
ЛИНК Читалиште 20 (мај 2012) 109
 
 

Мо дер на, уре ђе на би бли о те ка, љу ба зни и ср-
дач ни до ма ћи ни, до бро рас по ло же ње, кре а тив-
на и ства ра лач ка ат мос фе ра, ра зно вр стан и бо гат 
про грам, ве ли ки број го сти ју и уче сни ка – све су 
ово асо ци ја ци је на 24. Фе сти вал ху мо ра за де цу, 
одр жан од 17. до 21. сеп тем бра 2012. го ди не у 
Ла за рев цу.

Реч је о је дин стве ној ма ни фе ста ци ји на на шим 
про сто ри ма ко јој је циљ афир ма ци ја ху мо ра у 
умет нич ком ства ра ла штву за де цу. Мо то под ко јим 
се фе сти вал већ го ди на ма од ви ја је стих чу ве ног 
ства ра о ца за де цу Дра га на Лу ки ћа „И сме ха, сме-
ха, де ци!“. Сви уче сни ци фе сти ва ла, број ни пи сци, 
сли ка ри, глум ци и дру ги ства ра о ци по тру ди ли су 
се да Ла за ре вац у три фе сти вал ска да на бу де за и-
ста град сме ха и ве се ља. Ор га ни зо ва не су из ло жбе, 
број не пред ста ве, кон цер ти, ра ди о ни це, три би не, 
про мо ци је, дру же ња...

Све ча ном отва ра њу Фе сти ва ла у Би бли о те-
ци „Ди ми три је Ту цо вић” при су ство вао је и ми ни-
стар кул ту ре и ин фор ми са ња Бра ти слав Пет ко-
вић. У на став ку, фе сти вал ски про грам се од ви јао 
у про сто ри ја ма и дво ри шту би бли о те ке, на тр гу ис-
пред би бли о те ке, по том у са ли Цен тра за кул ту ру, 
основ ним шко ла ма, али и у град ским ули ца ма и на 
тр го ви ма.

Тра ди ци о нал но, ли ков но-ли те рар не из ло жбе 
деч јих ра до ва су са став ни део ма ни фе ста ци је. 
Сле де ћи до бру прак су, и ове го ди не све го сте у би-
бли о те ци је до че ка ла жи во пи сна изо жба Кри ла ма-
ште ра ши ри те нај бо љих деч јих ра до ва при сти глих 
у окви ру ра ни је рас пи са ног ко нур са. Де ца уз ра ста 
до пет на ест го ди на пи са ла су пе сме, афо ри зме, 
при че, ске че ве, цр та ла ка ри ка ту ре, стри по ве, сли-
ка ла, пра ви ла оми ље не цр та не и ли те рар не ју на ке, 
јед ном реч ју, ма шта ла и ства ра ла. Жи ри у са ста ву: 
пи сац Сло бо дан Ста ни шић, пред сед ник жи ри ја, 
ака дем ска сли кар ка Ана Гри гор јев и ко ор ди на-
тор фе сти ва ла Рад ми ла Бу ла то вић, ме ђу при сти-
глим ра до ви ма од ре дио је по бед ни ке. Ап со лут ним 
шам пи о ном фе сти ва ла про гла ше на је На род на 
би бли о те ка Ужи це, за хва љу ју ћи ра до ви ма ње них 

чла но ва. Та ко ђе, по се ти о ци су ужи ва ли у из ло жби 
Но ва Недођиja го ста из Бу гар ске Пе тра Ста ни ми ро-
ва, по том у из ло жби Био јед ном је дан лав илу стра то-
ра Пе ђе Трај ко ви ћа из Ја го ди не и из ло жби ли ков не 
ра ди о ни це Дје чи је би бли о те ке Ма тич не би бли о те-
ке Ис точ но Са ра је во.

Цен трал ну тач ку пр вог да на пред ста вља ла је 
до де ла на гра де Злат но Га ши но перo, ко ја је ове го-
ди не при па ла Мир ја ни Сте фа но вић. Ина че, упра-
во по ме ну та на гра да је уста но вље на 1994. го ди-
не за књи жев ни опус ко ји да је по се бан до при нос 
афир ма ци ји ху мо ра у ли те ра ту ри за де цу и пр ви је 
по нео Дра ган Лу кић, а по том сле де До бри ца Ерић, 
Љу би во је Ршу мо вић, Пе ро Зу бац, Сло бо дан Ста-
ни шић, Гра ди мир Стој ко вић, Ду шко Три фу но вић, 
Мо шо Ода ло вић, Ра ша По пов, Вас ка Ју кић Мар-
ја но вић, Дра го мир Ћу ла фић, Ду шан Поп Ђур ђев, 
Ми ло ван Ви те зо вић, Мир ко Мар ко вић, Ши ма 
Ешић, Ми ло ван Да ној лић, Алек Мар јано. 

Оста так да на био је ис пу њен ре ви јом деч јих 
драм ских гру па. Та ко ђе, Те а тар плус је у са ли Цен-
тра за кул ту ру из вео пред ста ву Упла ка на Ка та ри-
на по тек сту Зо ра на Ћо си ћа, а у ре жи ји Алек сан-
дра Трм чи ћа. При ка зан је цр та ни филм де це из 
Кра ље ва, ра ди о ни ца де це из Чач ка и ре ди тељ ска 
ра ди о ни ца де це из Ла за рев ца. Пред ста вље на је 
књи га Ге ни јал на де ца ко ју чи ни из бор де ла пи сца 
Алек си ја Мар ја но ви ћа, ко ју је при ре дио Сло бо дан 
Ста ни шић.

На Фе сти ва лу се, тра ди ци о нал но, до де љу је и 
на гра да за нај бо љу деч ју књи гу об ја вље ну из ме-
ђу два фе сти ва ла Сре бр но Га ши но пе ро. Дру гог да-
на ма ни фе ста ци је, жи ри би бли о те ка ра до де лио 
је ову пре сти жну на гра ду Ду ша ну Поп Ђур ђе ву за 
књи гу Ра до ви на млеч ном пу ту у из да њу Из да вач ког 
сту ди ја „Че кић“ из Бе о гра да.

Још јед ну осо бе ност фе сти ва ла чи не су сре ти 
и раз ме на ис ку ства и иде ја ме ђу би бли о те ка ри-
ма ко ји ра де са де цом и мла ди ма. Ово го ди шњи 
Окру гли сто под на зи вом По вра так на по че так – 
пре по ру ка за чи та ње за би бли о те ка ре деч јих оде-
ље ња јав них би бли о те ка, оку пио је пред став ни ке 
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из пет на ест гра до ва. Увод у овај струч ни скуп чи ни-
ло је пред ста вља ње про јек та до ма ћи на Фе сти ва ла 
„Би о скоп сли ков ни це“, а о пред но сти ма ви зу е ли-
зо ва них сли ков ни ца и њи хо вом ко ри шће њу у ани-
ми ра њу де це на чи та ње го во ри ла је би бли о те кар 
Ми ли ца Ма ти је вић.

Про гра ме Деч јег оде ље ња Град ске би бли о те-
ке „Вла ди сав Пет ко вић Дис“ из Чач ка пред ста ви-
ли су би бли о те ка ри Је ле на Ду ко вић и Ма ри ја на 
Ла зић. Успе шно ре а ли зо ва но „Ле то у Би бли о те ци 
2012“, по ка за ло је да но ви, атрак тив ни про јек ти 
до при но се по врат ку де це у би бли о те ке. Усле ди-
ло је за ни мљи во пре да ва ње Ели за бе те Ге ор ги ев 
о „Пе снич кој  ра ди о ни ци“ у На род ној би бли о те-
ци „Дет ко Пе тров“ у Ди ми тров гра ду у ко јем нам 
је от кри ла ма ле тај не ду го веч но сти ове ра ди о ни-
це, бу ду ћи да се ре а ли зу је од 2000. го ди не и кон-
ти ну и ра но при вла чи ве ли ки број де це. По том је 
Ве сна Те шо вић, ди рек тор ка На род не би бли о те ке 
Бор, на ве о ма сли ко вит на чин, пред ста ви ла ак ци је 
за по сле них у деч јем оде ље њу, ко је има ју циљ да 
би бли о те ка бу де ме сто кул ту ре, обра зо ва ња и за-
ба ве. У име кра ље вач ке би бли о те ка на сту пи ли су 
Ми ло је Ра до вић и Ива на Бо ри са вље вић, ко ја је у 
ра ду под на зи вом „Књи жев на ра ди о ни ца“ из не-
ла на сто ја ња пе сни ки ње Гор да не Ти мо ти је вић да 
пу тем ра ди о ни ца кре а тив ног пи са ња уве де де цу у 
свет пи са не ре чи.

Би бли о те кар ке Деч јег оде ље ња ја го дин ске би-
бли о те ке „Ра ди слав Ник че вић“, Ја сми на Жи ва но-
вић и Ја сна Ми ло ше вић по бу ди ле су ве ли ку па-
жњу при сут них пред ста вља ју ћи пр ви елек трон ски 
ча со пис за де цу, ве о ма ори ги нал ног на зи ва Сло ва 
на стру ју (www.ja bo o ka.org.rs/slo va na stru ju). У 
кон струк тив не раз го во ре укљу чи ли су се би бли-
о те ка ри из Ужи ца, По же ге, Срем ске Ми тро ви це, 

Зре ња ни на, а сви су се сло жи ли да су ску по ви 
по пут овог „бер зе на ко ји ма се про да ју и ку пу ју 
иде је“. Аутор ка ових ре до ва из не ла је по зи тив не 
ефек те про гра ма „За ро ни у при чу“ ко ји је ре а ли-
зо ван у то ку ле та 2012. го ди не у Деч јем оде ље њу 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да и из не ла пред но сти 
storytel ling-a као ме то да у под сти ца њу чи та ња код 
де це.

Овом при ли ком одр жан је пр ви са ста нак Сек-
ци је за деч је би бли о те ке Би бли о те кар ског дру штва 
Ср би је, на ко јем је за пред сед ни ка иза бран Ми ло-
је Ра до вић, би бли о те кар из кра ље вач ке би бли о те-
ке „Сте фан Пр во вен ча ни“. Та ко ђе, до го во ре на је 
плат фор ма бу ду ћег ра да у ко јој је ак це нат ста вљен 
на ор га ни зо ва њу за јед нич ких ак ци ја на ни воу деч-
јих оде ље ња јав них би бли о те ка Ср би је. 

Дру ги дан ма ни фе ста ци је био је ис пу њен дру же-
њи ма пи са ца и де це из ла за ре вач ких шко ла и вр-
ти ћа. Сло бо дан Ста ни шић, Урош Пе тро вић, Де јан 
Алек сић, Бран ко Сте ва но вић, Игор Ко ла ров, Ду шан 
Поп Ђур ђев, Гор да на Ти мо ти је вић, са мо су не ки 
од ауто ра ко ји су ма ми ли ра до зна ле деч је по гле де. 
Пред ста вље на је књи га Ви ди чу да, чи ји је при ре ђи-
вач Гор да на Ти мо ти је вић, а у све ча ној са ли би бли о-
те ке о чу ди ма из свог де тињ ства вр ло на дах ну то су 
го во ри ли Ду шан Поп Ђур ђев, Де јан Алек сић и Ве-
сна Алек сић. Про грам је за вр шен Ша ре ном ра ди о-
ни цом, пр вим деч јим ка ба ре ом Пе ђе Трај ко ви ћа и 
кон цер том Го ра на Ди ме и Ива на Јо ва но ви ћа.

На кра ју Фе сти ва ла одр жан је ма скен бал и до-
де ље не су на гра де де ци, нај у спе шни јим ауто ри ма 
на ли ков но-ли те рар ном кон кур су. Ки ша ко ја је па-
ла ус пе ла је да ма ске са ули ца пре се ли у за тво ре ни 
про стор, али ни је ус пе ла да ски не осме хе са ли ца 
при сут них.
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