Светски дан књиге
Филолошка одељења
Гимназије Краљево у
сарадњи са својим
професорима обележила су
Светски дан књиге и
ауторских права у школској
библиотеци 16. априла 2022.
године. Поред презентација
и пројеката ученика одржана
су и два предавања: др
Наташа Шофранац са
Универзитета у Београду и др Владимир Зорић са Универзитета у Нотингему,
а организатор је професорка енглеског језика Јелена Новитовић, која је овај
пројекат остварила у сарадњи са професоркама Биљаном Громовић, Весном
Сеничић, Катарином Станковић и Катарином Бјелицом.

Мисао којом смо били инспирисани је следећа: Језици се морају учити јер
спајају људе, а професорка
немачког језика Ивана
Вићентијевић и немачка
волонтерка Амели Ками Дерледер
су у сарадњи са ученицима прве,
друге и четврте године
припремиле представу на
немачком језику која је отпочела
овогодишње обележавање
Светског дана књиге. Гледајући представу Schneewittchen – ein Märchen der
Gebrüder Grimm, публика је имала јединствену прилику да доживи извођење
на немачком језику, као и да чује изворног говорника овог језика. Ученици
прве и друге године су се нашли у улогама Огледала, Зле краљице, Снежане
и седам патуљака, као и у улози наратора, док се Алекса Живковић, ученик
одељења IV10 нашао у улози ловца.

Ученици Гимназије су први пут имали задовољство да присуствују
предавању др Шофранац 2019.
године, а поводом ове
манифестације поново су добили
прилику да слушају професорку
Шофранац, али виртуелним путем.
Прошлог пута др Шофранац
говорила је о превођењу, а ове
године тема је била другачија.
Будући да је професорка
Шофранац шекспиролог по звању,
не постоји боља особа да ученике
уведе у тему: Шекспир у модерној
култури, осврт на Хамлета. Након
увода о Шекспировом животу и
делу, др Шофранац је отклонила
сумње ученика око неких ствари о
његовом животу. Поред поучног предавања, такође је и препоручила књиге
онима који желе да сазнају нешто више. Професорка Шофранац је виртуелно
присуствовала и наредним презентацијама наших ученика, које је похвалила.

Четири ученице
четврте године
публици су
представиле
добитнике Нобелове
награде: Вилијама
Балтера Јејтса, Тони
Морисон и Боба
Дилана. Оне су
укратко
представиле ове добитнике, поменуле њихова најзначајнија и најпознатија
дела и објасниле зашто су изабрале баш њих.

Ања Глишовић
(II10), представила је
критички осврт на
друштво
викторијанске
Енглеске које је
приказано у роману
Гордост и
предрасуда Џејн
Остин, те је
публици након
кратког
представљања списатељице и књиге објаснила да је Остин кроз различите
ликове критиковала различите аспекте викторијанског друштва.

Ученици прве године,
Виктор Николић и Кристина
Миљковић, направили су
креативан видео где су
представили своје виђење
живота, поезије и људске
сврхе кроз анализу песме
Стаза којом не пођох.

Увид у савремену енглеску
књижевност за младе пружила је
Нина Кекерић (I10) својим
представљањем серијала Хари
Потер, а у својој презентацији је,
поред представљања кратке
биографије ауторке ових књига
Џ. К. Роулинг навела и разлоге
зашто треба прочитати ове
књиге.

Ученица треће године Јована Луковић
представила је српског песника модерне
Стевана Луковића, који је по
остављеним радовима требало да буде
вреднован као најпознатији симболисти
Дучић и Ракић, али због своје ране
смрти, није успео сасвим песнички да се
развије.

Катарина Матовић (II10), у свом
излагању представила је филозофске
аспекте Хамлета.

Бити или не бити Шекспир, питање је сад заједнички је наслов излагања
ученица одељења III10:
Милице Виторовић, Јелене
Марић и Софије Ђурић.
Њихова тема били су људи
који су могли да пишу под
псеудонимом Виљема
Шекспира, и за сваког од
њих су навеле разлоге и
доказе: Френсис Бејкон,
Кристофер Марлоу и
Едвард де Вир.

Невена Живковић, ученица треће
године, бавила се Лазом Костићем и
Виљемом Шекспиром, сличностима
у њиховим животима и како је Лаза
Костић упознао Србију са
Шекспиром.

Крај ове манифестације обележило је онлајн
предавање др Владимира Зорића, професора
са Универзитета у Нотингему. Овим
предавањем др Зорић упознао је ученике
Гимназије са проучавањем српског језика и
књижевности у Енглеској. Свега два
универзитета имају катедру за српски језик
– Универзитет у Нотингему и Лондонски
универзитетски колеџ. Др Зорић је укратко
описао историју проучавања нашег језика на
енглеским подручјима.

Након ових излагања и
предавања свако од
присутних је изашао са више
знања него што је имао када
је ушао, тако да је знатижеља
и оних најрадозналијих била
задовољена.

Милица Виторовић III10

