирко" 

2. Елена Костић, 2/3 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Сремска Митровица, за 

песму "Моја мама" 

3. Марина Говедарица, ОШ "Јован Поповић", Сремска Митровица, за песму 

"Секине очи" 

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЗА ПЕСМУ НА ДИЈАЛЕКТУ 

Снежана Манић, 4.р, Песничка радионица Народне библиотеке "Детко Петров", 

Димитровград, за песму "Идемо на екскурзију" 

 

МЛАЂИ УЗРАСТ – ГРУПНЕ НАГРАДЕ ЗА ПОЕЗИЈУ 

1. Песничка радионица Народне библиотеке "Детко Петров", Димитровград 

2. Одељење 2/1 ОШ "Јован Јовановић Змај", Зрењанин 

               

МЛАЂИ УЗРАСТ – ПОХВАЛЕ 

- Гашина похвала за осликане литерарне радове:  

Одељења 1/6 и 3/6 ОШ "Дуле Караклајић", Лазаревац, подручно одељење 

Петка 

- Гашина диплома за илустровани "Весели буквар", предшколци из 

Прељине  (Библиотека "Владислав Петковић Дис, Чачак) 

- Гашина похвала Маши Лукић, 4.р, Библиотека "Глигорије Возаревић", 

Сремска Митровица, за савете одраслима 

- Гашина похвала Сари Живковић, 1/2 ОШ "Дуле Карклајић", Лазаревац, за 

причу "Били смо на екскурзији" и ликовни рад "Ко је Гаша?"  

- Гашина похвала за драмско дело Елени Костић, 2/3 ОШ "Бошко 

Палковљевић Пинки", Сремска Митровица, за скечеве "Пријатељски сусрет" и 

"Чоколада" 

- Гашина похвалва Алекси Николићу, 1/6 ОШ "Станислав Сремевић", 



Крагујевац, за песме "Мостови" и "Мама" 

 

ЛИТЕРАРНИ  ШАМПИОН ЗА СТАРИЈИ УЗРАСТ 

Катја Димов, 5.р, Песничка радионица Народне библиотеке "Детко Петров", 

Димитровград, за приче "Чудни створ" и "Мисија смех" и за илустровану прозу 

"Катјина прича о Алексеју" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – ПРОЗА 

1. Марија Маринковић, 5/2 ОШ "Васа Чарапић", Бели Поток, за причу 

"Посвађано посуђе" 

1. Маријана Лесендрић, 7/2 ОШ "Вук Караџић", Степојевац, за причу 

"Хумористичким пером о мојим бабама" 

2. Бобан Живановић, 7.р, ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за причу "Сад ми је 

све јасно" 

2. Николина Чарапић, 8/3 ОШ "Васо Чарапић",  Бели Поток, за причу "Рецепт 

за оптимизам" 

3. Ксенија Станковић, 5/2 ОШ "Васо Чарапић",  Бели Поток, за причу 

"Прабакин чудесни сан" 

3. Алекса Живановић, 7.р, ОШ "Драгутин Тадијановић", Вуковар, за причу "Моја 

соба" 

                

СТАРИЈИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА  "МАШТА" 

1. Соња Галовић, 5/5 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац, за причу 

"Времеплов" 

2. Сара Илић, 5/5 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац, за причу "Како је 

миш постао део рачунара" 

3. Мартина Манчев, 8.р, Песничка радионица Народне библиотеке "Детко 

Петров", Димитровград, за причу "Борба за место у нестварном свету" 

 

ГАШИНА ДИПЛОМА за приче са темом из традиције 

Група ученика, ОШ "Свети Сава", Сремска Митровица (Немања Живановић, Сара 

Бабић, Ђорђе Божић, Маја Кулић и Тијана Адамовић) 

 



ГАШИНА ПОХВАЛА 

Стефан Милић, 8.р, ОШ "Јован Јовановић Змај", Шашинци, за еколошку причу 

"Вода за све" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – ДРАМСКА ДЕЛА 

1. Мартина Манчев, 8.р, Песничка радионица Народне библиотеке "Детко 

Петров", Димитровград, за `нестварни риалити у стварном свету тиненјџера` 

2. Тамара Соколов, 6/2 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за скеч "Једноставно 

ми не иде географија" 

3. Павле Војновић, 6/2 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за скеч "Смех је глас 

људске душе" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА  "ГАША" 

1. Јована Лекић, ОШ "Дуле Караклајић", Лазаревац, за песму "Смеха, смеха 

деци" 

2. Исидора Познановић, 5/5 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац, за песму 

"За помоћ звати Гашу" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – ПОЕЗИЈА 

1. Јована Секулић, 7.р,  Књижевна радионица Народне библиотеке "Стефан 

Првовенчани", Краљево, за песму "Замисли" 

1. Ана Мијаиловић, 7/1 ОШ "Васа Чарапић", Бели Поток, за песму "У осмеху 

видик" 

2. Исидора Ивковић, 7.р, Књижевна радионица Народне библиотеке "Стефан 

Првовенчани", Краљево, за песму "Рецепт за добру бајку" 

3. Михајло Сарић, 7.р, ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за песму "Глаголски 

облици за домаћи" 

3. Тијана Стијепић, 5/2 ОШ "Вук Караџић", Степојевац, за песму "Моја сека 

заврзлама" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА  "ДЕТЕ" 

1. Александра Обрадовић, 5/2 ОШ " Јован Курсула", Варварин, за песму "Дете" 

2. Ања Кодић, 5.р, ОШ "Јован Дучић", Патковача, Република Српска (књижевна 



радионица Библиотеке "Филип Вишњић", Бијељина), за песму "Мала маза" 

3. Ненад Почуч, 5.р, ОШ "Драгутин Тадијановић", Вуковар, за песму "Шашаво 

пролеће" 

3. Миња Ждињак, 5.р, ОШ "Драгутин Тадијановић", Вуковар, за песму "Мачак и 

клавир" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА  "ШКОЛА" 

1. Тијана Стијепић, 5/2 ОШ "Вук Караџић", Степојевац, за песму "Кречење" 

2. Марина Мрдаљ, 5.р, ОШ "Вера Мишчевић", Белегиш, за песму "Ко кога воли" 

3. Тамара Соколов, 6.р, ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за песму "Љубав у 

школи" 

3. Ана Петровић, 7/2 Прва обреновачка основна школа, Обреновац, за песму 

"Моје школске муке" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА  "ЉУБАВ" 

1. Катарина Горчев, 5.р, Песничка радионица Народне библиотеке "Детко 

Петров", Димитровград, за песму "Ветровита љубавна песма" 

1. Алекса Марјановић, 6.р, ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за песму "Шашава 

песма" 

2. Анастасија Коцић, 8.р ОШ "Стефан Немања", Ниш, за песму "Дедин фејсбук" 

2. Адријана Миленковић, 7/2 ОШ "Стефан Немања", Ниш, за песму "Песма 

којој наслов не пристаје" 

3. Исидора Познановић, 5/5 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац, за песму 

"Пензионерска љубав" 

3. Викторија Мишељић, 7/2 ОШ " Цар Константин", Ниш, за песму "Не 

одустајем" 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ – КАТЕГОРИЈА "ЕКОЛОШКА ПЕСМА" 

1. Маријана Тодић, 8.р, ОШ "Јован Јовановић Змај", Шашинци, за песму "Вода 

за све" 

2. Лука Антонијевић, 7/2 ОШ "Јован Поповић", Сремска Митровица, за песму 

"Вода за све" 

3. Тамара Мачкић, 5/2 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Сремска Митровица, 



за илустровану песму "Вода за све" 

 

ГАШИНА ПОХВАЛА 

Валентина Лаван,  5/5 ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац, за родољубиву 

песму "Моја домовина" 

Анђелија Васић, 6.р, ОШ "Јован Курсула", Варварин, за сатиричну песму "Ми 

мали кажемо вама великима" 

Јелена Томић, 5.р, ОШ "Дворови", Дворови, Република Српска, за песму 

"Лоптина прича" 

Јован Глишић, 5.р, ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, за песму "Спорт и 

здравље" 

 

ГАШИНА ДИПЛОМА ЗА СТВАРАЛАШТВО  

Анастасија Рогановић, 4.р, ОШ "Филип Филиповић", Чачак, за књиху "Писац у 

мраку" 

Лазар Биорац, 8.р, ОШ "Иво Андрић", Чачак, за књигу "Под крилима анђела" 



24. ФЕСТИВАЛ  ХУМОРА  ЗА  ДЕЦУ 

НАГРАЂЕНИ   Л И К О В Н И   РАДОВИ - 2012. 

 

         

 

 

 

АПСОЛУТНИ  ШАМПИОНИ  ФЕСТИВАЛА 

Народна библиотека Ужице 

 

НАГРАДЕ ЗА КОЛЕКЦИЈУ 

1. ОШ ''Саво Пејановић'', Подгорица 

2. Атеље ''Сезан'', Лазаревац 

3. ОШ ''Рудовци'', Рудовци 

ПОХВАЛА  

Ученици  ОШ ''Слободан Пенезић Крцун'', Јунковац 

Ученици  2/1 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Зрењанин 

 

 

НАГРАДЕ ЗА САВРЕМЕНУ УМЕТНИЧКУ ИНСТАЛИЦИЈУ 

1. Група радова ученика ОШ ''Димитрије Тодоровић Каплар'', Књажевац 

2. Група радова - Градска библиотека ''Владислав Петковић Дис'', Чачак 

3. Анастасија Маринов и Снежана Манић, Песничка радионица Народне 

библиотеке  

''Детко Петров'', Димитровград 

3. ОШ ''Александар Стојановић'', Црна Трава 

ПОХВАЛА 

Група радова ученика ОШ ''Станислав Сремчевић'', Крагујевац 

 

 

НАГРАДА за збирку карикатура ученицима ОШ ''Кнез Лазар'', 

Лазаревац 

 

 



КАТЕГОРИЈА – КАРИКАТУРА ПОРТРЕТ 

1. Милица Жарковић 5.разред, ОШ ''Светозар Милетић'', Тител 

2. Вук Настић 7/1, ОШ ''Кнез Лазар'', Лазаревац 

3. Андреа Шаркези 6.разред, ОШ ''Светозар Милетић'', Тител  

 

 

КАТЕГОРИЈА – КЛОВН 

1. Вук Вићентијевић, Атеље ''Сезан'', Лазаревац 

2. Вељко Блажић 5/1 ОШ ''Јован Поповић'', Крагујевац 

2. Ана Стојановић 4. разред, Песничка радионица Народне библиотеке 

''Детко Петров'', Димитровград 

3. Јелена Галић 7. разред, ОШ ''Светозар Милетић'', Тител 

3. Анастасија Ивков 2. разред, Песничка радионица Народне библиотеке 

''Детко Петров'', Димитровград 

 

 

КАТЕГОРИЈА – СТРИП 

Награда за колекцију од 11 стрипова – Песничка радионица Народне 

библиотеке ''Детко Петров'', Димитровград 

 

 

КАТЕГОРИЈА – ГАША (ПОРТРЕТ ГАШЕ) 

1. Јелена Зарић 5/1 ОШ ''Кнез Лазар'', Лазаревац 

2. Душан Давчих 1/5 ОШ ''Станислав Сремчевић'', Крагујевац 

3. Мина Крсмановић 1/5 ОШ ''Станислав Сремчевић'', Крагујевац 

3. Сташа Ђуричић 4/2 ОШ ''Дуле Караклајић'', Лазаревац 

 

 

НАГРАДА за ПЛАКАТ Фестивала 

Драгана Манасијевић 6/3 ОШ Кнез Лазар'', Лазаревац 

 



 

 

 

 

 

                      

              

 

 

              

 

 

 

      

 

                      

      

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПИСЦЕ 

УТОРАК, 18. СЕПТЕМБАР 2012. 

1830.....МИРЈАНА СТЕФАНОВИЋ 

Програм за ученике лазаревачке Гимназије (Сала Библиотеке) 
 

СРЕДА, 19. СЕПТЕМБАР 2012. 

0900 ..... СЛОБОДАН СТАНИШИЋ 

ОШ ''Рудовци'', Рудовци 

1000 ..... ОШ ''Рудовци'', Мали Црљени 

0900 .....ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЈЕВ 

ОШ ''Милорад Лабудовић Лабуд'', Барошевац 
 

0900 .....ИГОР КОЛАРОВ 

ОШ ''Свети Сава'', Велики Црљени  

0900 .....БРАНКО СТЕВАНОВИЋ 

ОШ ''Вук Караџић'', Степојевац 
 

1000 ..... УРОШ ПЕТРОВИЋ 

ОШ ''Михаило Младеновић Сеља'',Дудовица 

1000 ......ГОРДАНА ТИМОТИЈЕВИЋ, ДРАГОМИР ЋУЛАФИЋ 

ОШ ''Михаило Младеновић Сеља'', Жупањац 
 

1030..... ДУШАН ПОП ЂУРЂЕВ  

ОШ ''Вока Савић'' (Свечана сала Библиотеке) 

1030.....ДАНИЈЕЛА КВАС 

OШ “Дуле Караклајић “ (Двориште Библиотеке) 

10 00..... ВИОЛЕТА ЈОВИЋ 

 ОШ ''Кнез Лазар'' 

1030.....БОШКО ЛОМОВИЋ 

ОШ ''Слободан Пенезић Крцун'', Јунковац 

1200....БОШКО ЛОМОВИЋ 

OШ ''Диша Ђурђевић'', Вреоци 
 

Четвртак, 20. СЕПТЕМБАР 2012. 

1000.... ГОРДАНА ТИМОТИЈЕВИЋ 

Центар за децу са посебним потребама 

 



24. ФЕСТИВАЛ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ 

17 – 21.09.2012. 

НАПРАВИЋУ МОСТ ДО НЕБА! 

ППООННЕЕДДЕЕЉЉААКК,,  1177..  ссееппттееммббаарр  
930............БИОСКОП СЛИКОВНИЦА – Предфестивалски програм за Дечију установу (Сала Библиотеке) 

УУТТООРРААКК,,  1188..  ссееппттееммббаарр  
1200........... И СМЕХА, СМЕХА ДЕЦИ! -свечани почетак  

1230........... КРИЛА МАШТЕ РАШИРИТЕ - Изложбе нај, нај, нај... дечјих радова (Предворје сале   

                 Библиотеке) 

930 - 1500.....ИМАМ СВОЈ ЖИВОТ, ТУ САМ И – ИГРАМ! - ревија дечјих драмских група (Сала Центра за  

                културу) 

1300 ..........ЗЛАТНО ГАШИНО ПЕРО – МИРЈАНИ СТЕФАНОВИЋ! Од Ратка Пиџуле и Енце са креденца, уз  
                Први пољубац преко Секиног сеоца и Школе испод стола, својим Чудима од стихова до   
                Златног Гашиног пера! О свим нонсенсима Мирјане Стефановић, њеној „разузданој и  

                бунтовној игри речима, мелодијом и смислом“ – Поп Д. Ђурђев (Сала Библиотеке)  
1350  .........ГЕНИЈАЛНА ДЕЦА – Представљање треће књиге из едиције Златно Гашино перо: Слоба  

                Станишић, Рада Булатовић, глумац, сви писци и деца (Сала Библиотеке)  

1700 ......... СВА ЗНАЊА СВЕТА САДА СУ НАША – Цртани филм деце из Краљева, радионица деце из  

                Чачка и редитељска радионица деце из Лазаревца (Сала Библиотеке) 

1700 ..........ДРАМСКО ФИНАЛЕ – они су НАЈ... НАЈ... (Сала Центра за културу) 

1730...........Кроз НОВУ НЕДОЂИЈУ Петра Станимирова (Бугарска) нас проводи Поп Д. Ђурђев  

                (Читаоница периодике и сала Библиотеке) 

1800...........УПЛАКАНА КАТАРИНА – ПУЛС театар за госте Фестивала (Сала Центра за културу)  

1830...........МИРЈАНА СТЕФАНОВИЋ за ученике лазаревачке Гимназије (Сала Библиотеке) 

ССРРЕЕДДАА,,  1199..  ссееппттееммббаарр  
900 - 1700.... НАЈВИШЕ ВОЛИМ ШТО САМ ДЕТЕ! - писци,глумци, сликари у школама и вртићима 

1000 ......... БИЋУ ОНО ШТО ЈЕСАМ: Фестивалске песме и рецитатори (Деца Лазаревца и Шимо Ешић у   

                ОШ „Дуле Караклајић“)  

1030 ..........ТРГ ЈЕ ДАНАС НАШ! – Поп Д.Ђурђев и деца из ОШ „Вока Савић“ изводе Радове на млечном  
                путу (Трг испред Библиотеке)  

1030 ..........У ДВОРИШТУ САМ И ГОВОРИМ – Читанка за рецитаторе Данијеле Квас и ученици 4.раз. ОШ   

               „Дуле Караклајић“ (двориште Библиотеке) 

1200 ......... СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО окитило књигу РАДОВИ НА МЛЕЧНОМ ПУТУ! О васпитно  

                запуштеним песмама Поп Д: Ђурђева - Ана Давидовац у име жирија. А како се Чекић(ем)  

                разбија свет савршености и како се РАСТЕ – аутор сам собом  

1330 .......... ПОВРАТАК НА ПОЧЕТАК – препорука за читање (Округли сто за библиотекаре + састанак  

                Секције за дечије библиотеке БДС) 

1700...........“ВИДИ ЧУДА I“ – Гордана Тимотијевић, Горан Петровић и чудотворци међу децом,  

                библиотекарима и светом! (Сала Библиотеке) 

1800...........БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ЛАВ – Пеђа Трајковић и дечији кабаре из Јагодине међу нама!  

                (Галерија Савременици ЦКЛ) 

2100...........ГАША ЈЕ ЧУДО НАД ЧУДИМА – Поклања СМЕХ и САН – концерт: Горан Диме и Иван  

                Јовановић (Сала Библиотеке) 

ЧЧЕЕТТВВРРТТААКК,,  2200..  ссееппттееммббаарр  
915 ............САЊАМ ДА ПОБЕДИМ - К Л И К Е Р И Ј А Д А  !!! (Двориште Дечије установе) 

1100 ...........СМЕХОДОШЛИЦА награђенима (Библиотека) 

1130............ШТА БИ ДАО ДА СИ НА МОМ МЕСТУ? – Слоба Станишић и награђени (Сала Библиотеке) 

1200 ...........СВИ СМО ЈЕДНАКО ВАЖНИ-Гордана Тимотијевић у Центру за децу са посебним потребама  

1700 .........КО СЕ СМЕЈЕ К’О ШТО ДИШЕ, НЕК  СЕ САМО МАСКАРИШЕ! – избор НАЈ...НАЈ...маски и  

костима (Дворишта основних школа и Трг испред Библиотеке)                     

1740 .........ПОЂЕШ УЛИЦОМ, А ОНО СВЕ ВРВИ! – весела поворка  

1750.......... ЖИВИМО ЖИВОТ ИСПОД СВОЈЕ ДУГЕ! – деца са ГАШОМ на позорници ОСМЕХА кроз песму,  

               игру и глуму, уз НАЈ маске и костиме, са плесачима РМПа, КОЛУСа, НАЈ рецитаторе и  

               остале. За КРАЈ – концерт хип хоп групе 4 ЕЛЕМЕНТА !!!  

ПОДИГНИ РУКЕ И РЕЦИ: СМЕХА, СМЕХА ДЕЦИ ! 
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