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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 



ПИСЦИ          ПИСЦИ          ПИСЦИ          ПИСЦИ          ПИСЦИ                 

 

Трг је данас наш 

 

 Ученици четвртог разреда О.Ш. „Вока Савић“ су данас, другог 
дана фестивала, изводили Радове на млечном путу , заједно са 
писцима Дејаном Алексићем и Попом Д. Ђурђевим. 

Радове је започео сам писац, Поп Д. Ђурђев, рецитујући им неке 
од својих најинтересантнијих песама. 

 Као дар овом, како мала Јована каже, њиховом омиљеном 
писцу, четвртаци Вокине школе су од песме „Теглећа срећа“ 
направили читаву представу и маестрално је одиграли пред 
писцем. 

 Када се представа завршила, писци су мислили да је то крај 
њиховог дружења са малишанима, али по њиховим насмејаним 
лицима и чврстој одлуци да се не помакну са својих фотељица, 
схватили су да деца желе још забаве. 

 Зато им се, на самом крају, писац Дејан Алексић обратио са 
својим „Малим огласима“, чиме је децу још више одушевио. 

 Пре него што су се поздравили, малишани су писцима дали 
по десетку за њихово рецитовање и забављање. 

 

Анђелија  



 ПИСЦИ          ПИСЦИ          ПИСЦИ          ПИСЦИ          ПИСЦИ           

„У дворишту сам и говорим“ 

Другог дана Фестивал наставља да ради пуном паром, још од 
раног јутра. У госте нам је дошла Данијела Квас, и промовише 
своју књигу: „Читанка за рецитаторе“. Дружење је започело 
занимљивом причом о томе како јој је јако драго што се налази на 
баш том месту у дворишту наше библиотеке, јер, замислите, наша 
песникиња је баш ту одрасла! Причала је малишанима о чувеном 
чика Ристи од преко пута, његовим дивним мирисним ружама, 
јоргованима и прекрасном воћу које су крали и са слашћу јели. 

 Сусрету су се придружили и другари из Дулове школе који су 
Данијели спремили изненађење! Рецитовали су за њу њене песме: 
„Дечија права“, „Тужибаба“ и „Мени се данас блејало“,  а уз сваку 
песму, научили су понешто. 

 Данијела их је питала за мишљење шта би било када би деца 
владала светом, и онда изрецитовала своју необјављену песму 
„Дечија власт“. Потом су јој другари помогли да промени стих или 
два, како би песма била још боља. 

 Малишани, који су нестрпљиво чекали да изађу да рецитују, 
показали су да и они имају талента, а међу омиљеним била је 
песма „Септембар“, Душана Костића. Рецитовали су је чак 3 пута! За 
крај, Данијела им је показала „Глисту трендсетерку“ и поздравила 
се са децом, која су, задивљена, шапутала како ће сигурно бити 
песници када порасту. 

Наталија К. 



НАГРАДЕ       НАГРАДЕ       НАГРАДЕ       НАГРАДЕ       НАГРАДЕ 

 

„Сребрно Гашино перо“ 

  

Сребрно Гашино перо, награду за књигу са највише хумора и 
хуманости објављену између два фестивала, на 24. Међународном 
фестивалу хумора за децу добио је Душан Поп Ђурђев, за збирку 
песама „Радови на Млечном путу“. У уводној речи, приликом 
додела награде, Поп је покушао да нам објасни да његове 
„васпитно запуштене“ књиге имају за циљ да врате бајке и земљу 
чуда у моду. 

 По његовим речима „Млечни пут“ је пут одрастања који 
почиње мајчиним млеком. Образложење је пропратио јасном 
сигнализацијом. 

 У његовој збирци налазе се песме за децу са најразличитијом 
тематиком. Јунаци које срећемо су принцеза која има вашке па све 
до Праслина на српском језику. Такође, слике и цртежи су у 
функцији необичних заплета карактеристичних за поезију Д.П.Ђ.  
(потковица са пертлама и телефон чији је бројчаник рулет). 

 Песник Дејан Алексић, који се на овој промоцији нашао у 
улози тумача лика и дела Д.П.Ђ. у разговору са њим показао нам је 
колико су необично занимљиве, на чудан начин поучне Попове 
песме, и да није најважније питање да ли ће деца разумети песму. 
Много је важније да их привуку те несвакидашње теме и сликовити 
описи. 



 Најзад, наш песник је добио своју заслужену награду. Изабран 
је жири за следећу годину. Њега чине: Драгана Савић из 
библиотеке О.Ш. „Ђура Јакшић“ из Српске Црње, Јасмина 
Живановић, библиотекарка у дечијем одељењу библиотеке из 
Јагодине и Андреа Живковић, библиотекар из Инђије.  

И за крај, парафразираћемо добитника овогодишњег Сребрног 
Гашиног пера: Живот треба потрошити без кусура. 

 

Наталија К. 



 

ОКРУГЛИ СТО           ОКРУГЛИ СТО         ОКРУГЛИ СТО 

 

           

 Другог дана Фестивала хумора за децу, одржан је 
стручни скуп за библиотекаре из дечијих одељења јавних 
библиотека. Стручном скупу присуствовало је 36 библиотекара из 
15 градова Србије и Републике Српске. 

 Тема овогодишњег скупа била је „Повратак на 
почетак – препорука за читање“. Као и сваке године, и на 
овогодишњем скупу чуо се прегршт иновативних идеја које су 
библиотекари несебично поделили са колегама. 

 После кратке паузе одржан је први састанак 
новоформиране Секције за рад са децом БДС на којој је договорена 
платформа будућег рада и предложени будући заједнички пројекти. 
За председника Секције изабран је Милоје Радовић, библиотекар у 
дечијем одељењу библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева. 

  

        Милица 

 



Види чуда! 

Ове године је Повељин додатак „Види чуда“ престао да буде 
само додатак и развио се у књигу.  

Уредник ове књиге је Горан Петровић а приређивач Гордана 
Тимотијевић. 

У првом делу седам писаца говоре о седам чуда из њиховог 
детињства. Седам чуда јер је толико и светских чуда и, по 
приређивачу, бар толико је чуда свако у свом детињству доживео. 

Илустратор ове предивне књиге је Младен Анђелковић. 

Аутори заступљени у овој књизи различитих су година и 
разнолики  по својим поетикама. 

Задатак да прва напише својих седам чуда добила је Весна 
Алексић. На овој промоцији она је изабрала да нам каже о свом 
највећем чуду – бицикли. 

За Душана Поп Ђурђева највеће чудо и највећи страх његовог 
детињства био је кишобран. Одмах за њим, Д.П.Ђ. имао је 
фасцинацију свиленим женским чарапама, којих је, на сву срећу, 
било само двоје у селу у ком је одрастао, тако да су његови 
родитељи лако могли да га нађу кад се изгуби. 

Дејан Алексић  нам је причао о томе како се, као мали, са 
децом из комшилука играо „Отписаних“ и како је често био Прле, 
Тихи али како му је тај углед главног команданта покварио долазак 
рођеног брата из Немачке који није знао српски језик. Тако нам је 
објаснио једно од својих седам чуда – Немачку. 

Анђелија и Наталија К. 



„КАУБОЈ БАТА ИЗ БАНАТА“ У ПОСЕТИ БАРОШЕВЦУ 

 

 

У О.Ш. „Михаило Младеновић Сеља“, у Барошевцу, првог дана 
Фестивала хумора, ђаке је посетила позоришна трупа из Мокрина.   

Пре почетка представе, децу је поздравио писац Бошко 
Ломовић. Рецитујући своје и стихове других песника, он је позивао 
ђаке да му се придруже и да покушају и сами да доврше риму у 
многим песмама, што је децу одушевило. 

Затим је уследила представа „Каубој Бата из Баната“, којом су 
се представили гости из Мокрина. Млада публика је била врло 
заинтересована и помно је пратила сваки покрет на сцени. На 
самом крају, младе глумце су поздравили громогласним аплаузом, 
који су им узвратили поновним изласком на бину. Иако још увек 
мали, глумци из Мокрина су се понели као прави професионалци.  

Представа је била одлична, а публика одушевљена, што су и 
доказали смех и радосна вриска на самом крају. 

 

       Бранка 

 

 

 

  



ПИСЦИ У ШКОЛАМА   ПИСЦИ У ШКОЛАМА   ПИСЦИ У ШКОЛАМА 

 

БРАНКО У СТЕПОЈЕВЦУ 

Бранко Стевановић је био гост у О.Ш. „Вук Караџић“, у школској 
библиотеци. Било је врло успешно, деца су рецитовала његове 
песмице и он сам је одрецитовао по пар песама из свих својих 
збирки...На самом крају деца су фотографисана са песником, и 
одушевљено су га испратила... 

ИГОР У ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 

Наш познати дечији писац Игор Коларов био је у посети О.Ш. 
„Свети Сава“ у Великим Црљенима. Било је весело, бучно и веома 
живо. Деца су својим питањима и умећем учествовала у разговору 
са писцем и показала видно одушевљење. 

 

БОШКО И СЕИДА У ЈУНКОВЦУ И ВРЕОЦИМА 

Ко каже да се песме не могу нацртати? То су данас доказали наши 
другари из Вреоца и Јунковца. Дали су све од себе да што боље и 
занимљивије илуструју песме Бошка Ломовића, под будним оком и 
уз вредне савете ликовног педагога из Подгорице, Сеиде 
Белеговић. На папирима су оживеле „Пингвинске свадбе“, „Кућице 
од чоколаде“, „Деде и унуци“. Да би свему дали још свечанији тон, 
на крају су Бошко и Сеида изабрали најбоље радове (што, верујте, 
уопште није било лако) и наградили их књигом. 

 



 

 

ГОРАН ДИМЕ ПОКЛОНИО ''САН'' ЛАЗАРЕВЧАНИМА 
 

 
 Познати тенор Горан Диме и пијаниста Иван Јовановић одржали 
су концерт ''Classic pop''  другог дана Фестивала у  свечаној сали 
Библиотеке. Oвај јединствени музички ужитак био је поклон свим 
гостима и пријатељима Фестивала. 
 Диме и Јовановић представили су на овај начин Classic pop 
пројекат, а концерт у Лазаревцу својеврсна је увертира за наступ у 
Великој сали Коларчеве задужбине који је заказан за 3. новембар. 
 
 У првом, CLASIC, делу концерта, уживали смо у наполитанским 
песмама, са којима се Диме београдској публици представио 
концертом ''Сан'' прошлог новембра на Коларцу. У другом, POP, делу 
концерта, у маниру великих светских тенора, како то раде Доминго и 
Карерас, публика је уживала у песмама Mi manchi, Amapola и Strangers 
in the night. 
 
 На бис, који није изостао, Диме је певао Volare, а салве аплауза и 
коментари одушевљења свих гостију уверили су нас да смо направили 
добар избор и да овакве догађаји и убудуће треба да се нађу у 
фестивалском програму. 
 



Био једном један лав 

 На 24.  међународном фестивалу хумора за 
децуједан од незаборавних програма била је изложба 
„Био једном један лав“, јагодинског илустратора Пеђе 
Трајковића. 
            Изложба је одржaна поводом деведесетгодина од  
рођења Душка Радовића,једног од наших најпознатијих 
писаца за децу. 
 Програм је пратио дечији кабаре из Јагодине под 
називом „Шарена радионица“.Деца су играла,певала и 
рецитовала стихове Пеђе Трајковића.Представа је 
одржана другог дана Фестивала у среду 19.септембра од 
18 часова у свечаној сали библиотеке. 

 
У представи су учествовали:Зорана Јанковић,Теодора 
Цветковић,Урош Лазовић,Александар Гајић,Маша 
Антонијевић,Анђелија Цветковић и Дијана Јевтић. 
Гледали смо их ми, ученици шестог разреда ОШ ''Дуле 
Караклајић'' и бескрајно уживали. 

 

      Дарија и Андријана 

 

 

 



РЕЦИТАТОРИ НА ФЕСТИВАЛУ 

 

 

У оквиру програма „Бићу оно што јесам“ најбољи рецитатори 
Лазаревца су се такмичили са песмама о Лазаревцу, а које су 
написали писци добитници Златног и Сребрног Гашиног пера. 
Такмичење је одржано у ОШ „Дуле Караклајић“ у атријуму уз 
присуство три одељења школе и госта песника Шиме Ешића. 
Најбољи рецитатор овог малог такмичења је Мила Јовановић која 
је говорила пењсму „Благо граду кога воле писци“ аутора Шиме 
Ешића.   

 

Зоран Белошевић 

Организација „Деца Лазаревца“ 
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