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Сажетак: Рад представља зборник ,,Носићу сунце у руци“, објављен 2018. године 

поводом 25 година постојања Поетског конкурса „Десанка Максимовић“. У зборнику се 

налази по неколико песама сваког победника, као и њихове кратке биографије.  

 

Кључне речи: Поетски конкурс „Десанка Максимовић“, зборник „Носићу сунце у руци“, 

поезија 

 

 

 

Ретке су књиге које обједињују четврт века појединих литерарних конкурса и 

сведоче о континуираном раду на очувању и ширењу песничке речи. Таква је књига 

„Носићу сунце у руци“, коју су уредиле професорке Вера Ваш и Слађана Маријанац, а 

објавиле Ваљевска гимназија и Српска књижевна задруга 2018. г. „Носићу сунце у руци“  

је зборник настао из жеље да се поводом обележавања јубилеја – 25 година постојања 

Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ на једном месту, у скраћеној верзији, избором 

песама из победничких збирки, објаве лирски записи победника Поетског конкурса. 

Зборник је уздарје песништву, запис „о времену, начинима и стилу стасавања нових 

генерација Поета и Поетеса“, али и мозаик важних података о финалистима, току 

конкурса, о организаторима и члановима жирија. Књига сведочи да је много поштовалаца 

поезије помогло да упркос невољним временима Поетски конкурс „Десанка Максимовић“, 

не само опстане, већ се развија и прошири на просторе до којих српски језик сеже. 

 

Књигу отвара „Здравица младим песницима” Десанке Максимовић, топла песничка 

добродошлица, благослов свим ствараоцима што постоје. Из уводне речи, прозне 

захвалнице уреднице Вере Ваш, читалац сазнаје да је „зборник сведочанство да су млади 
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људи увек титраво отворени за све што се око њих и у њима збива, бунтовни, радознали, 

критични, смели и безмерно заводљиви у својим настојањима да објасне себе и свет који 

их окружује. Снагом и ехом својих речи, доказали су да се свој језик најлепше негује и 

највише воли кроз поезију“. Захвалница је упућена младим ствараоцима и њиховим 

менторима без којих овај конкурс не би достигао високе уметничке домете које доказује 

свака објављена песничка збирка.  

 

Благодарност је изречена члановима стручног жирија који су, са поносом што им је 

указано поверење да вреднују песничке рукописе средњошколаца, вредно и несебично 

радили током 25 година. Посебно је важан податак да је песник, пок. Петар Пајић, једини 

од свих чланова жирија, учествовао у његовом раду четврт века без прекида, увек 

радознало ишчекујући „песничку жетву“. 

 

Књиге победника, из којих је професорка Вера Ваш бирала песме за зборник 

„Носићу сунце у руци“, излазиле су захваљујући руководству и уредништву Српске 

књижевне задруге који су препознали вредност сарадње са Ваљевском гимназијом и 

традицију уткали у настајање и трајање „Десанкине библиотеке“. Књижевник Драган 

Лакићевић, уредник Српске књижевне задруге у својству председника жирија, годинама 

промишља и исписује речи охрабрења младим песницима. Уредио је већину књига које су 

штампане као награда победницима. Захваљујући професору и библиотекару у пензији, 

Јовану Племићу, који је приредио зборник „Призвуци срца и небеса“ поводом двадесет 

година Поетског конкурса, уредништву јубиларног зборника олакшан је посао у 

прикупљању материјала. 

 

У тексту „Песник-епоха, четврт века вечности“ књижевник Драган Лакићевић 

подсећа да је епоха Десанке Максимовић подразумевала љубав, родољубље, oсећајност, 

великодушност, свестраност. Истичући да „четврт века најмлађи песници мисле на 

Десанку, а Десанка бди над њима“, указао је да су у награђеним књигaма „истинско срце и 

реч Десанкиног језика и народа“. Иако је „посустала епоха“, поезија „још траје - рађа се 

сваке године, као птице и траве у Рабровици, као мисао о слободи која не може 

ишчезнути“.  

 

Зборник садржи извор од четири-пет песама сваког победника и њихове кратке 

биографије. Подаци су важећи за период када су збирке штампане. Победница првог 

Поетског конкурса 1993. г. била је Ива Игњатовић, тада ученица Пете београдске 

гимназије са збирком „Чарапе од ламеа са петама нагоре“. Следе 1994. г. Данијела 

Маљевић, ауторка збирке „Динамитија ходанија тла“, ученица првог разреда Прве 

београдске гимназије. Марко Бањац, ученик трећег разреда гимназије у Бачкој, победио је 

1995. г. збирком „Пламтећеи Исус“. „Аргот кућних духова“ назив је књиге Маје 

Нешовановић, победнице 1996. године, ученице Филолошке гимназије из Београда. 
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Победничка књига петог Поетског конкурса 1997. г. је „Опако пиле“ Ане Недељковић, 

ученице Прве београдске гимназије, а шестог, 1998. г. „Откуцаји пешчаног сата“ Радмиле 

Ерцеговац, ученице Карловачке гимназије.  

 

Седми Поетски конкурс 1999. године није реализован због бомбардовања. Милош 

Петровић, ученик jагодинске гимназије, награђен је 2000. године штампањем књиге, „У 

лет да вриснем“. Девети поетски конкурс 2001. донео је две победнице: Марку Томић, 

ученицу Ваљевске гимназије, са збирком „Ослобађање делфина“, и Мирну Закић, ученицу 

Филолошке гимназије, ауторку збирке ''Ars oratorija''. Александар Томић. матурант 

Економске школе из Ваљева награђен је 2002. г. штампањем књиге „Речи“. „Како се воли 

Београд“ наслов је првонаграђене збирке 2003. г. Бојане Стојановић, ученице Филолошке 

гимназије. Победница 2004. г. била је ученица Филолошке гимназије Искра Брајовић и 

збирка „Путујући театар снова“. На тринаестом Поетском конкурсу 2005. г. 

првонаграђеном је проглашена књига поезије „Сказања Уроша Шешума“, ученика Четврте 

београдске гимназије. Стефан Мишковић, ученик Гимназије у Чачку, аутор књиге „Сјај“, 

победник је 2006. г. „Нећу да кажем шта је Понемга“ збирка је Глорије Нововић, ученице 

Гимназије „Стеван Сремац“ из Ниша, првонаграђене 2007. г. „Речи нека ућуте“, збирка је 

Милоша Ивковића, ученика Тринаесте београдске гимназије, победника Шеснаестог 

поетског конкурса 2008. г. Слађана Шимрак, ученица Гимназије „Бранко Радичевић“ из 

Старе Пазове, 2009. године награђена је за збирку „У десетом селу“. Победница 2010. г. 

била је Јелена Бркић, ученица Филолошке гимназије, ауторка збирке „Тамо не постојим“, а 

2011. Зорана Живковић, ученица другог разреда Филолошке гимназије која је своје 

стихове сабрала у победничку књигу „Вертиго“. „Ноћ коју нико не уме да поткупи“ 

песничка је књига Дарка Перића, ученика Гимназије из Смедерева, првонагрђеног 2012. г. 

Нина Петров је збирком „Буђење Маргарите“ обележила двадесет и први конкурс 2013. г. 

Следе победнице Хелена Петровић, матуранткиње Филолошке гимназије, „Живот из 

кесице“, 2014, Радмила Петровић, представница Гимназије „Свети Сава“ из Пожеге, 

Целулоизни рокенрол 2015, Анастасија Бијелић, ученица Карловачке гимназије чија је 

збирка Париски синдром награђена 2016. Победница 25. Поетског конкурса 2017. била је 

Амина Куч, ученица ЈУ гимназије „30. септембар“ у Рожајама која је своју победничку 

књигу насловила „Све(мир)“.  

 

На 22. и 23. песничком сусрету уручене су и специјалне награде, а од од 2016. г. 

додељује се друга и трећа награда. „Признање за неговање класичних културних 

вредности у савременој поезији“ уручено је 2014. г. Јовану Јакићу, ученику Земунске 

гимназије, а „Признање за неговање српског поетског језика ван Србије“ Ирини Лакић, 

ученици Гимназије „Слободан Шкеровић“ из Подгорице. На 23. Поетском конкурсу 

додељене су три специјалне награде: „Награда за неговање етно-митолошке традиције у 

поезији“ – Невени Јеремић, ученици Земунске гимназије; „Награда за успешну употребу 

научне лексике у поезији“ – Милици Дидановић, ученици Гимназије „Свети Сава“ из 
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Пожеге; „Награда за песнички израз српске историје и традиције“ – Милану Анђелковићу, 

ученику СШ „Григорије Божовић“ из Зубиног Потока. 

На 24. Поетском конкурсу друга награда додељена је Тари Лекић, ученици Каровачке 

гимназије, а трећа Николини Ђорђевић, ученици Гимназије „Урош Предић“ из Панчева. 

Добитник друге награде на 25. Поетском конкурсу био је Милан Митровић, ученик 

Гимназије „Нико Роловић“ из Бара, а треће Владана Поповић, ученица Гимназије „Урош 

Предић“ из Панчева.  

 

Избор поезије из победничких збирки сведочи о мотивској разноврсности, распону 

од речи „из најдубљег бића“, доживљених, промишљених, преко локалног, националног до 

универзалног песничког сагледавања себе, света и човека. Поетска реч смела је, бритка, 

охрабрујућа, моћна. Млади ствараоци свих генерација у потрази су за свежим песничким 

формама са тежњом онеобичавања језика. Преовлађују слободни стихови ослобођени 

интерпункцијских закона. 

 

Зборник затвара текст „Како је настао Поетски конкурс „Десанка Максимовић““, др 

Војислава Андрића, дугогодишњег директора Ваљевске гимназије, од кога је потекла идеја 

и иницијативa за покретање конкурса. Овим важним записом чува се сећање на почетак 

Поетског конкурса и манифестације „Десанки у част“ која сваког 15. и 16. маја у Ваљеву 

збира младе ствараоце на величанствену песничку жетву. Сазнајемо да је први Поетски 

конкурс, маја 1993. године превазишао сва очекивања организатора јер је у Ваљевску 

гимназију стигло 140 збирки песама. За протеклих 25 година на конкурсу је учествовало 

1800 младих песника, а преко три стотине су били и финалисти конкурса. 

На крају књиге дат је и састав стучног жирија Поетског конкурса од 1993. до 2017. г. 

Чинили су га Петар Пајић, песник, представник Удружења књижевника Србије, Драган 

Лакићевић, књижевник и уредник Српске књижевне задруге, књижевни теоретичар 

Миодраг Игњатовић и песник Андреј Јелић Мариоков. Од 26. конкурса члан стручног 

жирија је песник Матија Бећковић. У име Ваљевске гимназије чланови жирија били су 

професори српског језика и књижевности Мирко Бојанић и Славољуб Дукић, а од 2013. г. 

професорка Вера Ваш.  

 

 „Носићу сунце у руци“ својом антологијском и енциклопијском структуром је 

књига која промовише поезију младих и школе широм Србије, БиХ и РЦГ. Многи 

ученици, ментори, пратиоци финалиста, листајући ову књигу сетиће се лепоте сусрета у 

свечаној сали Ваљевске гимназије, суза победника приликом уручивања руже из баште 

Петра Пајића, симобличног дара песнику-победнику. 

 

Избор поезије из победничких збирки, насловне стране штампаних књига, 

фотографије и биографије победника, записи из свечане сале Ваљевскре гмназије, са Трга 

песништва у Ваљеву и из Бранковини, чине „Носићу сунце у руци“  јединственом и веома 
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важном књигом која, иако има нешто више од сто страна, постаје извор нових 

истраживања и прилог историји српске поезије. Она је и аманет настављачима како 

Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ тако и организаторима многих других 

књижевних светковина у школама Србије.  

Књига је штампана захваљујући протођакону др Љубомиру Ранковићу, који је своју 

Награду Града Ваљева за животно дело преусмерио на донаторска средства Ваљевској 

гимназији и Удружењу „Ваљевски гимназијалци“. 

 

„Носићу сунце у руци“, иако мала антологија изабраних записа, биће једна од 

најчитајих антологија српског песништва „девојака и младића који су тек крочили у 

неистражене лавиринте величанства“ песничког. На смотрама рецитатора поезија неких од 

њих винула се до висина апсолутних победника републичког нивоа.  


