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Цртежи железнице ка-
кву деца виде својим 
очима и осећања која 

унесу у своје радове, остају 
као нешто неизбрисиво, а уз 
подршку коју им ми пружа-
мо, то доприности да слика о 
железници буде лепша у ре-
алности, рекао је генерални 
директор „Железница Србије“ 
ад Мирослав Стојчић на отва-
рању 33. изложбе „Железни-
цама очима деце“, 15. децембра 
у Железничком музеју. Он је 
истакао да ова манифестација 

живи већ 33 године захваљују-
ћи деци и њиховој машти коју 
она преносе на своје радове. 

Управник Железничког му-
зеја и председник жирија Не-
над Војичић нагласио  је да је 
жири  имао незахвалан зада-
так да од близу 7500 приспе-
лих ликовних радова одабере 
најбоље, али и 500, колико је 
изложено у галерији Желе-
зничког музеја. 
- Данас, са сво-
јим радовима 
учествују и деца 

оних који су пре 33 године 
учествовали на првим изло-
жбама „Железница очима 
деце“, рекао је Војичић и до-
дао да „ако макар једно дете од 
свих учесника постане сликар 
или железничар, ова манифе-
стација је успела“. 

Отварању изложбе и додели 
награда у Железничком му-

зеју присуствовали су 
и извршни директори 
“Железница Срби-
је” ад Ненад Кецман 
и Рајко Ковић, као и 
многобројни гости. 

На 33. Ликовном 
конкурсу „Железни-
ца очима деце 2016“ 

пристигло је укупно 
7.230 радова деце из 415 

основних школа и ли-

ковних радионица и 128 пред-
школских установа, вртића и 
забавишта и шест специјал-
них основних школа. Стручни 
жири је у категорији школске 
деце доделио девет равноправ-
них награда, док је у категори-
ји деце предшколског узраста 
додељено шест равноправних 
награда за најбоље ликовне 
радове.

Након свечане доделе на-
града, дечји ансамбл  КУД-а 
„Бранко Цветковић“ из Бео-
града извео је свој уметнички 
програм.
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Равноправне награде у 
категорији деце школског 

узраста додељене су:

Анђели Јовановић ученици 
8/3, ОШ „Лазар Саватић“ у Зе-
муну, Сташи Ђорђевић, из ОШ 
„13. октобар“ у Ћуприји, Лени 
Којадиновић, ученици 1/1, ОШ 
„Душан Јерковић“ у Ужицу, Ми-
лици Протић, ученици 6/2, ОШ 
„Свети Сава“у Великој Плани, 

Миљи Живковић, ученици 
6/1, ОШ „Први мај“у Трупа-
лу. Награђени су такође и 
Милена Митровић, (12 год.), 
из Атељеа центра за таленте 
„Михајло Пупин“ у Панчеву,  

Исидора Вујасиновић, ученица 
5. разреда, ОШ „Ђорђе Нато-
шевић“ у Новом Саду, Јована 
Крсмановић, ученица 7/4, ОШ 
„Мито Игумановић“ у Косјери-
ћу и Ника Огњановић, ученица 
1. разреда, Дечјег културног 
центра - атеље за ликовну 
уметност у Београду

У категорији ликовних 
радова деце предшколског 
узраста награде су добили:

Матеја Буш (6 година), ПУ 
„Драгољуб Удицки“, Вртић 
„Колибри“ у Кикинди, Тијана 
Николић (5 година), ПУ „Дечји 
дани“, Вртић „Лептирић“ 
у Београду, Силвиа Тот (6 
година), ПУ „Пава Сударски“, 
Вртић „Пинокио“ у Новом 
Милошеву, као и Лана Перић 
(6 година), ПУ „Лабуд Пејовић“ 
у Бечеју, Теодора Гаковић( 6 
година), УПВО „Полетарац“, 
Вртић „Коцкица“ у  Руми и 
Матија Кнежевић (6 година) и 
Љубица Лачњевац (5 година), 
ПУ „Наша радост“ у Алексан-
дровац.

РЖД ИНТЕРНЕШНЛ ОРГАНИЗОВАО МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ФОТОГРАФИЈА ЗА МЛАДЕ

ПУТОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦОМ: ПУТЕВИ, ЛИЦА, ХОРИЗОНТИ
Компанија Руских др-

жавних железница 
РЖД Интернешнл, у 
сарадњи са Међународ-

ним фондом једин-
ства православних 

народа и пра-
в о с л а в н и м 
дечијим часо-
писом „Свето-
савско звонце“ 

организовала 
је Међународни 
дечији конкурс 

фотографија, под на-
зивом „Путовање же-
лезницом – путеви, 

лица, хоризонти“.
На конкурс је 

пристигло 527 фотографи-
ја дечака и девојчица, који су 
објективом фотоапарата забе-
лежили неке од најлепших и 
незаборавних тренутака путо-
вања железницом, железни-
чаре, возове или све оно што 
је око младих уметника видело 
и забележило на свој начин. 
На тај начин млади су добили 
прилику да фотографијама ис-
причају причу путовања, же-
лезнице и железничара.

На свечаности одржаној у 
Руском дому у Београду 16. 
децембра, „РЖД Интернешл“  
најбоље младе фотографе на-
градио је вредним наградама.

Жири којим је председава-

ла Јана Балузина, директор 
Одсека за односе са јавношћу 
РЖД Интернешнл, у три ста-
росне групе одабрао је најбоље 
радове у категоријама фото-
графије, фотографије са тек-
стом и фото-колажа.

Како су организатори кон-
курса истакли, осим награђе-
них, на конкурсу је било још 
изванредних фотографија, 
али нису могле да буду увр-
штене у избор јер су прикази-
вале непрописно понашање на 
прузи, па су тиме пружале и 
погрешну поруку.

Мансурбек Султанов, заме-
ник генералног директора РЖД 
Интернешнл, поздрављајући 

присутне истакао је да је ова 
компанија, осим што реализује 
руски кредит за модернизацију 
српских железница, друштвено 
изузетно ангажована у Србији. 
Осим уметничког конкурса за 
младе који организују већ тре-
ћу годину у нашој земљи, РЖД 
Интернешнл је ангажован и на 
обнови школа у оним деловим 
Србије где је у току и модерниза-
ција железнице. 

У име железничког секто-
ра у Србији госте је поздравио 
Душан Гарибовић, генерални 
директор „Инфраструктуре 
железнице Србије“, а ова ком-
панија такође је наградила нај-
успешније младе фотографе.

Организатори
Организатори Ликовног конкурса “Железница очима 

деце 2016“ су „Железнице Србије“ ад и Железнички 
музеј, који је у саставу ове железничке компаније.
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