
Студенти Учитељског факултета из Београда одржали су 15. јуна 2021. године 
Карневал лутака студената Учитељског факултета из Београда.   

Карневал лутака, у којем је учествовало сто двадесет наших студената, пошао је 
од Учитељског факултета, наставио се улицом Краљице Наталије до улице Кнеза 
Милоша, затим улицом Српских владара до краја Кнез Михаилове улице и назад, до Трга 
републике. 

Позоришнe луткe су настале на часовима предмета Драма и покрет (Катедра за 
српски језик и књижевност и методику српског језика и књижевности) школске 
2020/21. године, под руководством проф. Ане Миловановић. Лутке су оригинално 
стваралаштво студената друге године Студијског програма за образовање васпитача у 
предшколским установама. Посебно је значајно што све лутке представљају ликове из 
студентских драматизација српских народних јуначких песама преткосовског и 
косовског циклуса (Царица Милица и Владета војвода, Марко Краљевић и орао, 
Кнежева вечера,, Женидба цара Душана, Лов Марков с Турцима, Марко Краљевић и 
Вуча Џенерал, Марко Краљевић и Арапин, Марко Краљевић укида свадбарину, Женидба 
кнеза Лазара). Тако је  Карневал лутака студената Учитељског факултета био ретка 
прилика да се деца упознају са разноврсношћу и богатством српске епске традиције и 
виде најпознатије јунаке из српске епске поезије представљене позоришним луткама. У 
Кнез Михаиловој улици у томе су посебно уживала деца и туристи. 

Циљ ове манифестације био је промовисање луткарске уметности и луткарског 
позоришта Учитељског факултета, али и српске народне епске књижевности највиших 
уметничких и моралних вредности, и то како међу студентима – будућим васпитачима 
на учитељском/педагошким факултетима, тако и међу децом, нашим најмлађим 
суграђанима. 

 



Cpeaa 16.jyf 2021

KHes /Iasap, KocoBKa .[enojxa
u IIIapau y ueHrpy rpaAa
Kapuenaa [osopI,IIIrH[x JryraKa cryAenara YvrrreJbcKor

Qaxyrrera oAyIIreBI,Io EeorpafaHe I,I crpaHe rocre

Jara, Tara, nox,?n, oruhx he nytre", necrp-
nruro je roropxo uarNuan, nocuarpajyhu
BermqaxcrBeHe npeacrare jyrrara us cpncrou
napoanux jynavrux necaua, aoK je oraq xy-
prlo aa na3aprr HoBI{He Lr q}rrapere Ha 1Pa0n-
qu. )I(,'pHnM KopaKoM, Tara n c'IH, cycrHrnll
cy noroprcy xoja je vur rna KapHeBar [o3o-
pulrlHxx Jr]"TaKa cryAeEara y.r[TeJbcKor 0a-
ryrrera us Eeorpara. Jluroru jynara neca-
Ma rlpeTKocoBcKor I1 KocoBcKor quK[yca, noa
6,uHrrM oKoM trpoilecopKe ap Ane MunoBa-
noruh, oxuaeax cy uouohy cyxfepa, lpreta,
TKaHrHe LI apyfl Marepajaaa ua vacorut'la
lpeavera ApaMa u uorper. Ha oflIure o.(y-
ureBJberie [pora3u]-Ixa, xapowrm najulafrt,
flpo[rerane cy ynnuaua Kpa,tuue Hara.txje,
Knesa Munoura, CpncK{x Bnarapa E KHe3
MnxarrfloBoM. IIIKJboqan[ cy 6nsueBr, a

KJrHHul, cy ce yrprcaa,u m npNly n ynosuajy
orejyraxe, Hajrrmre 4ev4ie naxore upluyxaa
je pexa Crrrnluta. flnasa txal xa, noa rcojo!.,l

ce cxpuraaa je,qxa cry[enTKr{Ba, }'Kpa[eHa
upBeH[M, cnBrrM tt 6en[M pu6aMa, ro3[Bana
ie uaruuraxe 4a ce rlmorpa$my ca *ou.

- OBoje HeKH otracaHnEKl - al4Kaoje ManH

.(paryutr, ouerajyhu [a [ycrrr MaMr,rEypyKy
r,r npule, a vxu r"ryje uaxryla, nmpvao joj je
y sa4l.naj. Hexx ot ua.numana roju cy ce sa-
TeK[{ C pO,rIrTeJLUMa Ila npecloHt{.rKllM Janll-

uar',ra ryaa je upouura lroBopKa pacnltT[Ba]ul
cy ce o nyrKaMa ca Kpru[rMa, rpyHaMa, an}i I,t

noce6uo o oal.Irr xoje npeacrarnajy caarnor
lltapua. CryreHTn rpyre rorlrHe sryarjcxor
uporpar'la sa o6pasoBaEe Bacnmaqa y npeaur-
KoJ'rcKr{M ycraBoBaMa, }bl.Ix 1 20, 3ajer.Ho ca

lpoQecopKoM Munoranoruh o6jauumraan
cyKnliuulrMa rl Krrinue:aua o jynautva xoje
cl*r6oru:yjy rryrre. Aeqa cy ce uperBopHna y
yxo, urro 6u ce per:ro, a KapHeBUIcrgr rroBop-
Ig/ [parnno je HeKoJlltr(o rqffe€Kux Mna,4[ha
E Eerojaxa. O KpaleBshy Mapry, Kocorxx
Aerojuu, suraMa, I apuy, Ton,rrqs I'Iaaxy,
KHesy.[a3apy Jhyrx l,ts aaJexe ceM,'be ae gxajy
Hrr[rra, iuu cycpeT ca 6IlMa HxJe rix ocTaBr.lo
paBHolytrrHrM. fLby[rrane cy Oororpao]rj e,

cHuMrIr{ r-r Brtreo-rosurz. A ra,ua je o.rryuao
rrac aa KapHeBarcKa rroBopKa o6pne xpyr,
KHe3 MrxaunoBoM, upero Tpra perry6aure,
ycrle,4rnfi Cy aIIna)BI{, aJIu x o,4yIueBJLeI}e Ma-

JrrruaHa Ka,qa cy rD( rroHoBo lirne.uarx.
- Ero ra ouer onaj rpaJE !- Br-rKana cy,qeqa,

a rroToM noTpqajur aa ce uo3.4paBe ca,[yaKoM
vujy nrary rpacrl rpyna. M. Eypxnh
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HajBxure aeyl{je naxrbe npxByKnaje peKa CxrHtrua

Eeorpar, cpeAa 16.jylr 2021.
Epoj 38636 roprua CX\/I
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