
46. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР 

 

Програм посвећен ђацима и њиховом стваралаштву кроз мноштво програма и 
радионица којим се представља  богата традиција и на модеран начин постаје блиска  
и разумљива младима. На овај начин ће се боље упознати са традиционалним вредностима 
народа којем припадају и језиком којим пишу и говоре. Тршић је тих дана место окупљања 
младих из земље и иностранства. Намера нам је да у Тршићу и Лозници, у данима Ђачког 
сабора буду стециште младих који ће традицију и Вука доживети као подстицај за дубље 
истраживање и за ново и савремено упознавање наше културе, и њено поређење са другим 
културним наслеђем. Стицањем свих ових сазнања омогући ћемо им да буду творци 
културног идентитета наше земље. 

Велики, разноврсни број радионица укључује и велики број ђака и студената, који се 
са својим активним учешћем повезују са властитом традицијом , са свим њеним 
особеностима и потенцијалима.  

 

КАЛЕНДАР МАНИФЕСТАЦИЈЕ 46. ЂАЧКОГ ВУКОВОГ САБОРА 

ОД 24.5.ДО 28.5.2017. 

СРЕДА 24.5.2017. ТРШИЋ 

11:00 почетак радова  на пешачкој стази Тршић-Троноша 

Замисао је да се у среду, 24. маја у 11:00 сати дочека министар културе и 
информисања, Владан Вукосављевић, који би свечано отворио почетак радова  на пешачкој 
стази Тршић – Троноша. На месту одакле би кретла стаза био би постављен пано са 
изгледом стазе, трасом куда она тачно пролази, као и тачном дужином стазе. На свечаном 
отварању, поред министра културе и информисања, обратио би се и градоначелник града 
Лознице, Видоје Петровић. Били би позвани његово преосвештенство владика шабачки 
Лаврентије и архимандрит Николај, као и сестринство манастира Троноша. Историчар, 
Горан Вилић би упознао министра о историјату и Вуковом путу Тршић – Троноша чиме би 
објаснио важност грађења стазе.  

ТОГ ЛОЗНИЦЕ На дан отварања 46.Ђачког Вуковог сабора : смотра дечијих 
фолклорних ансамбала и етно базар на паркингу све дане. 

ОТВОРЕНА ПОЗОРНИЦА НА САБОРИШТУ, ТРШИЋ 

13.00  

ХИМНА ВУКУ 

Обраћање ђака генерације 

Говорници 



13:15 часова - Позоришна представа „Поље пуно бисера“ у извођењу позоришта „Пинокио“. 
Представом ће бити отворен 46. Ђачки Вуков сабор, а то је уједно и завршна акција 
„Негујмо српски језик“ коју је покренуло Министарство културе и информисања.  
Републички одбор акције „Негујмо српски језик“ већ је покренуо иницијативу да 24. мај, 
Дан словенске писмености, познатији као Дан Ћирила и Методија, буде уврштен у 
списак државних празника и који већ има тај статус у највећем броју словенских земаља. 
Желимо да језик и питања језичке културе и језичке писмености буду тема, да се укаже на 
значај језика у савременом друштву – истакао је министар Вукосављевић. У обраћању 
представника Града Лознице посебно указати на значај 7 векова Манастира Троноше. 

 

ЛОЗНИЦА,  

Канцеларија за младе, 20:00 

ФИЛМОФИЛ-И-ЈА 

Приказивање студентских филмова ФДУ, Београд, у сарадњи са Канцеларијом за младе. 

Плато испред Вуковог дома, 21:00 

РОК КОНЦЕРТ у сараднњи са Канцеларијомј за младе ( рок концер састава младих из 
Лознице и њихових гостију) 

 

ЧЕТВРТАК 25.5.2017. ТРШИЋ 

РАД У РАДИОНИЦАМА У ТРШИЋУ 9:00-17:00 

ЕТНОМУЗИКОЛОШКА РАДИОНИЦА 

Научимо да свирамо кавал 

Ученике ниже музичке школе из Лознице, Милош Јаковљевић, кавалиста и кустос Музеја 
из Зајечара, учи да свирају кавал.  

 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА СТАРЕ ЋИРИЛИЦЕ И ГЛАГОЉИЦЕ 

Радионицу реализујемо у сарадњи са Основном школом „Вукова спомен школа“ из Тршића. 
Радионицу води кустор, историчар Мирослав Терзић 

 

РАДИОНИЦА ТКАЊА 

Радионицу реализује етнолог Музеја Јадра у простору Радионице старих заната у Тршићу 
која је опремљена са неколико разбоја на којима се уче различите технике ове вештине. 



РАДИОНИЦА У МУЗЕЈУ ЈЕЗИКА И ПИСМА У ТРШИЋУ 

Проф Невена Митровић и ученици лозничке Гимназије, раде прилоге за Вукове азбучне 
ковчежиће и прилоге за изложбу о букварима. 

 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

У Тршићу се већ читав низ година одржава и ова врста едукације младих и она једина има 
такмичарски карактер. Радови из Србије и Републике Српске шаљу се по расписивању 
Конкурса и стручни жири одабере двадесет најбољих који долазе на Ђачки Вуков сабор. 
Стручним жиријем председава Марко Лађушић професор Факултета примењених 
уметности Универзитета уметности из Београда. Такмичење ученика основних и средњих 
школа из целе Србије и Републике Српске у ликовном изражавању, који бораве код нас три 
дана, сликаће на тему Троноше. Цео дан ће провести са својим наставницима и 
професорима у самом манастиру и настале радове ћемо изложити у Галерији на Саборишту 
у Тршићу 27.маја 2017. и прогласити најуспешније радове. У току боравка учесника 
ликовне радионице. 

 ЛОЗНИЦА 17:00 ШЕТАЛИШТЕ 

 дефиле фолкорних ансамбала и концерт испред Вуковог дома 

ЛОЗНИЦА,  20:00 -  МУЗЕЈ ЈАДРА 

излозба слика доц.мр.Абаза Диздаревића, сликар из Бијелог Поља, Црна Гора 

 

ПЕТАК 26.5.2017. ТРШИЋ 

Наставак рада у радионицама 

Кућа писаца,  

12.00   КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА  

Књижевни сусрет и књижевна радионица – РАДИОНИЦА СНОВА Слободан Зоран 
Обрадовић, књижевник из Бијелог Поља, Црна Гора 

 

ЛОЗНИЦА 

ГАЛЕРИЈА“МИНА КАРАЏИЋ“ У ВУКОВОМ ДОМУ КУЛТУРЕ 

19.00 

ИЗЛОЖБА УМЕТНИЧКИХ РАДОВА  



МАРИЈЕ БЛАГОЈЕВИЋ, ликовне уметнице полазнице претходних ликовних колонија у 
Тршићу. 

Пракса која има за циљ да подстакне младе ликовне ствараоце да се активније укључе у 
ликовни живот као и остварене ликовне уметнике да се врате у простор из којег су као 
уметници потекли. 

20.00 часова, Вуков Дом 

Драмски студио Гимназије Вук Караџић, представа  „Ромео и Јулија“ 

 

СУБОТА 27.5.2017. 

ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА ТРШИЋ 

25. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

МАЛЕ ОТВОРЕНЕ СЦЕНЕ У ТРШИЋУ 10:00-12:00 

На Малим отовреним сценама учествују ђаци основних и средњих школа са својим 
програмима: рецитовање, свирање, фолклор, позоришне секције. 

 

12.00,  ГАЛЕРИЈА НА САБОРИШТУ 

Изложба радова полазника ликовне радионице и проглашење најуспешнијих радова 

12.00, РАДИОНИЦА СТАРИХ ЗАНАТА НА САБОРИШТУ 

Изложба радова полазника 

 

 

ОТВОРЕНА ПОЗОРНИЦА НА САБОРИШТУ у 13.00 

Интонирање „Химне Вуку“ Стевана Ст.Мокрањца и подизање заставе Вукових сабора 

Поздравна реч одабраног ученика 

 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА  

ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ“ ИЗ БЕОГРАДА 

„ЧАРОБНА КЊИГА“ 



Режија: Иван Јевтовић 

Музика: Зоран Стојић 

Улоге: Милош Анђелковић... 

 

НЕДЕЉА 29.5.2016. ТРШИЋ 

25. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

Стручно вођење кустоса волонтера ученика основних и средњих школа кроз изложбене 
просторе Музеја језика и писма, галерију на саборишту, радионицу старих заната, Вукову 
кућу уприличено за посетиоце Тршића и учеснике Републичког такмичења из српског 
језика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


