
( у ишчекивању коначних резултата) 

ОБАВЕШТЕЊЕ О 

ШАНТИЋЕВОМ ПЕРУ 2014. 

 

На VIII КЊИЖЕВНИ КОНКУРС  Шантићево перо 2014. пристигло је 

укупно 750 радова из 56 основних и средњих школаи гимназија, али и 

инстутуција културе са територије Републике Србије, Републике Српске, 

Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније. Ученици су писали на теме На 

бакином јастуку и Где је живот?  

Коначне резултате жири ће саопштити најкасније до петка, 16. маја 2014. 

године. По објављивању резултата ментори су у у обавези да потврде долазак 

најкасније до понедељка 19. маја 2014. проф. Криваја Љиљани на телефон 

011/ 341-0571 или на тел. школе 011/ 3410-655.   Награде ће бити уручене у 

среду, 21. маја 2014. у 13 сати у ОШ „Алекса Шантић“, одмах након 

отварања Шантићевих дана.  

Радове  прегледа стручни жири у саставу: 

1. Мирослав Кокошар, српски песник за децу  

2. др Маја Вукадиновић, културолошкиња и медијска аналитичарка 

3. Татјана Мунижаба, проф.српског језика и књижевности у Петој 

београдској гимназији  

4. Душица Филиповић, проф. српске књижевности и језика,селекторка 

радова и стална чланица жирија 

Мирослав Кокошар рођен је 1952. године у Бабићима код Шипова. Објавио 

је више књига прича и песама за децу и за одрасле. За свој књижевни рад је 

награђиван. Заступљен је у антологијама и уџбеницима. Многе његове песме 

су компоноване, за које је на музичким дечјим фестивала добитник више 

награда и признања. Песме су му превођене на руски, русински, румунски, 

македонски и енглески језик. Члан је Уређивачког тима дечјих часописа 

"Забавник ђачког доба", "Ђачко доба" и "Ђак првак". Члан је Удружења 

књижевника Србије. Живи и ради у Београду. 



 

 

др Маја Вукадиновић је културолошкиња и медијска  аналитичарка  

Diplomirala je Filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. 

Magistrirala je na univerzitetu New School u Njujorku, u oblasti studija medija, a 

specijalizovala se za menadžment medija. Doktorirala je na Fakultetu dramskih 

umetnosti, takođe u oblasti studija medija. Docent je na Akademiji lepih umetnosti 

u Beogradu i gostujući predavač na  Odeljenju za novinarstvo i komunikologiju na 

Fakultetu političkih nauka. Predavač je po pozivu u Školi novinarstva i Školi za 

odnose s javnošću Balkan media tima. U Njujorku, na Eugene Lang koledžu je kao 

Teaching Fellow predavala Etničnost na američkoj televiziji.Autorka je studije 

Zvezde supermarket kulture: medijska slava u potrošačkom društvu (Clio, 2013). 

Urednica je edicije Multimedia u izdavačkoj kući Clio i predsednik Programskog 

odbora projekta za srednjoškolce Internest koji realizuje udruženje Biblioteka Plus.  

Pre akademske karijere, Maja Vukadinović se trinaest godina profesionalno bavila 

novinarstvom u oblasti kulture - najduže u dnevnom listu Politika, a pisala je i za 

dnevni list Danas i bila novinar i televizijski kritičar u Glasu javnosti. Tekstove je 

objavljivala i u magazinu za diplomate CorD, Vremenu, Elle i mnogim drugim 

časopisima. Od 1991. do danas,  objavila je više od 3000 novinskih tekstova u 

kojima je analizirala kulturne i medijske fenomene.   

Danas je kolumnista Kulturnog dodatka lista Politika, gde objavljuje kolumnu iz 

popularne kulture - Pop Kaleidoskop, a član je i uredničkog tima portala 

Medijasfera. Član je NadzornogodboraDomaomladine. Član je Nezavisnog 

Udruženje novinara Srbije i  jedan od osnivača Društva Srbije za odnose s 

javnošću.  

 

Татјана Мунижаба (1971) је професорка српског језика и књижевности у 

Петој београдској гимназији. Завршила је Земунску гимназију, а на 

Филолошком факултету у Београду дипломирала је 1995.године на Катедри 

за српски језик и књижевност. Аутор је неколико представа и сценских 

наступа ученика Пете. Посвећена је едукацији и менторском раду  са 

ученицима, студентима и будућим колегама.  
 

 



Душица Филиповићрођена је 03. августа 1971. године у Чачку. Детињство 

је провела у Гучи, где је завршила основну и две године средње школе, а 

гимназијску диплому стекла је у Гимназији „Филип Филиповић“ у Чачку. 

Дипломирала је српску књижевност и језик на Филолошком факултету у 

Приштини, а стручно усавршавање наставила  на последипломским  

студијама у Београду.  Од 2002. године ради као професор српског језика у 

ОШ „Алекса Шантић“ у београдском насељу Калуђерица. Бави се 

унапређењем педагошке праксе примењујући методику креативне наставе. 

Живот школе у којој ради обележили су њени ауторски пројекти: Билтен 

Живот је леп(2004. и 2005.), Ћућорење(2005), Откуцаји ћирилице(2005), 

креативна радионица-драмски студио Нико као ја у сарадњи са Библиотеком 

града Београда (2006), Шантићеви дани и Шантићево перо чији је 

координатор и стални члан жирија, Бескрајни плави круг и у њему: Милош 

Црњански(биографско-аналитички и теоријско-естетички пресек живота и 

стваралаштва великог српског писца, мултимедијални модул огледног часа 

књижевности (2007). За менторски рад са ученицима добила је више 

признања од којих се издвајају равноправна награда у категорији 

колективних  ученичких радова на 14. традиционалном ликовном и 

литерарном конкурсу „Светосавље и наше доба“, Нови Сад, 2005.  и друга 

награда на 11. књижевним сусретима „Гордана Брајовић“, Алексинац, 2008, 

за менторски рад са учеником Арула Алексом. Рад Откуцаји ћирилицепостао 

је трајна својина Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, а 

рад посвећен Милошу Црњанском трајна својина Задужбине Милоша 

Црњанског у Београду. 

Први објављени рад био јој је песма у зборнику студентске поезије Док 

климаволутам светом (Приштина, 1992). Објавила је више есеја о српским 

сликарима Радиславу Тркуљи, Бранку Миљушу, Саши Филиповићу, Горану 

Стојчетовићу, Даници Басти и неким другим. Један рад објављен јој је у 

Видину (Бугарска). 

Године 2006, на Видовдан, Епархија рашко-призренска доделила јој је Орден 

мајке девет Југовића (а она је мајка петоро деце). Живи у Београду. 

 

У Београду, 12. маја 2014.                          Проф. Душица ФИЛИПОВИЋ 


