
КАРНЕВАЛ ЛУТАКА СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ 

БЕОГРАДА,  10. ЈУН 2019.  

 

 

Студенти  Учитељског факултета из Београда одржали су  Карневал лутака 

студената Учитељског факултета из Београда  10. јуна 2019. године. 

На карневалу је учествовало сто двадесет студената, који су ишли трасом од 

Учитељског факултета, улицом Краљице Наталије до улице Кнеза Милоша, затим улицом 

Српских владара до краја Кнез Михаилове улице. 

Аутори лутака су студенти Студијског програма за образовање васпитача у 

предшколским установама,  уписани школске 2017/18 године. Лутке су настале на 

часовима предмета Драма и покрет, под руководством предметног  наставника, доцента 

др Ане Миловановић. Позоришнe луткe су оригинално стваралаштво студената и 

представљају ликове из дванаест испитних представа које су  студенти играли у дечјим 

болницама. Карневал израстао из заједничког ентузијазма предметног професора и 

студената, у славу наше народне поезије и високих уметничких и етичких вредности која 

она садржи. 

 Јер, све луткарске представе су својеврсне драматизације српских народних јуначких 

песама (преткосовског и косовског циклуса): „Царица Милица и Владета војвода“, „Марко 

Краљевић и орао“, „Кнежева вечера“, „Женидба краља Вукашина“, „Женидба цара 

Душана“, „Лов Марков с Турцима“, „Марко Краљевић и Вуча Џенерал“, „Цар Лазар и 

царица Милица“, „Косанчић Иван уходи Турке“, „Марко Краљевић укида свадбарину“,   

„Женидба кнеза Лазара“, „Царица Милица и Владета војвода“. Карневал лутака 

студената Учитељског факултета био ретка прилика да се пролазници, мешу којима су 

изузетно бројна била деца, упознају са разноврсношћу и богатством српске  епске 

традиције и виде најчувеније јунаке из српске епске поезије представљене позоришним 

луткама. У Кнез Михаиловој улици у томе су посебно уживали млађи основци из ОШ 

„Светозар Марковић“ из Лесковца. 

Циљ манифестације био је промовисање луткарске уметности и луткарског 

позоришта, али и српске  народне књижевности највиших уметничких и моралних 

вредности, српских јуначких песама косовског циклуса,  међу студентима – будућим 

васпитачима на учитељском/педагошким факултетима, као и међу децом, нашим 

најмлађим суграђанима. 

Карневал лутака студената Учитељског факултета једна од најзначајнијих 

манифестација у организацији Катедре за српски језик, књижевност и методку наставе 

српског језика и књижевности. 

 

 

 

 

 

 

 



Одјеци из штампе 

 



 
 



 


