
ИЗ ОШТРОГ ПЕРА РЕЦЕНЗЕНАТА... 

Не знам да ли се у нашој земљи  још додељује орден народног хероја, али мислим да би га 

данас морао добити свако ко децу макар и на неколико тренутака отргне од  мобилних 

телефона, таблета, интернета и компјутерске анимације живота и врати их читању, 

писању и неговању свог језика и писма  

Бојан Љубеновић 

Награде „Шантићево перо“, на Фестивалу „Шантићеви дани“ у Основној школи „Алекса 

Шантић“ додељују се сваке године маја месеца, а све у знаку дивног сећања на великог, знаменитог, 

нашег песника Алексу Шантића и његову вечну поезију (...) Невероватан осећај једног преданог 

рада, поштеног односа према младима, без икаквих калкулација и навијачких страсти да неко 

„мора“ бити награђен. Награде су припадале најдаровитијим ђацима, а признања њиховим 

менторима. 

Недељко Терзић 

Имах дивну срећу и привилегију, да будем важан гост, међ једнако важном, даровитом 

децом, која својим даром и жаром – чувају лепоту језика којим зборимо ( ...) Појаве се деца, међ 

којим има и оних богомданих, и не би требало да бринемо за нараштаје који пристижу. Можемо 

оскудевати, као што већ оскудевамо у чему све не, ал - ево младих песника, приповедача... Имамо, 

родило! 

Мошо Одаловић 

У протеклих десет година млади литерарни ствароци основних и средњих школа, а посебно 

они награђени и похваљени на конкурсу „Шантићево перо“, надахнуто су, по дубини мисли, снази 

рефлексије, лепоти стилске и језичке форме били на завидном страваралачком нивоу (...) 

Монографија коју је приредила професорка српског језика и књижевности Душица Филиповић, 

представља вредан дар свима који су десет година живели и радовали се „Шантићевом перу“, а 

све у част Дана школе „Алекса Шантић“ из Калуђерице. 

Мирослав Кокошар 

 

Међутим, најважнији задатак овог фестивала је трагање за својим ЈА. Из свих ових радова 

научници би могли написати студију о разумевању и измешаности која зближава (...) Ипак, највише 

што радује из ове лексике је једна врста бунта против надолазећег бесмисла и отпор који млади 

носе у свом етичком бићу.  

 Тоде Николетић 

 


