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МИНОСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 
УДРУЖЕЊЕ  ВОЈВОЂАНСКИХ  УЧИТЕЉА 
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА   КОНКУРСА  
ЗА  НАЈБОЉИ АУТОРСКИ  ЛУТКАРСКИ ТЕКСТ 

20. МЕЂУНАРОДНОГ  ФЕСТИВАЛА  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ  ШКОЛА 
 

Поштовани  колега,  
 На овогодишњем  Конкурсу за најбољи ауторски луткарски текст 20. 
међународног фестивала луткарства (ФЛУОШ) конкурисало је двадесет троје  колега 
из Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике Босне и Херцеговине.  
 Трочлани жири Конкурса (Весна Ждрња – шеф катедре, редовна професорка 
Академије драмских уметности у Новом Саду, Милена Гмијовић – учитељица, 
луткарка из Бечеја и Вера Стојшић-Гашпаровски  – учитељица, луткарка из Новог 
Сада, аутор, селектор и директор ФЛУОШ-а) пажљиво је проучио пристигле текстове 
и дао опште закључке: 
• Већина текстова је била доста успешна, са добрим идејама у основи,  
• Адаптирани текстови нису ауторски, те су као такви били издвојени од жирирања, 
• У тексту су сувишни сви приповедачи и слични ликови који успоравају радњу. 
Треба избегавати ситуације у којима ликови објашњавају на сцени и обавештавају 
нас шта је то (ми ВИДИМО шта је то!), шта раде, као и кад ликови једни друге 
представљају,  

• Текстови треба да су луткарски, сценични, без сувишних дијалога, да имају добру, 
чврсту радњу и занимљив сценски сукоб, да су једноставни и примерени узрасту, 
написани тако да буду блиски деци, а да имају и индиректну васпитну поруку,  

• Избегавајте употребу увредљивих, страних  и жаргонских речи, 
• Пожељна је интеракција са публиком, 
• Избегавајте стиховање целог текста, 
• Обрате пажњу и на естетски део рада, како поштовање правописних правила, 
тако и комплетног изгледа рада, укључујући истицање ликова на почетку текста и 
мизансцена у тексту; 

  
Ове године најуспешнији аутори и текстови су: 

1. место - ХОЋУ  ДА  БУДЕМ  ГЛУМИЦА, Јелена Ракић, наставница енглеског 
језика, Крагујевац  

2. место - БАЈКА  О  УЧЕЊУ, Рената Цветков, наставница ликовне културе, 
Сомбор 

3. место -  НАГРАДА, Татјана Ковачев, учитељица, Каравуково  
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ПОХВАЛА   

НАДИМЦИ, ШТА СА ЊИМА? Мр Марија Бјељац, наставница српског језика, 
Каравуково 
ЈАГЊЕ  И  ЧУДЕСНО  ЈАЈЕ, Драган Радичевић, вероучитељ, Драгинац 
 

 
Честитамо  награђеним  колегама!!! 

 
Захваљујемо Вам се на овогодишњем учешћу и желимо Вам много успеха у даљем 
писању.  
  
 
Позивамо Вас да у понедељак 14. априла 2014. од 10,00 часова  у Позоришту 
младих у Новом Саду присуствујете програму луткарских представа  
20. ФЛУОШ-а и од 18,00 часова додели признања најуспешнијим ауторима 
представа и луткарских текстова.  
 
 
Срдачан поздрав из Новог Сада.  
 
 
 

 
                 Вера Стојшић-Гашпаровски  (директорка ФЛУОШ-а)  

03.04.2014. 


