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Дана 1. априла 2019. године, у просторијама Културног центра у Новом Пазару, са почетком у 19.30 сати, а у 

поводу  десет  година  Фестивала  стваралаштва  младих,  одржан  је  Округли  сто  о  теми:  „Фестивал 

стваралаштва младих –  пут  фестивала  до  сад  и  перспектива“.  Уредно  су  позвани  сви  представници школа 

учесница  Фестивала.  Присуство  на  округлом  столу  је  било  обавезно,  сви  релевантни  актери  су  уредно 

обавештени и изложен им је план рада округлог стола.  

Предвиђено је да сваки од учесника из своје области каже релевантне чињенице о овогодишњем фестивалу, 

те  да  да  предлоге,  уколико  их  има,  за  рад  убудуће  (дужина  излагања:    до 5  минута,  остатак  своје  теме  су 

могли  послати  путем  имејла).  Након  излагања  предвиђених  учесника,  сваки  координатор  школе  је  могао 

изнети своје виђење о истоме јавно или да то уради путем имејла.  

Констатовано је да су присутни следећи представници школа: 
1. Медицинска школа „Два хероја“ – Банина Мудеризовић, проф. 
2. Гимназија – Алма Каришик, проф. 
3. Угоститељско‐туристичка школа – Салих Расовац, проф. 
4. Техничка школа – Сузана Маринковић, проф.  
5. Економско‐трговинска – Ајлина Ђуловић, проф.  
6. ОШ „Братство“ – Далибор Стефановић, наставник 
7. ОШ „Вук Караџић“ – Индира Аземовић, наставница,  

              Муамера Кахримановић, наставница 
8. ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Незрина Доловац, наставница 
9. ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“ – Алма Качапор, наставница  
10. ОШ „Јошаница“ – Ибрахим Пљакић, натавник 
11. ОШ „Ђура Јакшић“ – Младен Тимотијевић, наставник 
12. ОШ „Растко Немањић“ – Јелка Васојевић, наставница  
13. ОШ „Халифа бин Заид Ан Нахјан“ – Индира Хаџибулић, наставница 
14. ОШ „Мур“ – Бесим Хабибовић, наставник 
15. ОШ „Селаковац“ – Сенада Маврић, наставница 
16. ОШ „Стефан Немања“ – Рубина Дупљак  
17. ОШ „Ћамил Сијарић“ – Едис Ђерлек  

Одсутни су представници: 
1. ОШ „Десанка Максимовић“  
2. ОШ „Меша Селимовић“  
3. Школа за дизајн текстила и коже“ 

Уводно  излагање  имала  је  Хасна  Зиљкић,  одговорно  лице  за  организацију  и  реализацију  манифестације 

Фестивал стваралаштва младих у протеклих десет година, која је уједно била и модератор. Остали говорници: 

Аладин Имамовић, уредник  / Културни центар – члан жирија; Ајла Даздаревић, Галерија / Културни центар – 

чланица  жирија;  Мубера  Шкријељ,  проф.  соло  певања,  просветна  радница  –  председница  жирија;  Митар 

Белојица,  глумац  –  члан  жирија;  Сафет  Хоџић,  плесни  кореограф,  просветни  радник  –  члан  жирија;  Назим 

Адемовић,  фолклорни  кореограф –  члан жирија;  Фехим Каришик,  дипл. журналиста –  члан жирија;  Индира 

Аземовић,  наставница  –  координаторка  ОШ  „Вук  Караџић“  /  у  име  градских  школа;  Јелка  Васојевић, 

наставница  –  координаторка  ОШ  „Растко  Немањић“  Дежева  /  у  име  школа  са  руралног  подручја;  Сузана 

Маринковић, проф. – координаторка Техниче школе / у име средњих школа са мањим бројем ученика; Алма 

Каришик, проф. – координаторка Гимназије / у име средњих школа са већим бројем ученика. 
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Поштовани  присутни,  уважени  чланови  жирија,  представници 

основних  и  средњих  школа  Новог  Пазара,  у  име  Културног 

центра  Нови  Пазар  желим  вам  срдачну  добродошлицу  на 

вечерашњи  догађај  –  округли  сто,  организован  у  поводу 

завршетка  појединачног  представљања  школа  града  Новог 

Пазара  на  Фестивалу  стваралаштва  младих  2019.  године; 

такође,  и  у  поводу  10  година  одржавања  Фестивала  у 

континуитету. Нек нам је сретан јубилеј. 

Десет година како сарађујемо, 10 година како нас овај фестивал 

повезује и сретна сам што око себе видим добре организаторе, 

неуморне просветне раднике, спремне да за омладину дају све 

од  себе.  Ово  што  ми  у  Новом  Пазару  имамо  –  имамо 

захваљујући том вашем несебичном залагању. 

Десет година није мало, заиста, а у нашем случају – можемо бити и поносни тим прије што је ФСМ из године у 

годину  бивао  све  озбиљнији,  мислећи  при  том  и  на  саму  организацију  представника  школа,  а  за  то  вама 

присутним координаторима школа дугујемо највећу  захвалност,  те мислећи и на  квалитет програма.  Чланови 

жирија ће о томе више и конкретније говорити. 

Поменућу то да се Културни центар заиста труди да ослушкује шта је то што је младима потребно – иновације, а 

пре  свега  шта  они  желе,  а  потом  и  да  чујемо  вас  представнике  школа,  координаторе,  како  да  све  то  фино 

уобличимо,  да  све добије  одређену форму.  Јер,  искрено,  без форме  нема ни добре организације,  нити  јасно 

дефинисаног  циља.  Зато  постоје  пропозиције  Фестивала,  којих  се  настојимо  придржавати  колико  је  то  год 

могуће;  наравно,  не  искључујући,  као  што  рекох,  иновативности,  креативност,  а  жири  је  ту,  као  и  ми  који 

учествујемо у реализацији, да то препозна и јавно истакне, похвали. 

Желим  рећи  да  је  овогодишњи  састав  жирија  био  одговоран,  присутан  на  програмима  и  максимално  се 

потрудио да направи спону између оног што је гледао и пратио све време и оног како би требало то да изгледа у 

неком, да кажем, теоретски савршеном облику. Али чућемо нешто више од њих о томе. 

На овогодишњем ФСМ учествовало је 14 основних школа и 6 средњих, као и предшколска установа „Младост“ 

Нови Пазар. Представници школа су присутни, тако да ћемо и њих чути касније.  

У  току  појединачног  представљања  основних  школа  на  овогодишњем  ФСМ  било  је  1.608  учесника,  а  у 

програмима  средњих школа  учествовало  је 456  ученика.  ПУ  „Младост“  је  имала  преко  350  учесника.  Укупно 

учесника на овогодишњем Фестивалу стваралаштва младих је било: 2.414. 

Гледалаца  –  рачунајући  и  програме  основних  и  средњих  и  предшколске  установе  –  без  програма  финала  – 

укупно  је 10.300 по евиденцији Културног центра, а верујем да их  је било и више. Дакле, то су подаци само за 

појединачно представљање школа, предстоји нам још шест финалних вечери.   

Ви  знате  да ФСМ  није  само  сцена,  да  и  у  публици мора  бити  испоштован  протокол.  Тако  да  и  у  том  погледу 

можемо  похвалити  координацију  са школама.  Потребно  је  да  још мало  заједнички  апелујемо  да  се  храна  не 

уноси  у  салу,  да  се  поштује  нумерација  седишта...  Али,  све  у  свему,  добро  је.  Сматрамо  да  је  Фестивал 

стваралаштва младих ове године био најбоље организован до сада. Увек може боље, али кад смо дошло до тога 

да разговарамо о финесама, значи да ово јесте веома успешан Фестивал младих. Је ћу се усудити рећи: и даље 

најмасовнија мнифестација у региону и најбоље организована. 

Хасна Зиљкић 
Културни центар Нови Пазар 
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Програме Фестивала  стваралаштва  младих  2019.  године  пратио  је 

жири од шест чланова. Пажљиво је пратио све програме основних и 

средњих  школа,  правећи  белешке,  запажања  о  свакој  тачки  у 

области  за  коју  је  задужен  да  прати.  Дакле,  ради  се  о  детаљној 

анализи  сваке  тачке,  како  би,  на  крају,  коначан  број  бодова  био 

објективан. Чланови жирија су сваке вечери имали краће састанке и 

договарали  се  шта  би  то  могло  да  буде  у  финалу,  дакле 

разговарали су о  тачкама и учесницима који  су  се истицали током 

програма  и  о  ономе  о  чему  је  свако  за  своју  област  сматрао  да 

задовољава одређене критеријуме. 

Ако  бисмо  правили  паралелу  између  програма  Фестивала  на 

почетку  и  онога што  имамо  данас,  а могу  то  урадити  јер  сам  део 

Фестивала  стваралаштва  младих  све  ове  године  –  било  као 

координатор  школе  у  којој  радим,  било  као  члан  жирија  или  радно‐креативног  тима,  могу  рећи  да  је 

Фестивал ишао узлазном путањом, многи недостаци, који су реметили и концепт Фестивала и оно чега се 

иначе  придржавају  школе,  у  међувремену  су  отклоњени,  тако  да  готово  и  немамо  непримерених 

садржаја у програмима данас.  

Осећа се јако добра сарадња – тимски рад – у школама. Они наставници који су имали одличну сарадњу 

током припрема и  у  координацији на  сцени  током програма,  а  то  се могло осетити –  програм  је  текао 

лагано,  учесници  су  били  увежбани,  сихронизовани.  Зато,  да  бисмо  побољшавали  ствари,  треба  да 

наставимо да радимо тимски.  

Ми, као жири,  заиста смо добро сарађивали и коначне одлуке смо доносили заједнички на састанцима. 

Фестивал траје скоро месец дана, али ми смо навикли да то време будемо концентрисани на програме, на 

учеснике, да пажљиво пратимо. Много је учесника, што је нама веома драго и поносимо се тиме, али не 

можемо пустити у финале све оно што је оставило утисак на нас, јер би програми финала трајали предуго. 

Онда би пола бода бивало пресудно код одређених такмичара, односно тачака, да ли да иду у финале.  

Апеловала бих на то да се у школама на време почне са припремама за Фестивал. Итекако се осети на 

сцени  кад  једна  одлична  идеја  не  буде  изнета  на  најбољи  могући  начин,  значи  да  није  било  довољно 

вежбања. Свесна сам да нема одређене мотивације за наставнике, мислим на материјалну надокнаду, али 

најбоља  мотивација  јесте  и  треба  да  нам  буде  та  што  смо  ту  због  деце  –  због  ученика  наше  школе. 

Фестивал стваралаштва младих не постоји ни због Културног центра, ни због школа, већ због деце, због 

истицања њихових талената; на крају, није ни важно из које је школе дете – важно је да се оно истакне и 

да  напредује,  да  нас  сутра  представља  негде  на  другом  месту.  Та  деца  ће  сутра  негде  отићи, 

представљаће, осим себе, и нас и школу у којој ми радимо, а то је, заправо, слика целог града. У томе се 

такође огледа велики значај овог Фестивала, јер он припрема децу за будућност. Зато не можемо гледати 

уско и руководити се тиме: „Моја школа ми је важна, остале ми нису битне.“  

Захвалила бих свим координаторима школа на сарадњи ове године. Посебно се желим захвалити, и као 

просветни радник и у име жирија, одговорном лицу за организацију и реализацију програма Фестивала у 

Културном центру Хасни Зиљкић,  која ову улогу обавља свих ових десет  година предано и максимално 

професионално.  Због  таквог  њеног  односа  према  свим  релевантним  актерима  у  целој  овој  причи, 

Фестивал је бивао сваке године бољи. Мој лични утисак је да је ове, 2019, године Фестивал био најбољи. У 

то  име,  честитам и школама  града Новог Пазара  и Културном центру Нови Пазар  успешну реализацију 

ФСМ‐а и јубилеј.  

 
Мубера Шкријељ, проф. соло певања – 

председница жирија ФСМ 2019. 
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Као  члан  жирија  био  сам  задужен  да  пратим  и  оцењујем 

следеће области на Фестивалу стваралаштва младих 2019. 

године: беседа, драма, скеч, рецитација и филм. Желео сам 

да са вама поделим једно велико задовољство, нешто што 

сам  ја  приметио  као  нешто  револуционарно  на  овом 

Фестивалу, а то  је да се у области драме и области филма 

учесници  хватају  у  коштац  са  једним  веома  озбиљним 

проблемима, што мене као глумца јако радује.  

Обрађиване  су  теме  као  што  су:  вршњачко  насиље, 

неједнакост међу људима, еколошки проблеми итд. Лично 

мислим да су то проблеми који су  јако битни за све нас. И 

мислим да је то она најузвишенија тема театра када ја, као 

неко  ко  гледа,  имам  увид  у  неке  проблеме  које  сам  раније  пропустио,  које  нисам  могао  да 

приметим и које нисам могао да видим. Тако да мислим да је тај део прилично добро урађен јер 

је код мене лично,  а верујем да  је и код сваког човека који пажљиво гледа пробудио осећај и 

жељу да и ми окренемо поглед у једном другом смеру и да посматрамо ствари на један тотално 

другачији начин.  

Овде можемо да направимо  једну паралелу. Ако имамо  једног учесника првог,  другог,  трећег 

разреда и тако даље, нажалост, нормално је да том детету може да буде блиска проблематика 

насиља у школи, насиља у породици, да то дете може увидети како није лепо бацити смеће на 

улицу, уместо у канту за смеће итд. Али детету тог узраста је тотално неприродно да схвати шта 

то рецимо хоће да каже Тин Ујевић када преиспитује однос између човека и космоса. Дакле, ту 

долазимо до једног погрешног одабира материјала.  

Када конкретно говоримо о рецитацији, то је нешто на шта бих ја хтео да скренем пажњу, а то је 

неадекватна тематика за децу тог узраста. Мислим да сам процес рада иде много лакше и много 

лагодније ако је детету сама проблематика – да ли је то песма, да ли је то рецитација, да ли је то 

беседа, да ли је то драма – блиска, ако је нешто на што ви можете да му примером укажете како 

он то може да одигра и као он то треба да изнесе. Из тог разлога, кад немамо такву суштинску 

подлогу  схватања  матијерала,  ми  добијемо  једно  механичко  рецитовање,  ми  добијамо  једно 

мелодично рецитовање које се претрчава. Ја, као неко ко то гледа, остајем ускраћен за оно што 

је писац хтео да каже. 

 

 

 

 
Fehim Karišik, novinar 
– član žirija FSM 2019.  

Митар Белојица, дипл. глумац 
– члан жирија ФСМ 2019. 
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Морам да признам да ја, као човек из медија, имам 
трему баш зато што сам, као члан овог жирија, 
задивљен како деца уопште изгледају на сцени, те са 
колико радости она прилазе свему томе и колико су она 
само позитивне енергије на нас пренела. У име своје и 
својих колега, чланова жирија, изражавам захвалност 
(наставницима, координаторима школа) што се труде 
да осмисле програме који су, да кажем тако – са више 
или мање успеха – били феноменални. Некад сам и ја 
као основац био на тој истој сцени и свестан сам и 
данас колико је то мени тад значило.  

Са поштованим Митром сам разговарао о драмама, 
скечевима, рецитацијама, филмовима и беседама које 
смо гледали током Фестивала стваралаштва младих и 
консултовали смо се, износећи аргументе зашто је нешто квалитетније у односу на оно 
друго, ал' оно што је такође веома важно код програма јесу водитељи. Водитељи су једна 
посебна димензија комплетног једног оваквог програма, јер модерирати и водити програм 
значи давати душу свему ономе што је замишљено и сматрам да је њихова улога веома 
одговорна.   

Закључио сам да се ове године, унутар школа, водило рачуна о одабиру водитеља и да се 
овој теми веома озбиљно приступило. Чак смо имали прилику да видимо и перфектан 
водитељски трио, што се ређе може видети на сцени.  

Одговорно могу тврдити да су та деца поставила одређене стандарде за чак 80 одсто људи 
који раде у телевизијским кућама, а признаћу да су и на мене деловала импресирајуће. 
Одрадили су феноменално свој посао.    

Много је школа учесница на Фестивалу стваралаштва младих, много је било и водитеља, 
тако да је сасвим нормално рећи и да је било и грешака. Ја бих желео да скренем пажњу 
на одређене грешке које се дешавају, како би се у неким наредним фестивалима и то 
отклонило. 

Кад се користи књижевни језик, треба бити одговоран према томе – да дикција, 
артикулација, акценти, да логика размишљања уопште док нешто изговарају, модулација 
и ритам одговарају језичким нормама. Свесни смо да су то деца и да према њима треба 
бити пажљив, тим пре што нама, док пратимо програм, није то толико упечатљиво, али 
свакако не смемо ни занемарити. Постоји ту озбиљан материјал и кад су у питању неки 
пројекти у будућности, нпр. дечје емисије на телевизији – тако да, у име неких планова и 
пројеката у будућности, важно је да скренемо пажњу и на те ситне пропратне недостатке 
и да се навикавамо да их успут отклањамо.  

Не заборављам чињеницу да људи који раде са том децом нису професионални водитељи, 
да не раде у медијима, да нису уредници и да те грешке које се поткраду нису ни 
намерне, нити су плод нечег другог; можда само превелике жеље да то буде нај-нај, 
понекад.    

Фехим Каришик, новинар 
– члан жирија ФСМ 2019. 
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Приметили смо да се доста користи дијалог. Треба радити на том дијалогу, да он заиста 
буде спонтан и да та импровизација дијалога не буде спутана. Не сме се стећи дојам да је 
то нека врста глуме; тада се деца гуше на сцени, а то није добро.  

За то сам да се праве копче између програмских тачака, да се осврнемо на оно што је 
било и да се на конту тога најављује и оно што следи. Јер копче дају одређени логички 
смисао и прате целу причу једног програма, дају динамичност и усмеравају ток. Да 
водитељи, поготово они који имају папир испред себе, мисле и размишљају о ономе шта 
читају; да то не буде текст који треба само да се „изручи“ и да се побегне са сцене, него да 
буду свесни да оним што говоре треба да привуку нашу концентрисаност на оно што 
треба да уследи.   

Осети се помало још то певушење и рецитовање у најавама. Водитељи своју најаву треба 
да кажу јасно, читко, гласно, са свим елементима који чине украсне делове неких речи 
или реченица. Они заправо представљају унутрашњу суштину текста који говоре.  

Треба да избегавају узречице и поштапалице, нпр., „знате“, „овај“, „мислим“ и сл.; да 
избегавају завршнице типа „уживајте“ , „поздравимо их једним великим аплаузом“, што 
некад зна засметати. Није лоше да се понекад подстакне и публика, поготово ако чујемо 
„грају“ и сл., али не треба претеривати са тим. Имали смо на ФСМ ове године водитеље 
који просто знају да контролишу публику, да, кад публика крене са аплаузом, сачекају 
таман толико колико треба и да наставе даље.   

Неке најаве не захтевају да оба водитеља буду на сцени, иако су они пар. Трудите се да то 
буде што динамичније. Па ако најаву може изнети један водитељ на сцени, да онај други 
не излази.  

Улазак на сцену и излазак треба да буду што динамичнији, посебно кад имамо класичну 
најаву, јер не треба умарати публику спорим уласцима и изласцима са сцене, уместо да их 
мотивишемо да једва чекају да виде најављену тачку.   

Водитељи, хтели или не, морају имати емоције, та емоција је потребна тек толико да обоји 
одређену реч, а тим емоцијама дајемо речима право значење.  

Нека деца што више вежбају код куће, јер тако ће трему смањити на најмањи ниво. 
Потребно је и да пронађу неког ко је довољно добар и коме верују, ко је стручњак, да 
кажем и ко је ауторитет за њих и ко је објективан, да им он укаже на неке ствари које 
нису добре, нпр. у акцентовању, дикцији, темпу, ритму.  

Кад направе неки лапсуз, уз осмех то може деловати веома симпатично; нека буду 
спремна на техничке сметње – кад микрофон неочекивано престане радити, да она 
наставе да причају, некако ће се то на крају средити. Веома је важна та ментална 
припрема за наступ, дакле да они буду ментално припремљени за сцену, да буду смирени 
и да су свесни да лепота и континуитет тог програма, у који је уложено сигурно доста и 
времена, месеци рада, у некој крајњој инстанци зависе од тога како модерирају тим 
програмом. Они треба да изгледају лепо на сцени и да су свесни своје улоге – да од њих 
зависи динамика програма; треба да буду компатибилни садржина текста, начин на који 
они то износе и суштина програма.  
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Ова улога, у којој сммо ја и моје колеге – чланови жирија – дефинитивно 

јесте шкакљива улога из тог разлога што – оно што ви спремате, тј. што 

деца  превасходно  спремају  а  у  чему  им  ви  помажете –  мора да  прође 

кроз  наше  „прсте“  и  да  у  том  смислу  буде  заокружено  или 

оквалификовано као „добро“ или „мање добро“.  

Засигурно,  полазна тачка целог овог система  јесте чињеница да то што 

ви радите јесте добро и оно јесте суштина целе ове приче – превасходно 

масовност  овог  догађаја,  која,  захваљујући  вама,  има  прилику  да  буде 

виђена на овој сцени и да, захваљујући вашем труду и ентузијазму наших 

клинаца,  који  су  препознали  одређене  праве  вредности  у  мору 

изопачених вредности данас,  које,  на крају крајева, овим модификују и 

усмеравају чак и наше животе – ми добијемо преко 12 хиљада људи који 

током  тридесет  дана  прођу  кроз  Културни  центар,  кроз  нашу  сцену. 

Такође,  оно  што  је  у  психологији  препознато  као  један  од  највећих 

страхова, то појављивање на сцени, тј. јавни наступ, ти клинци већ у првом том школском узрасту побеђују – 

ту велику препреку која може да буде препрека и у некој зрелијој доби. У то име хвала вам на поверењу и 

зато што учествујете на овој манифестацји, а хвала вам и што нама дајете прилику да кажемо нешто где ћете 

бити задовољни или мање задовољни. Дефинитивно, свако од нас овде ће дати себе да помогне да се сав тај 

таленат којим школа обилује да се подигне на завидан ниво. Заиста смо спремни на сваки ваш позив да се 

одазовемо, да допринесемо тим клинцима да се што боље припреме – било у току Фестивала стваралаштва 

младих,  било  и  изван  тога,  и  не  само  у  креирању  неких  програма  који  се  тичу  Културног  центра,  него  и 

програма у вашим школама, или можда представљања Града на неком такмичарском нивоу у другим већим 

градовима.  Не  потцењујући  овим  ваше  знање,  јер  ваше  знање  је  огромно,  обзиром  на  оно  што  сте  нам 

показали, али само желимо да будемо део вашег успеха, ако је то икако могуће и ако имате поверења у нас.  

Када  говоримо о певању, данас су телевизијски формати соло певања,  које имамо прилике сви да видимо, 

некако блиски свима нама, и у том смислу свако од нас може да препозна да ли нешто звучи добро или не 

звучи добро и да ли заслужује да се види у финалном делу или не заслужује. Ја бих волео да видим барем још 

нека четири‐пет учесника који се нису нашли на том списку финалиста, али просто време које ми имамо, које 

је одређено почецима неких других манифестација, догађања – нпр. прослава Дана Града, нама не дозвољава 

да имамо толики број учесника и толики број финалиста у самом завршном кругу.  

Оно што смо имали ове године на ФСМ, једно непроцењиво богатство, јесте то што су основне школе, све до 

једне, мобилисале децу за хор. Хор као хор можда није популарна категорија, постоји у неким разноразним 

облицима – што од оног  забавног облика,  типа Вива вокс хора, што од духовног облика било хришћанске 

било  исламске  културе,  што  до  оног  комерцијалног  схватања  хорског  певања.  Сматрамо  да  та  категорија 

сама по  себи  заслужује  већу  пажњу него  у минулом периоду и  захвалан  сам представницима школа Новог 

Пазара што  су нашли време да  се посвете томе и што  су одабрали ученике који  су  учествовали у  хорском 

певању на Фестивалу стваралаштва младих. 

Како  да  дефинишемо  и  нађемо  разлику  међу  хоровима  који  се  такмиче,  такође  и  међу  певачима?  Ви  сви 

чујете да  је нешто добро, да су та деца веома талентована. Али нека деца имају искуства,  нека мало мање 

имају, и све  је то пресудно. Ако  је неко по трећи пут на овој сцени, њему то појављивање не значи много у 

смислу „ја  имам  трему“, „ја  имам проблем“...  У  некој  количини да,  то  је  нормално.  Јер  ја  имам трему док 

причам  са  вама.  Након  15  година  наступања  са  (својим)  хором,  ја  сваки  пут  имам  трему,  али  дефинитивно 

Аладин Имамовић, музички уредник 
програма у Културном центру Нови Пазар 

– члан жирија ФСМ  2019. 
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лакше је кад имамо одређено искуство иза себе. Постоје одређене финесе које су пресудне у смислу одлуке 

да ли ћемо неког видети касније у неком завршном кругу, или не.    

Кад  су  хорови  у  питању,  оно  што  је  најважније  јесте  да  то  интонативно  штима,  а  основа  за  интонативно 

штимање је добра селекција ђака. Оно што је чињеница јесте да та деца воле сцену, воле да учествују у овоме. 

Нека имају мање или више талента, можда нису чак ни опробала свој таленат у некој другој области, али желе, 

рецимо, да се опробају у певању или желе да се опробају у глуми. Искуство са (мојим) хором ми говори да ту 

има некад и хатара, што бисмо ми у Пазару рекли, и понекад морамо неког једноставно да укључимо. Време 

покаже да је то добра одлука, али треба време да то дете сазри да може да носи неку причу.  

Дакле, сматрам да је у том интонативном и ритмичком штимању, што хор тражи, пресудна селекција деце.  

Имамо  проблем,  рецимо,  са  мањим  школама,  које  немају  велики  број  ђака  –  код  њих  је  заиста  тешко 

одабрати – недостаци услова, неко нема ни музички кабинет, деца сама по себи немају довољно храбрости 

да кажу „ја знам да певам“ или „хоћете ли да ме чујете да ја знам да певам“. И онда се хор формира онако 

„на ђутуре“. У том смислу, ко није ригорозан, он неће ни добити праве резултате у хору. Јесте нама важно да 

имамо  и  вишегласно  певање,  волели  бисмо  да  имамо,  али  то  је  веома  тешко  постићи.  Оно  што  је 

дефинитивно важно  јесте имати добру основу у  смислу ритмике,  у  смислу интонативног штимања,  да  је  то 

лепо  за  гледање...  ОШ  „Авдо  Међедовић“  је  имала  један  леп  покушај  (укључивање  великог  броја  деце  у 

хорско певање,  која су током наступа била распоређена свуда у великој Сали),  али за добру реализацију  је 

потребно, прво, много технике. Али је било врло амбициозно и лепо што су укључили онолики број деце на 

онакав начин са онако лепом поруком.   

Дефинитивно, хор је ове године показао један завидан ниво. Жао ми је што то није случај код средњих школа, 

па да све школе укључите у хорско певање. Можда је могло и требало да буде, јер је то узлазни пут.   

Код соло певања смо имали изузетне такмичаре, али, као што сам већ рекао, финесе су биле пресудне код 

одабира финалиста. Интонативност и ритмика су број један, затим лепа дикција, лепе финесе у смислу украса, 

лепи крајеви, лепо дисање, да може све то лепо да се изрази. Посебно је важан избор композиција које деца 

певају; преамбициозно је да једно дете изађе први пут на сцену и пева песме, рецимо, од Јелене Томашевић, 

Марије Шерифовић  и  сл.  Није  ствар  само  у  томе  да  ли  то  дете може  или  не  може,  него што  је  то  крупан 

залогаја  за  њега  –  потребно  му  је  искуство  за  такве  наступе,  много  вежбе.  А  можда  би  се  у  некој  другој 

композицији много боље снашло.  

Дечја песма као категорија је важна категорија јер сматрам врло умесним да се та деца, од 1. до 4. разреда 

основне школе која имају таленат, виде на сцени, да је садржај дечје песме једина адекватна тематика за тај 

узраст  и  да  они  тим  путем  сазревају  као  извођачи,  а  да  у  периоду  од  5.  разреда  тек  добијају  пуну  снагу, 

потпуније музичко знање.  

Сугеришем, значи, да деца до 4. разреда не изводе композиције које говоре о патњама, о љубави, љубавном 

болу,  покушају  самоубиства  и  осталим  неким  емоцијама  неразумљивим  за  дете  у  том  узрасту.  Дете  до  4. 

разреда нити може, нити сме то да пева, нити сме да се састави са том темом.   

Ми желимо да вам допринесемо, не зато што боље знамо од вас, него што смо можда у нечему мало дуже и 

суштинскије него рецимо ви који током спремања програма за Фестивал обухватите све области. Ту смо да се 

заједно допуњујемо и да исправљамо оно што не ваља. 
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Као  неко  ко  је  од  почетка  ове  манифестације  ту  –  прво  као 

директор  Културног  центра  Нови  Пазар,  касније  као  члан 

радно‐креативног тима Фестивала стваралаштва младих и члан 

жирија,  сматрам да  смо  за  ових десет  година Фестивала,  сви 

ми  заједно  (мислећи  и  на  Културни  центар  и  на  наставнике  у 

школама),  постигли  много  –  квалитет  свих  програма  је  на 

завидном нивоу. Рад је заиста уродио плодом и представља ми 

особно задовољство то што видим резултате.  

Што се тиче фолклорног стваралаштва, оно  је све ове  године 

ишло  узлазном  путањом,  а  ове,  десете  јубиларне,  је  и 

поентирано:  имали  смо  фантастичне  школске  ансамбле  како 

код основних,  тако и  код  средњих школа.  Посебно ме радује 

то  што  су  поједине  школе  које  имају  лоше  услове  за  рад 

напредовале  у  фолклору,  захваљујући  томе  што  су 

координатори  школа  рефлектовали  децу  прво  до  четвртог 

разреда  основне  школе,  па  после  од  петог  до  осмог.  То  се 

одразило на квалитет касније и у средњим школама.  

Овом  приликом  бих  похвалио  основну  школу  у  Лукарима  „Јошаница“,  чији  су  ученици  и  наставници 

континуираним радом дошли  до  изузетног  квалитета,  зато  су  и  били  први  на  овогодишњем Фестивалу 

стваралаштва  младих  (2019.  године)  у  области  фолклора;  иако  је  сеоска  школа  и  скоро  да  не  постоје 

никакви услови за рад фолклорне секције, они су постигли успех. 

Поручио  бих  координаторима  школа  само  још  то  да  настоје,  док  спремају  фолклорни  ансамбл  за 

такмичење,  да  поштују  пропозиције.  Важно  је  да  на  сцени  има  довољно  парова,  мушко‐женски. 

Наставници  говоре  да  је  тешко  натерати  дечаке  да  играју,  али  ја,  као  неко  ко  је  цели живот  провео  у 

културно‐уметничким друштвима, знам да је то могуће.  

Свестан сам да  је у области фолклора лакше ученицима градских школа,  јер су у самоме граду активна 

културно‐уметничка друштва па су и ученици школа активни у тим друштвима, и истима је, наравно, лакше 

да функционишу и у школском ансамблу. Али ја ћу опет поменути рад сеоских школа ОШ „Јошаница“ па 

ОШ „Растко Немањић“ које су разбиле стереотип да сеоска школа не може бити боља од градске. Дакле, 

то просто више не важи.  

Моторика  и  координација  која  се  постиже  играњем  фолклорних  игара  помажу  у  развоју  целокупног 

организма  младог  бића.  И  фолклор  је  спорт,  па  је  стога  важно  мобилисати  децу  у  том  периоду  за 

фолклор.  

Још једном ћу поновити да је ове године постигнут изузетан успех на Фестивалу стваралаштва младих у 

области  фолклора.  Што  се  тиче  манифестације  у  целини,  постигнут  је  завидан  ниво;  град  Нови  Пазар 

треба да живи за ову манифестацију. 

 

 
Назим Адемопвић, кореограф 

– члан жирија ФСМ 2019. 
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Плес је форма која је васпитно‐образовног карактера. Сведоци сте и ви да 
кад присуствујемо разним семинарима, који се тичу просвете, да нас тамо 
упућују  да  кроз  игру  и  плес  и  сл.  едукујемо  наше  ученике  било  којег 
узраста – било да се ради о првом разреду основне школе, средњој школи 
или факултету – и да те форме примењујемо у оквиру школства. У Новом 
Пазару смо кренули нешто раније да радимо на томе, пре него што нам је 
стигла директива директно од Министарства да тај део одрађујемо. И није 
чудо што су њихови представници у благој неверици  кад им говоримо да у 
нашем  граду  постоји  већ  нешто  такво,  а  то  је  Фестивал  стваралаштва 
младих.  Јер  то  је  нешто  што  треба  да  се  деси  сутра,  а  ми  тај  део  већ 
одрађујемо. Зато смо у оквиру Фестивала стваралаштва младих у области 
плеса  пришли  веома озбиљно и  студиозно,  па  смо  на  састанцима радно‐
креативног  тима  Фестивала  донели  одлуку  да  плесове  заступимо  на 
следећи начин: 
  ‐ Први плес је дечји плес – зато да бисмо добили мотивацију кроз дечје 
игре, никако кроз професионални плес, да би учитељице уз дечје покрете 
добиле  мотив  да  раде  заједно  са  њима  на  ритмици.  Постојање  дечје 
плесне  категорије  на Фестивалу  се  до  сада  показало  као  веома  успешна 
категорија. И много делује лепше на сцени кад учитељице раде са децом 
него кад ангажујете професионалце са стране;  
  ‐ Други плес је по форми а зове се стандардизовани плес – бечки и енглески валцер, танго, фокстрот, квикстеп, и: латино‐
амерички плесови. Њихов задатак је да мотивишу, а треба да окупе ученике од петог до осмог разреда. Мало нас доводите 
у неугодну ситуацију када стандардизоване плесове одрадите са децом првог, другог... разреда. Кад то буде заиста добро 
одрађено,  ми  као жири  то  толеришемо,  али  препорука  свакако  јесте  да  стандардизоване  плесове радите  са  ученицима 
основних школа од петог до осмог разреда; 
   ‐  Трећи облик плеса који  је  заступљен у оквиру Фестивала стваралаштва младих  је „стрит денс“. Обухвата сваки плес 
који је од 1900. године до дан‐данас урађен. Он није само ово што данас видите на улицама, он обухвата сваки плес, тако да 
ту можете сврстати и џез‐балет и све оне плесови који то јесу;  

‐ Увели смо још једну варијанту у области плеса на Фестивалу стваралаштва младих која се зове плесни перформанс. У 
њему могу да учествују ученици и основних и средњих школа. Плесни перфоманс се бодује више у односу на претходне 
категорије јер он у себи треба да садржи драматургију, сценске ефекте и мешавину плесова различитих форми.   

Сваки плес бодујемо у осам ставки. Прва ствар  је избор музике. Дешава се да одаберете музику која није довољно јасна 
ученику или, пак, одаберете музику која је довољно лепа и њима и нама који то гледамо – и то се све одражава на бодове. 
Друга  ствар  је драматургија.  Сваки  плес мора имати  своју драматургију  на  сцени.  Трећа  ствар  су  сценски ефекти.  Затим 
костими – да ли сте ускладили костиме или не.  
Након тога су ритмика и извођење корака, прилагођеност узрасту и да ли је плес као форма мотивационог карактера – да 
ли он има инспиративни део, да ли код деце побуђује истраживање. 

Откако смо у оквиру програма Фестивала стваралаштва младих овако поставили ствари, дошло је до пораста дечјег плеса. 
Ми сада имамо дечји плес као форму која се јако лепо развија. Неки учитељи то сасвим лепо и коректно раде, неки се мање 
труде или се потруде да то буде нешто друго. Опет је то лепо, али није у складу са наставом. Кад није у складу са наставом, 
ја то не могу бодовати, јер сам и ја наставник и поштујем одређене правилнике.  
Морам признати да плес јесте једна од најтежих дисциплина за рад, говорим ово као наставник, не инструктор плеса, ако 
узмете све ове аспекте: да плес мора да садржи драматургију, прилагођеност настави и сл. Али ако се довољно посветимо 
томе, укључимо мало више емоција током рада са децом, добићемо фантастичне резултате. А крајњи успех  је немерљив 
заиста. 

Овај Фестивал је остао оно што он треба да буде, уз мале падове кад говоримо о плесу. Ове године смо имали врло мали 
број  стандардизованих  плесова. Могли  смо  се  уверити  сви  ми  да  поједине школе  нису  имале  ниједан  стандардизовани 
плес. А то је одмах значило пет поена мање у целокупном бодовању програма школа.  
Плес  потпада  под  опште  васпитање  које  се  прожима  кроз  часове  физичког  васпитања  или  других  форми,  као  што  је 
музичко,  које  се  раде  са  децом,  или  било  којих  ваннаставних  активности  са  децом.  То  што  нису  били  заступљении 
стандардизовани плесови у задовољавајућој мери на Фестивалу ове године то је наша грешка, просветног кадра.  

Ми  као  чланови  жирија  и  Културни  центар  Нови  Пазар  отворени  смо  за  сарадњу.  Обратите  пажњу  мало  више  на 
пропозиције, а и ја сам покушао подсетити на њих кроз ово своје излагање, видећете шта се све бодује и како. Савет за крај: 
вратите плес учитељима и наставницима у школама, немојте учитеље за плес тражити негде вани.  

 
Сафет Хоџић, плесни инструктор 

– члан жирија ФСМ 2019. 
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Ликовно  стваралаштво  није  од  почетка  на  Фестивалу,  отприлике 

седам година како је та дисциплина у самом програму Фестивала и ја 

сам  један од чланова жирија. Остала два  члана  су: Мухамед Ђерлек 

Маx –  карикатуриста и Амра Хоџић‐Јејна –  уредница у Галерији. Оно 

што оцењујемо свакако јесте аутентичност радова, поставку изложбе, 

таленат ученика и, наравно, оригиналност и приступ теми.  

Ове  године  по  први  пут  смо  имали,  на  захтев  координатора, 

видећемо како ће то на крају да испадне, да имамо тему на Фестивалу 

што  се  тиче  ликовних  радова,  тема  је:  Нови  Пазар,  мој  завичај  и 

ученици  су,  свако на  свој  начин,  одговорили на  задату  тему. Можда 

смо сад сузили избор неким талентованим ученицима који су се већ 

профилисали  у  свом  изразу  и  раде  неке  одређене  друге  теме,  типа 

имали смо феноменалне младе карикатуристе из ОШ „Братство“ који 

само  раде  карикатуру,  па  им  сад  та  тема  Нови  Пазар…  није  била 

блиска, тако да ћемо на крају да видимо да ли ће убудуће бити та тема задата или ће да буде и тема  и слободан 

избор, да не бисмо сузавали избор деци, да могу да излажу оно што иначе раде.  

Што  се  тиче  оцењивања,  оцењујемо  радове  према  категоријама.  Имамо  следеће  категорије:  од  првог  до 

четвртог  разреда,  категорија  пети  и  шести  разред,  категорија  седми  и  осми  разред  основне  школе  и 

категорија радова ученика средњих школа. Одвајамо по четири рада из сваке школе за финале, онда на финалу 

одређујемо од првог до трећег места. Увек на Фестивалу дајемо и специјалне награде, то су награде за ученике 

који нису могли да уђу у избор за прва три места. Заиста има много талентоване деце, многа су била учесници 

Фестивала а данас су студенти академија, студенти факултета ликовних уметности.  

Заступљене  су  све  технике  –  од  слика,  цртежа,  графика,  карикатура,  преко  инсталација  итд.,  буквално  не 

правимо никакву разлику што се  техника тиче, могу наставници са ученицима да раде било коју  технику,  али 

услов  је да задовоље одређене критеријуме.  Један од основних критеријума  је да то буде аутентично. Кажем 

аутентично  јер  много  пута  будемо  у  дилеми  да  ли  су  то  ученици  радили  или  нису,  посебно  када  се  ради  о 

ученицима  од  првог  до  четвртог  разреда  основних школа.  Тако  да  бих  апеловала  да  убудуће  буду  буквално 

дечји цртежи, јер је видљиво кад је то рад неког другог.  

Похвалила бих рад наставника/професора ликовне културе, јер сам у име Културног центра лично у контакту са 

њима. Они заиста препознају и спремају ону децу која су најталентованија и управо тако би требало радити и 

убудуће.  Битан  је  квалитет,  а  не  квантитет.  Не мора да буде маса радова на изложби,  али  нек буду  ауторски 

радови оне деце која су најталентованија. Сматрам да је тај ликовни део на ФСМ веома битан, јер се многa децa 

не  такмичe  у  другим  категоријама  заступљеним  на  Фестивалу  него  су  опредељена  само  за  ликовно 

ствараралаштво и себе видe у том домену.  

Ове  године  су  изложбе  биле  најбоље  у  односу  на  претходне  свих  ових  година.  Ми  као  жири  то  можемо 

потврдити. Имало је школа које нису имале категорију од првог до четвртог разреда, неке школе су имале више 

радова, неке мање, није то толико важно. У суштини, веома квалитетан ликовни део ове године.  

Имали смо два програма у истоме дану, по две школе су се представљале. Ми смо што се ликовних радова тиче 

то решили тако што смо једну страну у Фоајеу Концертне дворане предвидели за ученичке радове једне школе, 

другу  страну  за  радове друге школе.   Обезбедили  смо  паное  за  качење радова.  Похвално  је што  наставници 

раде са децом различите технике – раде на платну, раде на папиру итд., те се на тај начин деца, и кроз основну и 

кроз средњу школу,  упознају са различитим ликовним дисциплинама и ликовним техникама, и кроз такав рад 

лакше је тој деци да се определе сутра за неки факултет који ће да поспеши њихов таленат.  

 
Ајла Даздаревић, координаторка програма у 
Галерији Културног центра Нови Пазар  

– члан жирија ФСМ 2019. 
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Обратићу вам се као координатор школе у којој радим, али такође и у 

име  осталих  основних  школа  чије  је  седиште  у  Новом  Пазару. 

Фестивал  стваралаштва  младих,  који  траје  пуних  10  година,  сваке 

године  завређује  све  већу  пажњу.  Постиже  се  све  већи  ниво  и 

постављају се све већи захтеви, стандарди, које смо ми неким нашим 

деловањем и поставили. Ми у школи, а претпостављам да је то случај и 

у  осталим  школама,  од  октобра  месеца  крећемо  са  састанцима, 

договорима шта и како одрадити, да бисмо стигли на време са свим 

задатим темама.    

Припреме  колега  крећу  се  у  тим  додатним  секцијама,  тј.  додатним 

активностима.  Интересовање  деце  заиста  буде  велико.  ОШ  „Вук 

Караџић“  има  велики  број  ученика  и ми  имамо  тај  проблем  како  од 

мноштва  одабрати  оне  најбоље,  најталентованије.  Јесмо,  можда, 

повлашћени у смислу да имамо већи одабир, већу шансу да одаберемо талентовану децу, али мислим да су 

и остале градске школе у сличној ситуацији.  

Сматрам да је сарадња у тиму који припрема програм за Фестивал стваралаштва младих изузетно битна. Могу 

се похвалити добром сарадњом у свом тиму, зато што смо компетентни, сарађујемо, договарамо се и можда 

су резултати на претходним фестивалима довели до тог успеха (ОШ „Вук Караџић“ била је најбоља школа на 

ФСМ 2017. и 2018. године). Увек се рађају нове идеје, увек имамо нових талената које откривамо сваке године. 

На  претходним  фестивалима  смо  имали  и  до  240  учесника,  а  међу  њима  је  било  оних  који  су  завредили 

посебну пажњу жирија. Заступљена су сва деца од 1. до 8. разреда и то је један велики успех школа. Трудимо 

се да испоштујемо пропозиције које су постављене и наставници који предају матерњи језик и музичку културу 

највише добију задужења и одговорности. Мада, укључени су и остали. Мене је радовало прошле године када 

су се  јавили физичари да они припреме скеч, наставница немачког  језика да спреми хорску композицију на 

немачком језику или, рецимо, наставница енглеског језика да одради филм са децом, што ме је подстакло и 

укључила  сам  их  у  програм  који  смо  имали  прошле  године.  Зато  сматрам  да  је  Фестивал  имао  добар  пут 

напредовања и да му је перспектива за убудуће јако добра.    

Сви, и ученици и наставници, већ су се навикли на Фестивал, сви причају о томе. Тражи се и карта више кад су 

представљања школа у току. Ми координатори задовољни смо кад све то завршимо и будемо део нечег тако 

великог.  

Сматрам да је Фестивал стваралаштва младих један велики пројекат, којег нису свесни они који нису део њега. 

Ми координатори координирамо у нашим школама, али ми имамо неког у Културном центру Нови Пазар ко је 

заиста  максимално  посвећен  овом  послу  и  дозволите  ми  да  кажем  неколико  речи  и  о  госпођици  Хасни 

Зиљкић  –  да  јој  се  овим  путем  захвалим  на  несебичном  раду,  на  томе  што  је  неко  ко  је  увек  спреман  за 

сарадњу и помоћ; договор увек испоштује, организована је и не да да се било шта препусти случају. Надам се 

да  ће  се  и  остале  колеге  сложити  са  овим  што  мислим.  Објективна  је  и  код  ње  нема  „ни  по  бабу,  ни  по 

стричевима“, увек је онако како јесте и како треба да буде. То може да ради неко ко заиста познаје свој посао 

и  ко  је  јако  битан  нама  за  ово  што  радимо.  Увек  је  ту  за  сарадњу,  помоћ  и  подршку  у  свему  ономе  што 

радимо.  

Заиста бих желела да овај фестивал  још дуго постоји. Фестивал ове  године  је био добар,  а надам се да ће 

сваки  следећи  бити  још  бољи. Што  се  тиче  пропозиција Фестивала,  сматрам  да  су  добре  и  да  ту  не  треба 

ништа мењати. 

 
Индира Аземовић, наставница – коорд. 

ОШ „Вук Караџић“ Нови Пазар 
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Нама  је  била  ово  четврта  година  откако  узастопно  учествујемо  на 

Фестивалу  стваралаштва  младих.  Већ  имамо  одређено  искуство  по 

питању припрема и учешћа, али наравно да имамо и потешкоћа. Које су 

то потешкоће?  

Пре свега, та расутост у нашој школи, где (ја сад говорим у име школе у 

Дежеви, а претпостављам да тај проблем имају и друге сеоске школе) 

је удаљеност између школских места и по више десетина километара; 

потребно је сву ту децу организовати да спреме једну драму, плес или 

хор, што је поприлично захтевно.  

Треба,  притом,  укључити и  родитеље,  који  треба  ту  децу да  довезу  у 

једно  школско  место  да  ту  вежбају,  певају,  играју.  Наравно,  ти 

родитељи,  као  и  сваки  родитељи  –  с  некима  имамо  бољу,  с  некима 

лошију сарадњу, али они су везани за село, за пољопривредне радове 

итд. Тако да им баш и није много стало до тога да деца буду укључена у 

ваннаставне активности.  

Затим,  услови  за рад  су доста  тешки код нас  у школи,  јер немамо ни 

специјализоване кабинете, нити стручњаке. Наставник музичке културе 

је један, ради у свим школским местима, што је доста тешко и за њега. И онда смо принуђени да наставник 

физике  спрема  плес,  наставник  ликовног  хор  итд.,  што  баш  и  није  уско  везано  за  њихову  струку.  То  су 

отприлике ти проблеми што се саме припреме тиче. 

Оно што сигурно поседујемо јесу добра и талентована деца и деца која имају вољу и жељу да се учествују и да 

се такмиче. Ми их у томе максимално подржавамо, као и, претпостављам, колеге у осталим школама. Колико 

у томе успевамо? Некада више, некада мање. Резултати на фестивалу нису исти сваке године – некада нам је 

једна тачка боља,  друга лошија итд. Имамо проблем што  се  тиче и бројности,  као и  све  сеоске школе,  где 

нама практично половина укупних ученика у школи учествује на ФСМ, па у публици буде мало деце. О овим 

проблемима можемо говорити индивидуално – од школе до школе, и мислим да је то проблем школа, да оне 

то треба да решава на најбољи начин.  

Што  се  тиче  сарадње  са  Културним  центром,  имали  смо  заиста  одличну  сарадњу;  сви  учесници  су  имали 

организован  превоз  и  на  генералну  пробу  и  тог  дана  када  су  учествовали  на  ФСМ.  Оно  што  су  родитељи 

замерили  је  то  да  је  аутобус  мали,  да  деца  нису  могла  да  стану,  настану  и  гуркања  међу  њима  итд.  Али, 

наравно, без последица по безбедност ученика.   

Даље, имали смо одличну сарадњу са члановима жирија. Ја сам позвала једном ове гдина гдина Имамовића 

да дође код нас у школу, да чује наше солисте и хорове,  јер имамо само 1 наставника музике, и без речи се 

одмах одазвао и дошао да чује наше ученике.  

Шта је то што би могло да се промени да би у будућности било боље? Чини ми се да би о овоме свака школа 

могла индивидуално говорити, не можемо баш да уопштавамо. Ми имамо добар фолклор, имамо доста деце 

која су заинтересована за фолклор. Просто, за нешто је интересовање веће, а за нешто мање. Оно што је нама 

проблем је драма која треба да се смести у 15 минута. Не можемо да спремамо Шекспирово дело „Ромеo и 

Јулијa“, не можемо да спремамо Молијера, нити да се бавимо неком озбиљном тематиком. А сам наслов је 

драма.  Ја бих пре то сместила у категорију „скеч“, да би могло да се уклопи у тих  15 минута и постигне се 

ефекат.  

Мислим да  је овај Фестивал веома важан и да треба да постоји,  пре свега због те деце која имају жељу да 

изађу на сцену, да глуме, да певају, да плешу... Међу њима постоји такмичарски дух, који се негује, развија. 

Јелка Васојевић, наст. – коорд. 
ОШ „Растко Немањић“ Дежева 
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Почећу са утисцима које смо ми имали ове године везано за програм Техничке школе Нови 
Пазар. Све те критике које смо добили од колега после завршеног програма су ове године 
биле углавном позитивне. Што значи да је програм добио на озбиљности, а то је нама пуно 
значило. Кад кажем нама, мислим на цео тим који је радио, који зна шта све претрпи током 
припрема програма.  

Први проблем с којим се суочавамо је како одабрати децу. Ми смо школа која нема велики 
број  ученика  и  тај  број  ученика  који  имамо  треба  анимирати  да  учествује  на  оваквој 
манифестацији.  Не  кажем  да  неће  да  учествују,  кажем  да  се  они,  донекле,  не  осећају 
сигурним у смислу да они то могу добро да изнесу. Такође, осећају овакву врсту ангажмана 
неадекватним њима, због тога што себе сматрају аматерима, а свесни су да на Фестивалу  
стваралаштва младих сваке године све већи ангажман добија професионализам. Па, онда, 
уследи  закључак:  ако  смо  ми  аматери,  ако  не  учествујемо  тако  често  на  приредбама,  а 
чињеница  је  да  нису  толико  укључивани  у  културна  дешавања  од  стране  главних  актера, 
онда се некако осећамо запостављеним и неадекватно примереним осталим школама. 

Мени није драго што влада такво мишљење међу њима,  јер сматрам да та деца која су у 
Техничкој школи поседују велике таленте, с тим што треба више радити с њима и више их 
подстицати.  Подстицати  их  и  у  виду  неких  ангажмана,  не  само  у  оквиру  школе,  него  у 

контакту са другим школама, где би се она, у  ангажману са децом других средњих школа, осетила равноправно. Штавише, 
она често износе то као неку своју жељу и неки свој план –   да се повежу са ученицима других школа и да буду активна у 
неким заједничким пројектима.  

Пошто су наши ученици знали да Културни центар организује округли сто у поводу десет година ФСМ, замолили су ме да 
пренесем њихову молбу  да  осмислите  програме  или  одређене  активности  где  ће  ученици  свих  средњих школа  заједно 
учествовати или заједно радити. Па да раде и у припремању драме, рецитације, беседе за ФСМ, али да то буде заједно са 
ученицима осталих школа, а не само унутар наше школе. Тиме желе да се повежу са гимназијалцима и осталима, и да они 
схвате да и наши ученици имају афинитете према одређеним стварима као и они.    

Због чега сам пристала да ово пренесем? Због тога што кад изађу резултати такмичења на ФСМ, ученици Техничке школе 
буду са најмањим бројем освојених места. Ми нашим ученицима објашњавамо какве су пропозиције Фестивала, и све је то 
њима  јасно, али коначни утисак код њих није позитиван: „Опет смо ми добили најмањи број поена, не можемо парирати 
ученицима  Медицинске  школе,  нити  Гимназији  где  су  ученици  ангажовани  у  драмским  секцијама,  неки  можда  и  при 
Граду…“  

Пошто сте нас питали који су то наши проблеми са којима се суочавамо током ФСМ, ја сам желела да вам ово испричам.  

Поносни смо што смо имали хор, колегиница  је заиста на томе предано радила, потрудила се да хор буде што бројнији, 
подстицала је децу на рад. Ове године смо успели да остваримо резултате и у области фолклора, наши ученици су били у 
финалу.  Проблем  са  којим  се  Техничка  школа  сусреће  у  припремама  програма  за  ФСМ  јесте  недостатак  адекватног 
простора  за  пробе.  Ту  где  се  дешавају  часови  треба  пронаћи  слободан  простор  и  временски  период  за  припреме,  не 
нарушавајући, наравно, наставу. 

Као координатор програма ове школе, могу да изразим велико  задовољство овогодишњим наступом и представљањем 
наших ученика. Била сам иза сцене за време програма, мотрећи на редослед тачака и целокупну реализацију програма, и 
могла  сам  да  осетим  ту  еуфорију,  сву  ту  енергију  и  видим  како  они  комуницирају  међу  собом.  Они  су  учествовали  у 
договарању  са  нама  професорима,  сарађивали  су  максимално,  једни  другима  смо  били  подршка,  свеједно  радило  се  о 
ученику или професору, и то је оно чиме се ја као координатор посебно поносим ове године.  

Наставићемо  да  радимо,  настојећи  да  постигнемо  квалитет.  Свесни  смо  које  су  нам  слабости  и  наставићемо  да  их 
отклањамо.  

Ипак, мој општи закључак јесте да, и пред свих потешкоћа са којима се сусрећу, деца једва чекају да се активирају и буду 
део једне овако велике и за њих значајне манифестације. Макар се та потешкоћа односила и на њихову несигурност, воле 
они да учествују. По завршетку манифестације, она су испуњена, схвате кроз таква деловања која је њихова улога у школи, 
на улици, и откривају у себи могуће таленте.  

Ја  сам задовољна радом жирија,  целокупном организацијом Фестивала,  посебно сам задовољна тимским радом у својој 
школи.   

 
Сузана Маринковић, проф. – 
координатор програма 

Техничке школе Нови Pazar 
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Надовезаћу  се  на  причу  коју  смо  чули  од  уважене  Сузане.  Пошто  сам 

била у контакту са колегиницом која је спремала хор и била присутна на 

неким од њихових проба, сведок сам отворене жеље ученика Техничке 

школе у Новом Пазару да сарађују са ученицима других средњих школа 

кроз конкретне активности. Идеја да средњошколци у оквиру програма 

ФСМ имају обавезну хорску композицију је управо тако настала. На крају 

ће најбоља три хора наступити заједно и отпевати обавезну композицију, 

и то je један од начина на који смо покушали да превазиђемо предрасуде 

о којима  је Сузана говорила. Ми у Гимназији немамо тих проблема, али 

сам сведок постојања тога код других и жеља ми  је да сарадња између 

ученика средњих школа заживи на један мало другачији начин него што 

је  то  било  до  сада,  управо  из  разлога  што  ми  радимо  са  будућим 

академским  грађанима и тај однос међу њима можемо учинити бољим 

тако што ћемо им дати прилику да сарађују. Прилика је да се они, хорови средњих школа, представе једном 

заједничком композицијом за Дан Града.     

Подсетићу  да  је  Нови  Пазар  био  некад  хорско‐фестивалски  град,  те  да  кроз  ове  активности  покушамо  да 

повратимо  Граду  стару  славу.  Хвала  колегама музичке  културе  који  раде  у  основним школама што  добро 

одраде  посао  са  ученицима,  јер  ја  у  средњој  добијем  припремљену  децу,  с  којом  треба  још  само  мало 

порадити.   

Наш проблем са којим се ми суочавамо током припремања програма јесте тај што ми немамо никакав буџет 

за спремање програма. Немамо фолклорну ношњу и принуђени смо да је позајмљујемо, као и сви остали, те 

да купујемо остале костиме. Став актива директора средњих школа јесте да са овог нашег скупа оде предлог 

управи Града да буџетом планира одређену суму новца за овај фестивал, да и они дају финансијску подршку 

школама за припрему програма. То ће сигурно да значи свим школама – и основним и средњим.  

Још један предлог дајем а то је да Фестивал буде тематски – сваке године да се мења, па да једне године на 

репертоару  буду  само  драме  и  поезија,  следеће  године  да  буде  народно  стваралаштво,  народна  песма, 

следеће да буде хорско певање, забавна музика, плес... Тако бисмо, можда, имали квалитетније вечери, мање 

посла за све нас, а овај фестивал би био још успешнији и квалитетнији. 

Ја ово кажем у име средњих школа, а нека представници основних размисле о овом предлогу. 

Техничких проблема у реализацији програма је увек било и увек ће бити. И професионалцима се дешава да у 

току наступа нешто откаже. Али треба настојати да тога буде што мање. Ако школа уредно плати батерије за 

пилот и бежичне микрофоне, не би требало да се деси да тај исти микрофон откаже током наступа ученика. 

Такође,  хор  треба  да  је  квалитетно  озвучен,  пола  хора  се  ове  године  није  чуло  у  сали  –  ово  говорим  из 

искуства наше школе… Наравно, много је боље него што је било у претходним годинама.  

Што се тиче особља које ради у Културном центру, ја имам само речи похвале, а посебно захвалност велику 

дугујемо Хасни Зиљкић која је увек ту да нас посаветује и да добијемо повратну информацију, што је нама јако 

битно.  

Још  једна  ствар  на  коју  апелујем  јесте  да  деца  на  генералној  проби  и  за  време  програма  не  уносе  и  не 

склањају практикабле (за хор)  са сцене. Она немају искуства у томе,  услед брзине повреде руку, родитељи 

потом буду бесни на нас.  

 

 

 
Алма Каришик, проф. – координатор 

програма Гимназије 
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Организатор округлог стола: 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ ПАЗАР 

 

Записник сачинила (на српском и босанском језику):   

ХАСНА ЗИЉКИЋ, Културни центар Нови Пазар 

 

Фотографије:  

МИРЗА ЛАТИФОВИЋ, Културни центар Нови Пазар 
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‐ АИША ХАЛИТОВИЋ, ученица Медицинске школе „Два хероја у Новом Пазару  

‐ ЕЛМА СЕЛИМИ, студенткиња  
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