Земунска гимназија чувар традиције српског језика и у Будимпешти
(поводом учешћа ученика и професора на једном Државном такмичењу у Мађарској)
У Будимпешти је ове године, и то 16. новембра, организовано прво такмичење у
рецитовању стихова и прозе на српском језику на државном нивоу Мађарске.
Покровитељи овог значајног догађаја за српску мањину у једној од наших суседних
земаља били су Самоуправа Срба у Мађарској, Српски педагошки и методолошки
центар, а главни организатор била је српска школа ``Никола Тесла`` у Будимпешти.
Такмичењу се одазвало више од сто тридесет учесника, највише ученика из различитих
места у којима се учи наш језик, а највише их је било управо из Будимпеште и Батање.
Били су расврстани у четири групе: прву су чинили ученици од првог до осмог разреда
којима је српски језик један од наставних предмета, друге две су биле састављене од
оних који похађају двојезичне школе подељени по узрасту на категорију од првог до
четвртог и на ону од петог до осмог разреда, и, коначно, четврта група је била
састављена од гимназијалаца и студената Катедре за славистику у Будимпешти. За
сваку од наведених група додељене су три награде од првог до трећег освојеног места и
по једна посебна похвала за изузетан наступ.
Ученици и професори Земунске гимназије имали су част да буду позвани на ово
важно такмичење и да активно учествују у његовом извођењу. Приликом отварања
четворо ученика Земунске гимназије имали су прилику да представе делић богатства
српског поетског језика. Ученици Александра Петровић, Сара Цојић, Александар
Жилић и Угљеша Шарановић рецитовали су стихове и поетску прозу у луку од народне
лирске песме ``Јеленак и вила``, Доментијанове молитве о Светом Сави и одломак
``Црни биво у срцу`` Гаврила Стефановића Венцловића, до савремене поеме
``Ћераћемо се још`` Матије Бећковића. Тиме је остварена замисао да се у
репрезентативном избору види развој и богатство српског језика и разноликост
поетског израза од српскословенске традиције, преко фолклорне баштине и барокне
изражајности, до модерног језичког израза.
Посебна одговорност и поверење Земунској гимназији указана је тиме што су
три професорке изабране да председавају у наведеним групама рецитатора, и то:
Јасмина Перишић (ученици од првог до осмог разреда којима је српски језик један од
наставних предмета), мр Валентина Вукмировић Стефановић (група која је била
састављена од гимназијалаца и студената Катедре за славистику у Будимпешти), док је
др Вукосава Живковић председавала групом у којој су се такмичили ђаци који похађају
двојезичне школе узраста од петог до осмог разреда.
Ученици и професори Земунске гимназије добили су посебне захвалнице за
сарадњу и учешће на овој важној манифестацији, где су се срдачно захвалили
домаћинима и организаторима и пожелили да то буде почетак још једне успешне
сарадње.
др Вукосава Живковић

