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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 



ОТВАРАЊЕ          ОТВАРАЊЕ          ОТВАРАЊЕ          ОТВАРАЊЕ          

  

 

Најсвечанији тренутак првог дана 24. међународног фестивала 
хумора за децу је свечано отварање. 

 Тачно у подне свечана сала Библиотеке била је препуна. 
Писцима и деци придружили су се Братислав Петковић, министар 
културе и информисања и  Драган Алимпијевић, председник ГО 
Лазаревац са својим сарадницима и директори јавних предузећа и 
установа са територије наше општине.  

 Подсећајући  све присутне да је много теже неког насмејати 
него расплакати, као и да је рад са децом и за децу наш најважнији 
задатак Братислав Петковић, министар кулутре и информисања 
обећао је да ће Министарство културе и информисања убудуће 
пружати већу финансијску подршку Фестивалу  и отворио 24. 
Међународни фестивал хумора за децу. 

 

         Милица 



ЗЛАТНО ПЕРО            ЗЛАТНО ПЕРО          ЗЛАТНО ПЕРО              

 

 Овогодишње Златно Гашино перо припало је Мирјани 

Стефановић. У образложењу које је у име Савета Фестивала 

прочитао Душан Поп Ђурђев стоји и: 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.  

 Све што потом следи у духу је литературе овогодишње 

добитнице. Комплименти упућени аутору текста изазвали су бучан 

смех и Душана Поп Ђурђева и присутне публике. Привремено 

одсуство Раде Булатовић изазвало је тајац који је настао због 

вакума у програму, али све је брзо решено. Награда је додељена уз 

искрене честитке. Мирјана Стефановић је одмах затим поклонила 

лазаревачкој библиотеци своју књигу Влатко Пиџула и ПЕСМУ ЗА 

ГАШУ. 

 Милица 



ПЕСМА ЗА ГАШУ 

Драги Гашо, 

пернат пашо, 

хвала ти за перје твоје! 

 

Кад чупаху, болело л је? 

 

 Ил је само отпануло, 

на патосу остануло, 

са пода га покупило 

директорки уручили? 

 

Па га строга Рада 

даде Попу тада 

и нареди да га баци... 

 

Али Поп /Ђурђев/ и други јунаци 

Из жирија друкче мисле: 
 

Не бацајмо, 

боље дајмо 

ово дивно перце Мири 



да више не свири! 

Занемеће кад га види 

писања ће се застиди... 

„Што да пишем, нисам луда, 

када сада пишу свуда! 

Кол ко Гаша има пера, 

Још је више песмосера.“ 

 

Ал ну врага с бињишима, 

покварићу  пос о њима, 

за инат ћу смишљат песме,  

само муза да ме тресне. 

 

А што пишу сви, 

Уво ме боли. 

 

Драги Гашо, Попе, жири, 

менека сте омилили 

чим дадосте мени перце. 

 

Реших, идем вам на нервце, 

па ћу њиме да се чешкам, 



од чешкања да се смешкам, 

и још више пером шарам. 

 

Бацићу компјутер, 

оставићу скутер, 

возићу се на таљиге,  

измишљаћу нове књиге. 

 

Свираћу још много лета, 

макар била пропаст света. 



Генијална деца          Генијална деца          Генијална деца 

 

  

 

У свечаној сали Библиотеке представљена је књига „Генијална деца“, 
трећа књига из едиције „Златно Гашино перо“. Слободан Станишић,  један од 
најпродуктивнијих и најчитанијих наших писаца за децу, говорио je о свом 
познанству са Алеком Марјаном, његовом ангажману у стварању те књиге, 
Алековом утицају на многе друге песнике, као  и о његовом животу уопште. 
Причи су се придружили Мирјана Стефановић, овогодишња добитница награде 
„Златно Гашино перо“,  Душан Поп Ђурђев, добитник Сребрног пера и Бошко 
Ломовић,  дечији песник. 

 Програму је присуствовало одељење четвртог разреда О.Ш. „Војислав Вока 
Савић“. Четвртаци су одушевљено поздравили све присутне писце.  

Највећи аплауз добила је песникиња Виолета Јовић, након рецитације своје 
песме „Работа женску душу одмара“. Песма је написана призренско-тимочким 
дијалектом, што је изазвало додатну пажњу и интересовање младих основаца.  

Шими Ешићу, тузланском песнику, који је такође био гост лазаревачког 
Фестивала хумора, десила се једна (не)згода током овог сусрета. Наиме, када 
је требало да одрецитује једну своју песму присутним ђацима, овај песник 
није могао да се сети баш свих рима. Деца су почела да се смеју, али је 
ситуацију „извадила“ његова колегиница, Елизабета Георгиева, која је песму 
знала напамет, и помогла му да се присети осталих стихова. Оваква необична, 
или можда ипак испланирана околност је присутне малишане развеселила и 
прилично ослободила, показавши им да и одрасли људи греше. 

 

 Анђелија 



ИЗЛОЖБЕ          ИЗЛОЖБЕ          ИЗЛОЖБЕ          ИЗЛОЖБЕ           

 

 

 

Нова недођија  

 

 Првог дана фестивала, у Центру за културу одржана је и 
изложба илустрација и стрипа, под именом „Нова недођија“, Петра 
Станимирова. 

 Станимиров је аутор великог броја стрипова. Крајем  1995. 
године основао  је властиту издавачку кућу „Мега“. Добитник је 
награде „Гравитон“ за допринос бугаркој фантастици. Његови 
радови су пуни акције, мада има и оних смиренијих на којима се 
углавном налази животињски свет.  Живи и ради у Софији. 

Сви чланови драмских група, на паузама између представа 
уживали су у изложби, коју је такође посетио и министар за 
културу. 

 

Наталија К. 

 



Крила маште раширите 

 

Предворје Библиотеке у Лазаревцу, првог дана фестивала, врвело 
је од посетилаца. Разлог томе била је изложба награђених дечијих 
радова који су, разврстани по категоријама, украшавали зидове 
хола. Било је ту карикатура, стрипова, кловнова, портрета и 
пејзажа, чак су и мали мајстори инсталација показали своје 
способности, и нашли се на овој изложби. Почасно место, у самом 
средишту хола, заузимао је, ни мање ни више него Гаша! Заштитни 
знак овог фестивала, окружен својом породицом и у разним 
ситуацијама, дочекивао је, са својих многобројних портрета, 
малишане из разних школа.  

Поред многобројних цртежа, ову галерију је украшавало и мноштво 
других предмета који су такође пленили пажњу малишана. Један 
од најзанимљивијих и онај крај кога је највише њих застало, била 
је кутија која је била у облику Сунђер Боба, из које је вирила табла 
са натписом: Какав Фејсбук, љубав се родила у библиотеци.  

Иако су учитељице безброј пута поновиле да у библиотеци морају 
бити тихи, да не смеју викати и правити буку, нико није могао да 
спречи то радосно клицање појединих дечака и девојчица који су, 
изгледа потпуно неочекивано, налетели на свој рад – изложен, 
потписан и награђен! Тај осмех и ту радост нису успели да 
прикрију чак ни када су видели директора библиотеке, високог 
озбиљног човека у оделу. Ни на тренутак се нису уплашили да ће 
их, можда, прекорети због буке. Међутим, иако је златно правило 
библиотеке заиста била тишина, овог дана то од њих нико није 



тражио. Наредна три дана, библиотека ће бити место посвећено 
само њима и њиховом стваралаштву. 

Иако су по неколико пута обишли све паное и погледали све 
радове изложене у предворју библиотеке, основци ипак нису 
желели да оду. Шаренило са зидова и сва та, готово празнична, 
атмосфера их је мамила да остану. Међутим, учитељице су биле 
неумољиве. Али ће их, ипак, ако буду били добри, можда довести и 
сутра!  

           

 Анђелија 



РЕВИЈА ДРАМСКИХ ГРУПА           РЕВИЈА ДРАМСКИХ ГРУПА          

 

 

Имам свој живот, ту сам и – играм! 

 

 Први је дан фестивала хумора за децу у Лазаревцу, и, том 
приликом Центар за културу је и више него заузет . Пристижу 
драмске групе из Београда, Димитровграда, Мокрина, Прокупља и 
Пожеге, и данас, у нашем позоришту одржава се шест представа. 

 Све је почело у пола десет, и, како се смењују глумци, са 
сваком новом представом, смењивали су се и малишани из 
публике. Наш Центар за културу посетило је око педесетак младих 
талентованих глумаца, а такође и више стотина основаца из 
Лазаревачких школа који су уживали, смејали се и пажљиво 
пратили све представе. 

 Имали су прилику и да се диве Торти са чак пет спратова, да 
пажљиво прате Авантуре каубоја Бате из Баната, најзабавније су им 
биле свађе родитеља из Француско – Пруског рата, а најлепше им је 
било када су пуштали музику, како кажу Јована и Ива, ученице 
Основне школе „Дуле Караклајић“, из Лазаревца . У пола  три, кловн 
Осман се упознао са драмском групом из Мокрина, и разговарао о 
смеху и хумору са њима, што је преносила и телевизија, а затим је 
уследила представа ,,Хало, овде бомба“. 

Жири је све време пратио представе, задатак им је био јако тежак, 
али успели су да пронађу најбољу глумицу, глумца, музику, и још 



неке од категорија. Нажалост, чланови жирија спречени су да 
присуствују додели награда, али направили су ужи избор, и свако је 
добио диплому за учешће на фестивалу. Песничка радионица 
народне библиотеке „Детко Петров“  из Димитровграда била је 
најуспешнија, однели су 4 награде (најбоља представа у целини, 
најбоља режија, костим и сценографија). Најбоља женска  улога 
додељена је Ирини Станимировић, за улогу Кате у представи 
„Француско –Пруски рат“, а најбоља мушка улога Владимиру 
Роквићу за улогу каубоја  у представи  „Каубој Бата из Баната“. 

 Све је протекло у савршеном реду, без икаквих инцидената, и 
кашњења не већих од 10 минута, и малишани који су сада уведени у 
свет позоришта, са нестрпљењем ишчекују следећи фестивал 
хумора. 

                                                                                                                                                                 
Наталија  К. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Француско-пруски рат  у Вреоцима 

 

Знате и сами - са ратовима се никад не зна! Тако је и овај, француско-
пруски рат, са малим закашњењем ипак почео.  И то у Вреоцима. Публика је 
стрпљиво дочекала почетак и 40 минута уживала у заиста необичној и 
интересантној интерпретацији вршњака из  „Театра 13“. Овај „кућни“ рат се, 
на нашу срећу, добро завршио, а основци који су били на попришту, бурним 
аплаузом су поздравили мало, али одабрано глумачко друштванце. До 
следеће године и нових „битака“... 

      Марина 



 

 

ГЛУМЦИ ИЗ ПРОКУПЉА СТИГЛИ У РУДОВЦЕ 

 

 

Невоље на путу  нису спречиле  Прокупљане да на време 
стигну у Рудовце и да свој глумачки таленат и умеће прикажу на 
најбољи начин представом  „ Ко се боји вука још“.   

 Да су у томе били  веома успешни потврдила је и публика 
својим смехом и гласним аплаузима. Пред више од 130 гледалаца,  
узраста до 4. разреда, глумци тек коју годину старији од своје 
публике су одушевили Рудовчане.  Представу су изнели као прави 
професионалци, с мало треме ал пуног срца, што је публика знала 
да награди.  

 

        Бранка 

 



„Сва знања света су наша“ 

 

У Сали Библиотеке, у поподневним часовима, одржала се 
пројекција два цртана филма, једне луткарске представе и два 
играна филма. 

Два цртана филма деце из Краљева и Ниша одушевила су публику 
генијалношћу технике  и монтаже. 

Луткарска представа деце из Чачка, представила је комбинацију 
неколико познатих прича. „Три прасета“ и „Црвенкапа“ су само неке 
од прича које су се стопиле у једну, оригиналну – „Бакин рођендан“. 

За сам крај, редитељска радионица деце из Лазаревца имала је свој 
сопствени деби на овом фестивалу, са њихова два краткометражна 
играна филма. „Бол“ и „Удица“, редитеља Милорада Ђокића, чији 
су главни глумци били млади матуранти Техничке школе и 
Гимназије из Лазаревца изазвали су огромно интересовање и 
одушевљење публике. 

Надамо се да се промоције ових остварења неће задржати само на 
нашем фестивалу већ да ће имати светлу будућност, и у Србији а и 
ван ње. 

 

 Анђелија 


	smehokazi 2 naslovna
	2. poledjina
	Проглас фестивала

	3. otvaranje
	4. zlatno pero
	5,6. pesma za Gasu
	7. genijalna deca
	8. nova nedodjija
	9,10. izlozba
	11,12.Imam svoj život, tu sam i igram!
	13.Francusko-pruski rat u Vreocima
	14.Rudovci
	15.Sva znanja sveta su naša

