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Студенти Учитељског факултета Универзитета у Београду су и ове године, у оквиру 

предмета Српска култура у европском контексту, а уз подршку и помоћ проф. др Милета 

Савића, декана Факултета, имали прилике да путују на стручну екскурзију у Врање и 

присуствују завршној свечаности „Борине недеље“, посвећеној великом српском писцу и 

песнику Борисаву Станковићу.  

По доласку у Врање, студенте нашег Факултета дочекале су колеге са локалног 

Учитељског факултета. Присутне је поздравила проф. др Сунчица Денић Михаиловић, 

редовни професор на предметима Књижевност и Књижевност за децу и младе и 

продекан за наставу овог Факултета, као и проф. др Александар Јовановић, који су том 

приликом изнели најбитније податке о Учитељском факултету у Врању и успешној 

сарадњи која постоји између ова два учитељска факултета дуги низ година.  

Након тога, студенти су у пратњи проф. др Александра Јовановића посетили родну кућу 

Борисава Станковића. Локални кустос спомен-куће изнео је најбитније појединости из 

живота овог српског књижевника и упознао их са изворним ентеријером просторија у 

којима је Борисав Станковић живео. У пригодној атмосфери студентима се обратио и 

Мирослав Цера Михајловић, песник и уредник књижевне заједнице „Борисав Станковић“, 

изневши неколико значајних података о самој манифестацији Борина недеља, али и 

казујући стихове својих ауторских песама на јужњачком дијалекту, како би дочарао говор 

врањског краја. 



Током ове екскурзије, студенти су посетили и манастир Свети Прохор Пчињски, недалеко 

од Врања, где су могли да чују историјске податке о настанку Манастира и да обиђу 

манастирску ризницу. Гостољубиве монахиње су у манастирској трпезарији припремиле 

богату трпезу за све путнике. 

По повратку у центар Врања, организована је наградна игра за студенте, у којој је велики 

број студената освојио различита значајна књижевна и музичка издања у штампаној и 

аудио форми. Слободно време до почетка књижевне вечери искоришћено је за боље 

упознавање овог града на југу Србије и његових знаменитости. 

Присуствовање завршној свечаности додели награде „Бора Станковић“ која се додељује за 

најбољу књигу прозе објављену на српском језику у протеклој календарској години 

обележило је ову екскурзију. По одлуци стручног жирија, који су чинили проф. др 

Александар Јовановић, председник, проф. др Мило Ломпар и проф. др Горан Максимовић, 

23. по реду Борина награда ове године припала је Петру Милошевићу за роман ТИЊА 

KALAZ, у издању „Агоре“ из Зрењанина и Задужбине Јакова Игњатовића из Будимпеште. 

Након краћих излагања представника жирија и самог добитника, који је прочитао одломак 

из свог романа, у позитивној атмосфери којој су допринели и студенти Учитељског 

факултета у Београду, завршена је овогодишња манифестација „Борина недеља“.  

Студенте на екскурзији пратили су проф. др Димитрије Стефановић, аутор монографије 

Саборно гробље у Сент Андреји: прошлост и натписи, доц. др Дејан Вук Станковић, 

наставник на предмету Филозофија са етиком, Дуња Ранчић, сарадник на предмету 

Српска култура у европском контексту и Душка Михаиловић, координатор 

професионалне праксе. 
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