
Саопштење жирија о резултатима литерарног конкурса „Младост нема
границе” Задужбине „Доситеј Обрадовић”

Задужбина „Доситеј Обрадовић” организовала је манифестацију„МЛАДОСТ НЕМА
ГРАНИЦА“ у оквиру које је одржан и литерарни конкурс за ученике четири гимназије из
Републике Србије, Мађарске и Румуније. Учествовали су ученици Филолошке гимназије
из  Београда,  Земунске  гимназије  из  Земуна,  Српске  гимназије  „Никола  Тесла“  из
Будимпеште и Гимназије „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара. 

Жири је  прегледао  24 рада (Филолошка гимназија  – 9;  Земунска гимназија  – 11;
Српска  гимназија  „Никола  Тесла“  –  3  и  Гимназија  „Доситеј  Обрадовић“  –  1),  а  три
основне теме су биле засноване на цитатима из дела Доситеја Обрадовића:  „Слатка је
утеха да ће наша имена живети и мила нашем роду бити”, „Тражи науку и гладујући и
жеднећи”, „Учен човек ако ће и пешице ићи, сваки га поштује”. 

Овај литерарни конкурс пружио је веома занимљив увид у савремено промишљање
Доситејевог дела, те жири изражава задовољство поводом различитих литерарних форми
и  начина  интерпретације  Доситејевих  порука.  Велики  број  радова  промишља  научне
елементе  у  вези  са  Доситејевим  делом,  попут  жанра  аутобиографије,  поетике
просветитељства и феномена знања, језика и културе. Поједини радови су засновани на
реторичким обртима, финим стилским уобличавањима основних просветитељских поука и
различитим  наративима.  Неколико  радова,  полазећи  од  мисли  централних  личности
српског културног канона – попут Доситеја, Његоша и Андрића, промишља однос према
стварности,  пролазним  и  непролазним  вредностима,  националном  и  културном
идентитету;  а  посебно  се  издваја  одређени  број  радова  који  открива  философску
упитаност младог човека о животном путу пред њим. Захваљујемо свима који су узели
учешћа на овогодишњем конкурсу – ученицима и њиховим професорима-менторима – јер
су показали да Доситејеве мисли живе међу представницима данашњих младих нараштаја.

Жири  у  саставу:  проф.  др  Зорица  Несторовић,  председник,  Марија  Бишоф,
књижевник, и др Драгана Грбић, заседао је 7. децембра 2016. године у Београду и донео
одлуку да се награде следећи ученици: 

Прва  награда

Катарина Лазић, III/1
„Слатка је утеха да ће наша имена живети и мила нашем роду бити”
Филолошка гимназија, Београд
Професор: Татјана Жигић

Друга награда

Нађа Марчетић, 10/Б
„Слатка је утеха да ће наша имена живети и мила нашем роду бити”
Српска гимназија „Никола Тесла“, Будимпешта



Професор: Кристина Бекић

Марта Србуљ II/2
„Тражи науку и гладујући и жеднећи”
Филолошка гимназија, Београд
Професор: Мирјана Стакић Савковић

Трећа награда

Нера Давидовић III/6
„Слатка је утеха да ће наша имена живети и мила нашем роду бити”
Земунска гинмазија, Земун
Професор: Сања Штрбац

Тамара Недељковић III/3
„Учен човек ако ће и пешице ићи, сваки га поштује” 
Земунска гинмазија, Земун
Професор: Драгана Кнежевић

Похваљени радови

Тамара Чукановић IV/1
„Учен човек ако ће и пешице ићи, сваки га поштује”.
Филолошка гимназија, Београд
Професор: Лела Росић

Тамара Варга
„Доситеј Обрадовић”
Српска гимназија „Никола Тесла“, Будимпешта
Професор: Вања Прстојевић Олиф

Катарина Ненадовић II/3

„Слатка је утеха да ће наша имена живети и мила нашем роду бити”
Земунска гинмазија, Земун
Професор: Вукосава Живковић

Задужбина „Доситеј  Обрадовић” захваљује  на учешћу свим учесницима конкурса
„Младост  нема  границе”,  а  награђеним  и  похваљеним  ученицима,  као  и  њиховим
професорима-менторима, честита на постигнутом успеху.


