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СВЕТЛОС Т СЕЋАЊА

Постоје тренуци када душа замире, а сећања навиру,  бескрајна и разнолика. И тако док музичка 
сфера, једино нама чујна, испуњава трептаје година у минуту претворене, из дамара  срца помаља се род-
ни крај, Чуруг са небом плавим као различак. Сећања  не бледе на мирну Тису, на дечје игре за Лазарице, 
на светосавске декламације, кришом припремане. Играју сећања најнеобичнију игру, у дугу и трајање 
претворена.

Миришу липе сваки дан, чују се гајде старог Грује гајдаша, лептири изводе своје арабеске, под-
викују сватови, даровима окићени, тамбураши славе честитају рано у свитање, а почињу песмом Слава, 
слава, слава Србину. Девет листова се растеже за чесницу, уочи Божића вертеп се носи, деца коринђају, 
суве шљиве,  јабуке и бомбоне у џепове стављају, слама се у кућу уноси и строго се пости. Недељом се у 
цркву иде и када се то забрањивало, уморне руке су крст носиле и чекале. И тако, када прођу деценије, 
човек схвати величину трајања и незнатност свог постојања.  Тада се незабележено отргне сећању, мисао 
се претвори у речи, у запис на путу ка вечности. И речи, које и у мраку светлуцају, на папиру оживљавају.

Нема дана да Чуруг у мислима не остави траг. А сећања на далеке и блиске не бледе: то је ватра 
која се никада не гаси. У калеидоскопу успомена породица је као и Чуруг, у срцу, у души, у трептају и је-
цају. Спајају се слике, пониру и наново извиру. Мени се тако често чини  да поред себе видим и чујем свог 
брата Бранислава, кога су сви звали Браниша, препознам познати звук његових кола, а онда схватим да је 
то илузија. После много деценија враћам се у дане када је говорио са великим жаром о својим књигама. 
Једна је посвећена спорту у општини Жабаљ. На корицама те књиге, написао је: „Савез  физичке културе 
СО Жабаљ“, а испод истакао мисао Пјера де Кубертена  „Није важно победити, важно је учествовати“.1 Ос-
тао је папир, избледео и пожутео од година, на коме је својеручно  написао да књига није завршена, а у 
њој је написао драгоцене податке о развоју спорта у Чуругу и местима Шајкашке. Другу књигу је завршио. 
Дао јој је наслов „Елементарне игре мога краја“. Желео је да је штампа.

Пре много деценија многи његови снови остали су недосањани, планови неостварени, жеље уга-
шене. А толико тога је желео... Још једном је живот показао своје непредвидиве путање,  вирови трагања 
претворени су у вирове понирања. И сваки дан био је ближи крају без надања. Свестан  опаке болести, 

1  Пјер де Кубертен ( 1863 – 1937) француски педагог и историчар. Познат је као оснивач Међународног олимпијског комитета. 
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загледан у тмину будућности, нем пред  оболелом душом и телом, тонуо је сваки дан у безнађе. Нико не зна 
кога је дозивао, ни које је молитве изговарао загледан у прозоре каменичког института за онкологију.  Пре 
самог краја, пао је у кому. Онда, када то нико није очекивао, вратио се у садашњост, устао из кревета, об-
ријао се, а на питање брата Љубомира куда иде, одговорио је: „Тамо, где је веома лепо...“ Уснуо је у Господу 
17. јула, лета Господњег 1983. године.

На избледелој породичној фотографији забележен је тренутак када је Бранислав, који је име до-
био по куму Браниславу Ђурагину, као мали дечак са оцем ишао на фудбалску утакмицу. Отац је љубав 
према спорту, који је сматрао врхунцем човекових умења, уткао у синовљев живот. Примењујући понекад 
спартанске методе у његовом одрастању, подстицао га је да схвати да упорност и рад могу бити основа 
успеха. Сваке године отац је организовао маратон у коме су дечаци из наше улице показивали своју спрет-
ност. Бранислава је учио да су прогнозе у спорту веома сличне временским, да изгубити не значи пораз 
већ спремност на уочавање грешака и учење. Вероватно је тај (не)свестан утицај оставио траг на његова 
животна опредељења да спорту посвети део свог радног века. 

На животне ставове овог посленика физичке културе, као и целе породице, знатан утицај је из-
вршио деда Стеван Стапарски, дугогодишњи бележник у Аустроугарској (у Бечу и Пешти). Сваке године он 
је више пута окупљао своје две ћерке и три сина са њиховом децом. И никада, до краја свог живота, није 
пропуштао прилику да понови причу својој чељади о војнику који је после бродолома изгубио своју домо-
вину. Војникова свакодневна трагања да упамти све оно што му је домовина пружала, присилили су га да 
прави мале типове кућа из родног краја, а на стени пише имена и сваки дан их безброј пута понавља да их 
не би заборавио. Бити без домовине значи бити као тај бродоломник. Понекад ми се чини да чујем дедин 
глас када каже да родни крај има душу коју му ми дајемо. Увек је понављао да ми очекујемо дар од завичаја 
а заборављамо да смо ми његови дарови и од нас самих зависи напредак нашег родног краја. Вероватно је 
тај нежни и хумани однос према родном крају утицао на Бранислављево опредељење да сачува од забора-
ва елементарне игре свога краја (Чуруга и Шајкашке). То је могао бити један од мотива, а други вероватно 
истраживачки дух и љубав према деци који су га  пратили до краја живота. После много деценија тешко је 
одгонетнути праве мотиве, али су ови вероватно били пресудни.

Познато је да је игра веома важна у обликовању личности која је на прагу живота.  Кроз игру дете 
развија своје психичке, интелектуалне, емоционалне, друштвене и моралне способности, ствара прија-
тељства; игра је слободна, спонтана активност. Многе игре су корисне и едукативне јер доприносе усвајању 
нових знања и вештина; кроз њих се трансформишу различити обрасци дечијег понашања. Захваљујући 
формативним могућностима, игре подстичу развој дечијих способности  јер у њима дете истражује свет 
око себе, уочава сопствене потенцијале, проналази и измишља нове могућности деловања. 

Најефикаснији начин за развој способности и особина представљају елементарне – моторичке 
игре. Оне у основи садрже природна кретања и радње попут: трчања, скакања, бацања, пузања, пењања, 
гурања, ношења, хватања, гађања, итд. Евидентан је њихов утицај на развој моторичких способности, психо-
лошких и социолошких особина.  Дете развија сналажљивост, независност, стиче поверење у себе и  друге, 
другарство, храброст, итд. 

Елементарне игре утичу на низ веома значајних фактора у развоју детета: побољшању брзине и 
снаге руку и ногу, повећању издржљивости, бољој равнотежи и побољшању експлозивне снаге, бржем 
сналажењу и испољавању спретности, итд. Оне су од давнина биле значајне  на свим меридијанима света. 
Део игара утиче да дете буде animal educandum, како то каже Шмит – биће које не само да може, већ мора 
да учи и да се васпитава како би реализовало индивидуалне потенцијале.
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У давна времена елементарне игре су имале посебан значај у руралним срединама. Бранислав је 
био дугогодишњи учитељ у родном месту. После завршене Више педагошке школе у Новом Саду и Факул-
тета за физичку културу, радио је  као наставник физичког васпитања у Основној школи „Ђура Јакшић“  у 
Чуругу. Познавање елементарних дечијих игара, које су се играле у периоду од краја 19. века до педесе-
тих година 20. века подстакло га је да напише књигу, која се сада налази пред читаоцима. Он је податке 
сакупљао од најстаријих становника села. Срећна околност је била што је са својим ученицима импрови-
зовао те игре, сам снимао ученике у близини  или дворишту школе „Ђура Јакшић“, развијао филмове и 
израђивао фотографије, које су дате као илустрације елементарних игара. 

Аутор је књигу писао ручно, штампаним словима ћирилице. Написана је  пре много  деценија, се-
дамдесетих година двадесетог века. Оригиналан рукопис је формата 32 х 25 cm. Насловна страна је обавије-
на бордо сомотом (као поједине старе књиге). На корицама је назив Елементарне игре мога краја, урађен 
у бакрорезу, димензија 12 х 20 cm. Испод наслова је утиснут мотив ветрењаче и две типичне војвођанске 
сеоске куће, тзв.преке куће са заобљеном киблом и елементима сеоског ампира. Књига има педесет танких 
картонских листова који нису пагинирани; ручно су сечени, а  завршава се бројалицама. Након бројалица 
и Змајевих стихова, постоји неколико листова који су поновљени увод, али са извесним изменама. Они су 
дати уз књигу, под називом  Прилози, јер су занимљиви због аутентичности ликовних прилога.

Књига је богато илустрована, а аутор веома инвентивног ликовног израза био је наставник ли-
ковне културе Слободан  Боба Стојановић.  Он је,  помоћу темпера боја, користио тзв. технику „тачкања“ 
или поентилизам, неоимпресионистичку технику, која је настала у другој половини 19. века у Француској. 
У тој техници наносе се примарне боје (плава, црвена, жута) заједно са комлементарним бојама у виду 
тачака. Ову технику су прихватили многи сликари јер се њеном применом добијају складни тонови који 
умирујуће делују на гледаоце. Поред ове технике коришћене су и илустрације Дизнијевих јунака, које су 
рађене помоћу шаблона. Поред Паје Патка, Мини, итд, колажирањем су стваране силуете разних спортских 
игара и дисциплина, као и реквизита, који су у функцији текста.

У Стојановићевим илустрацијама  уочава се племенити лик правог учитеља који у деци види будућ-
ност свих нас и за њих осмишљава посебан свет. Свака страна у књизи је рађена посебним илустрацијама и 
бојама, у дивним пастелним тоновима.  На тај начин књига Елементарне игре мога краја  још више добија на 
вредности и показује колико двe различитe области доприносе синтези стваралачког духа и рада. 

Липе и даље цветају...

Ова књига је  драгоцени прилог посматран у ширем друштвеном контексту: за праћење спортских 
активности, историје једног краја, историје образовања и предмета физичке културе, итд. Она је отргла од 
заборава један период одрастања наших предака. Сада је остварена једна од жеља мога брата. Књигом и 
својим стварањем одужио се свом завичају. Иако се она објављује много деценија након настанка, ништа 
не губи на значају. Тиме се потврђује сјајна мисао енглеског писца Вилијама Хазлита: „Једна откривена ис-
тина бесмртна је и њеном аутору даје право на бесмртност јер се попут нове материје у природи не може 
уништити“.

И сада се плави Тиса, цветају липе. Звуци звона са  велике православне цркве одзавањају просто-
ром, иконостас Ђорђа Крстића зрачи својом смиреношћу и лепотом. У школи деца уче, играју се, а у ратара 
црне руке од напорног посла. Огледало прошлости даје одбљеске ка будућности. Све што је било, неће се 
поновити. Остаће лелујаве сенке прошлости макар мало отргнуте од заборава и пропадања. 
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И зато НА МНОГАЈА ЉЕТА:

•	за ЧУРУГ, 
•	и његово небо као различак плаво,
•	и липе као уснуле лепотице, 
•	и сокаке од времена отргнуте, 
•	и паоре из чијих фуруна још мирише хлеб, 
•	и Тису заносном игром боја и звукова обавијену, 
•	и децу Чуруга по свету разаслану, али у једну мисао уједињену: мириси и трептаји детињства 

бодре душу, оплемењују сећања и јецаје претварају у наде. Иако су многи далеко у свету, у 
мислима су у оази детињства што лепоту живота даје. 

Можда ће ова књига духовно обогатити житеље Чуруга и оних који из њега потичу. Вероватно ће 
бити и поносни што је отргнут од заборава траг детињства њихових предака. Верујем да ће неки ове игре 
импровизовати да виде како је то некад било. Можда ће је користити и неке друге институције. 

А ја сам захвална Богу што ми је дао снаге да, без обзира на своје године, ово дело завршим, испу-
ним жељу свог брата и његове породице,  и оставим је у наслеђе нашем крају и српском народу.

Проф. др Нада П. Тодоров, приређивач издања

8









12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



4444



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91





93



94



95





П Р И Л О З И





99



100



101



102



103





РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И ПОЈМОВА

бедити погађати, утврђивати

бибер цреп  стари тип црепова којима су покрива-
ни кровови кућа; има их и данас на не-
ким објектима, посебно у селима

бичкање локални архаизам, није нигде забеле-
жен, изведен од речи бичка (брица)

„Бири, бири, 
гуске моје“

Бири, бири, бирке – узвик за дози-
вање гусака; игра под овим називом 
описује се у литератури, али се не из-
води на овако описани начин

вијати јурцати, трчати за неким, јурити оног 
који „бега“ (бежи)

врљати трљати

Дер, ди, дас Назив игре „Дер, ди, дас“ је немачког 
порекла у значењу показног члана: он, 
она, оно. Познато је да су се немачке 
породице из Елзаса, Лотрингије, Швап-
ске и других покрајина, у периоду од 
1785. до 1790. године,   насељавале на 
територији Шајкашке. Можда је игра 
прихваћена од деце немачког порекла.

јендек ров, шанац, јарак

каланђов кожни украс на бичу од свињске коже

кендериш узвишење направљено од снега у об-
лику малог брдашца

клага обрађен дрвени штап за игру клиса

клипка Реч клипка у Српском дијалектолош-
ком речнику (стр. 371) означава лењу 
жену. У Чуругу означава игру; могућа 
изведеница од речи клип.

клис, клиса омиљена дечја пастирска игра у цен-
тралној Србији и Метохији. Реч је на-
стала од речи клиса у значењу краћег 
дрвета, зашиљеног са обе стране, које 
се бацало у даљ.

кломфа, 
клонфа, 
кломпа     

специјалне „ципеле“ за велику хлад-
ноћу и снег, израђене од дрвета липе, 
врбе или тополе, у унутрашњост се 
набијала слама; у њима се тешко хода-
ло јер су биле неколико бројева веће

крстака изведеница, настала од речи крст.

кукурузовина сува стабљика кукуруза

ласте 
проласте

Игра је била веома популарна на ши-
рем географском подручју. Она је ве-
роватно остатак играчког обредног на-
слеђа када се играла у време сабора 
и вашара у време Ускршњих поклада.

оглава  врста улара; улар – део опреме у шта-
ли који се ставља коњу на главу, затим 
провлачи кроз алку на зиду да коњ не 
би побегао

опаклија дуги крзнени огртач без рукава са ка-
пуљачом, најчешће прављен од овчије 
коже

пајван дебело уже, конопац који служи за 
различите сврхе, најчешће се правио 
од кудеље

пуља онај који трпи радњу, почиње игру, 
страдалник, изговара се са дугосилаз-
ним акцентом.  Ова реч је локални ар-
хаизам. Не постоји у речницима српс-
ког језика са овим акцентом. Спомиње 
се са краткосилазним акцентом у зна-
чењу турског новца. Из ове именице 
изведени су глаголи пуљити – стра-
дати трпети, напуљити – настрадати 
који су такође архаизми. Речи се и 
данас користе у Чуругу.

пилцика кратко обло дрво, синоним за нешто 
мало.; у локалном говору може се чути 
израз“Мали као пилцика“. Обично се 
користи за означавање ниске особе
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решето дрвена посуда округлог облика, са 
мрежом на дну; скужи за одвајање 
зрна пасуља од остатака чауре и труња. 
Некада се користило за одвајање пше-
ничног зрна од кукоља.

ћола у бројним изворима наводи се као 
ћоле (номинатив), али у значењу бла-
гог укора; у Чуругу она само обележа-
ва дечију игру

ћушка благи ударац у главу; реч у овом зна-
чењу користила се осим у Шајкашкој, 
и у Новом Бечеју, Лаћарку, Суботици

ушур део робе тј. производа који се даје не-
коме на име услуге, на пример: меље 
се жито и даје се део, косци су тражи-
ли свој део, итд. У овом значењу ушур 
се даје за топ свог друга

чалабикање локални архаизам

чапов каиш између плетива и швигара

чоркуља врста клизаљки за лед, направљена 
од комада дрвета и дебље жице

швигарови множина од речи швигар, танак крај 
бича (од коже или узице) 

шегре 
вајватора

локални архаизам, понекад се реч 
шегрт (младић или дечак који изучава 
занат код неког мајстора) у Чуругу  из-
говарао као шегра, до педесетих годи-
на 20. века; друга реч из синтагме ми 
је непозната, није  евидентирана ни у 
једном речнику

Шетало 
шапаца

могући назив прве речи ( шетало) ове 
игре је изведен од речи шетња, шета-
ти; друга реч је вероватно изведена 
од речи шапат; синтагма је локализам.

шунигла специјални ексер за ципеле; имао је 
велику заобљену главу који се заку-
цавао на ђон дубоких ципела или па-
пуча

штула помоћна дрвена (вештачка) нога
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ГОДИНЕ ПРОЛА ЗЕ,  УСПОМЕНЕ ОС ТА ЈУ

СЕЋАЊА НА БРАНКА

Бранко (Бранислав) Милинков потиче из историјског места Чуруга, поред Тисе, реке која је најлепша 
када цвате. 

Познанство са Бранком било је случајно, а пријатељство се развило до братских размера.У то време 
радио сам у Сомбору, у Дому пионира „Мита Васиљевић“, установи која се бавила организацијом слободног 
времена деце основношколског узраста. Моји радни задаци били су спровођење и организовање активности 
у области физичке културе.У исто време у општинској организацији физичке културе СОФК-и обављао сам 
дужност председника комисије за приредбе и манифестације, што је био и путоказ за упознавање са Бран-
ком. Бранко је обављао професионалну дужност стручног референта за спортску рекреацију и физичко 
васпитање и истовремено био секретар Савеза за спортску рекреацију и физичко васпитање, при СОФК-и АП 
Војводине. Подударност задатака у програмским активностима упутио нас је на сарадњу. Међусобно пошто-
вање и уважавање донело је наше динамично дружење из кога се неминовно развило пријатељство. 

Бранкова визија и познавање проблематике спортске рекреације и организације на нивоу општине и 
покрајине било је изузетно, те смо уз дужно поштовање почели да сарађујемо. Дошло је до усаглашавања 
општинских и покрајинских манифестација због позитивне координације и уклапања манифестација и 
акција на ширењу општинских друштава уз ангажовање корисника - активних вежбача рекреативаца, у 
месним заједницама, радним организацијама и сл. Својом мирноћом, отвореношћу врло брзо је проширио 
круг сарадника из многих места АП Војводине: Суботице, Врбаса, Кањиже, Кикинде, Панчева, Вршца, Кова-
чице, Сремске Митровице, Зрењанина и многих других мањих места. Бранко је имао сараднике пријатеље. 
У свом визионарском простору многе акције је оживео са својим сарадницима, као што је акција „Тражимо 
најбољу месну заједницу сеоског и градског подручја у спортској рекреацији“. Најбоље месне заједнице 
добијале су појединачна и колективна признања. Њихов квалитет одражавао се у масовном одзиву веж-
бача, што је и био Бранков циљ. По угледу на акцију у Сомбору – обуку непливача Бранко је проширио на 
Панчево, Зрењанин, Суботицу и Кикинду што је резултирало да се та акција преко стручног одбора Савеза 
за спортску рекреацију прошири и на остале републике Југославије. Основан је и одбор за обуку неплива-
ча у којем је АП Војводину (Покрајински савез) представљао аутор овог текста, који је био и известилац са 
Првог конгреса за обуку непливача одржаног у Липику, сликовитом градићу у западној Славонији, смеште-
ног на обронцима Псуња.

Бранко је изузетно поштовао локалне акције и манифестације и сагледавао је њихову примену по 
општинама АП Војводине, те се тако изузетно афирмисала манифестација и вежбање „Академски састави“. 
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У Вршцу је зачет један врло леп облик ритмичке гимнастике чију је смотру организовала и СОФК-а Сомбор, 
да би се она врло брзо одомаћила у многим местима АП Војводине.

Са изузетним даром за ново, кренула је акција по радним организацијама тзв. ијаде. То је претеча рад-
ничко спортске олимпијаде која се одржавала сваке четврте године. У олимпијском циклусу регионалне 
– зонске игре Бранко је организационо и правно усмеравао и несебично, са много умешности давао им је 
смисао. Бранков немиран стваралачки дух није се задовољио постигнутим, него се усмерио на повезивање 
међурепличких и покрајинских савеза у покрет развоја рекреативних активности и активних вежбања 
радника у друштвима. Врхунац те акције рефлектовао се у манифестацији Смотра Партизана Југославије, 
која се одржавала сваке године у другом месту.

У свим овим програмским покретима Бранко сталожен, миран, зналац имао је запажену улогу у об-
ликовању и спровођењу, како у нормативно-правном простору, тако и у стручном познавању и извору 
садржаја.

Спортска олимпијада радника АП Војводине у Сремској Митровици запала је у припреми у одређене 
тешкоће. Остало је мало времена, а много посла. Тад се осликала Бранкова величина, умеће, организациона 
и стручна вредност. Упорношћу и знањем, по његовим инструкцијама oлимпијада је на време почела и 
успешно одржана. На жалост, после олимпијаде у Сремској Митровици Бранково здравствено стање се 
погоршало.

Бранко и ја смо заједно највише путовали по разним месним заједницама. Касније су нам се придру-
жили Никола Којић и Милан Савељић из Кањиже и Обрад Рашковић из Врбаса. Наша улога била је инструк-
торска. Бранко је доминирао својим познавањем нормативно правних прописа и садржајем програма.

У паузама одмора често је причао о Чуругу, спомињући догађаје из детињства, нарочито игре које су 
играли. Написао је збирку о тим играма. Планирао је да је штампа и да игре из ње прикаже прво у Чуругу. 

У току путовања увек је спомињао своју породицу, мајку, оца, сестру, преживљавање у току 1941-45. 
године, страдање житеља Чуруга, а посебно је причао о својој супрузи, ћерки, студијама. У његовим мисли-
ма сви су били на окупу.

Бранко Милинков био је изузетна личност, хуманиста, патриота, једном речју прави интелектуалац.

Имао сам част да неколико година сарађујем са њим. Много сам научио и бескрајно сам га поштовао. 
Никад га нисам и не могу избрисати из свог сећања.

Сомбор, 2019. година                                                                                                   Гојко Свитлица – Горан,
проф. физичке културе
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УСПОМЕНЕ НА НАШЕГ УЧИТЕ ЉА 

У ово кишно мајско вече, седела сам са албумом пуним фотографија. Биле су то успомене на де-
тињство и основну школу. Сетила сам се једног детаља из тог периода. 

Напустила нас је учитељица када смо завршила трећи разред. Долазимо у нову зграду, има много 
деце, ми смо IV-3 разред. Сви улазе у учионицу, само ми чекамо. Чекамо њега – учитеља. Он нам је рекао: 
„Ја сам Милинков Бранислав, а ви сте од данас моја добра деца, моји ученици“. Ми смо ћутали јер нам је 
деловао строго, али био је леп и млад мамин син.Пошто сам ја просветарско дете, мама ми је причала лепе 
ствари о њему. „Он је моја генерација. Ми као учитељи од вас тражимо само ред, рад и дисциплну“. 

Наш учитељ је био посебан, све смо учили и сви били добри ђаци. Нико није имао јединицу, нико 
није понављао. А за ту школску годину једини у генерацији смо показали да знамо да глумимо. Сви у раз-
реду су имали по једну улогу, моја је била мала и кратка,. Комад се звао „Пастир и син“. Сви смо улоге знали 
напамет, јер нам је долазак у школу био једна велика позоришна представа. Све смо знали захваљујући 
њему, зато смо га пратили сви из разреда док је радио у нашој школи.

После је напредовао у послу и отишао је у град. И онда сам једног дана чула тужну вест: „Умро ти је 
учитељ Браниша“. Толико суза и ученика, људи, бака, дека и све што је могло да хода, било је на улици да 
га испрати у вечну кућу. 

И ја сам плакала. Ипак било ми је драго јер се поново вратио у Чуруг. Он живи вечно у нашим успо-
менама, души и срцу. Он је незабораван учитељ.

Чуруг, 2019.                                                                                                                               Десанка Лукић

109



СЕЋАЊА НА МОГ УЧИТЕ ЉА

Сви ми памтимо своје учитеље, остављају они дубоке трагове у нашој души и памћењу. Зато ме је и 
обрадовао позив сестре мог учитеља Бранислава Милинкова. Када ми је објаснила о чему се ради, наврло 
је много успомена и тешко је било одабрати оне које карактеришу лик овог драгог човека.

Био сам ученик у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Чуругу. У њој су прва знања добили многи великани 
наше историје, културе, уметности, признати светски стричњаци и вредни просветни радници. Свих осам 
разреда похађао сам у овој школи. У IV-3 добили смо новог учитеља. Био је то Бранислав. Сећам се његовог 
лика, плавих очију, младости и осмеха. Предавао је јасно, одмерено, настојећи да свако од нас добро учи. 
Сматрао је да је вађно друђење, развијање колективног духа. Сећам се Нове године. Ућитељ је организовао 
прославу, свирала је музика са плоча. Први пут сам видео магнетофон. Какав је то доживљај био? А онда су 
уследили валцер и танго и мој први плес у животу са другарицом Јулкицом Рајков. А на крају је уследило 
изненађење: извлачење награда пецаљком из корпе која се налазила иза школске табле.

За Бранислава је било веома важно да нас научи да је прошлост једног народа део његовог бића. Сећам 
се како је обележио страдање становника мог родног Чуруга у Другом светском рату. Чуруг је био поприште 
стравичног масовног злочина: убијане су бебе, стари и млади. Река крви је текла улицама. Једног дана учи-
тељ нам је на час довео Мићу Давидове Милића, једног од очевидаца стравичног догађаја. Наш учитељ је 
желео да се непосредно упознамо са патњама и ужасима које су скоро сваку кућу завиле у црно. Учитељ је 
желео да нас научи да прошлост треба памтити и борити се против зла и неправде. Тај његов однос, уткан 
и у друге његове васпитне мере, утицале су на моја каснија животна опредељења да постанем полицајац.

Сећам се и једне велике позоришне представе. Учитељ нас је припремао да изведемо бајку „Пастир 
и син“. Сви ученици су били ангажовани. Ја сам глумио царског стражара. Највећи проблем је био како да 
набавимо кокош, испечемо је и ставимо на сто испред цара. Учитељ је за тај посао ангажовао своју тетку 
Грозду Коњевић. Пошто јој је испричао бајке, у које је сирота жена поверовала, испекла је огромног петла и 
донела га пред представу. Када је видео да је печени петао већи од стола који је треба да буде испред цара, 
учитељ је упитао своју тетку: „Зар ниси могла наћи већег?“ „Нисам“, одговорила је. Учитељ је тада хитно 
послао једну маму кући да донесе нож и исече петла. Била је то права драма, представа треба да почне, а 
петао огроман. Све се ипак срећно завршило и ми смо као глумци почашћени царски: петао се нашао пред 
правим љубитељима пилетине. Учитељ је био пријатно изненађен када сам га, после много година, подсе-
тио на ту представу.

Завршило се наше једногодишње дружење, али нас је учитељ и даље пратио; сваки наш успех је 
пропратио топлим речима. Касније сам га виђао у Новом Саду. Био је секретар СОФКЕ Војводине. Сећам се 
како је организовао прву радничко-спортску олимпијаду у Новом Саду. Била је то величанствена смотра 
спортиста, младости. Са заставама ишли су учесници смотре у спортској опреми; дефиле се кретао од Ба-
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новине до Градске куће. Била је то изванредно организована манифестација. Били смо поносни да је њен 
организатор био наш учитељ.

Сећам се његових речи: „Природа је дала лажи да брзо доминира и још лакше да се схвати. Истина 
је мукотрпна и треба је доказивати. Понекад је време основни чинилац. Услужност и лепо понашање ства-
рају пријатеље, а лаж непријатеље!“ Ово је био део мог лајт-мотива у неким животним ситуацијама.

Бранислав је био истински родољуб, истина је била основна вредност његовог рада и постојања. Жи-
вео је у времену и простору са пуним срцем за другога. У њему су били спојени таленти и радна енергија. 
Зато је и остваривао врхунске резултате. Био је човек радозналости и способности да открива лепоту и 
вредности света око себе. За нас, његове ученике, он је био узор вредног, поштеног и осећајног човека који 
се није доказивао речима, већ делима.

Драго ми је што ће након много деценија његова књига бити штампана. Она је споменар свих нас који 
носимо део нашег краја у сећању. Она осветљава још једном његов прегалачки рад који га је пратио до 
краја живота.

Нови Сад, 2019.                                                                                                 Душан Јованов, дипл. правник 
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БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА АУ ТОРА КЊИГЕ

БРАНИСЛАВ (БРАНИША, БРАНКО) П. МИЛИНКОВ (28. август 1936, 
Чуруг – 17. јул 1983, Сремска Каменица, сахрањен у Чуругу). Отац Павле 
(Паја) Милинков (12. децембар 1909, Чуруг – 24. мај 1986, Чуруг), приватни 
занатлија, мати Милица, рођена Стапарски (4. март 1914, Чуруг – 2. август 
1996, Чуруг), домаћица.

Бранислав је имао тешко детињство јер су му оца интернирали 
у мункаше током Другог светског рата и био је у неколико мађарских 
затвора током три године рата. Мајка је морала да се јавља мађарским 
властима и често су јој претресали кућу. Намера да је стрељају у време 
када је Бранислав био поред ње, оставио је дубок траг у сећању. Иако је 
био мали дечак,  није заборављао како су мађарски војници бајонетом 
изболи породичну икону Светог Алимпија. Знао је да каже: „Са зебњом 
чекам нашу славу“, јер је икона уништена непосредно пред тај дан.

Основну школу је завршио у родном месту. Одбијао је сваку идеју да научи неки занат и родитељи су 
одлучили да га дају у учитељску школу јер су сматрали да је то лепо и цењено занимање. Уписали су га у 
учитељску школу у Бијељини, јер у Сремским Карловцима није било места. Ова школа је отворена после 
Другог светског рата 1950. године. Након три године родитељи су успели да пребаце Бранислава у Сремске 
Карловце. У међувремену је промењен закон о учитељским школама, школовање је трајало пет година. Он 
је био у првој генерацији петогодишње учитељске школе, која је школовање завршила 1955. године. Многи 
његови другови и другарице биле су истакнуте и познате личности нашег краја.

Већ следеће године (1956) добио је посао учитеља у родном месту, у школи „Ђура Јакшић“. Био је изузет-
но вредан. Генерације ученика га памте по организацији позоришних представа, спортским такмичењима. 
Посебно су му били захвални нови житељи Чуруга који су се доселили након Другог светског рата, 
претежно из Босне, у периоду који је Бранко Ћопић назвао Осмом офанзивом. Ненавикнути на панонску 
равницу, услове, климу, многи су се разбољевали. Бранислав је често увече одлазио у Телеп, део у коме су 
они насељени и учио их како да обрађују земљу, на који начин да се одбране од тешких климатских услова 
за њих који су били брђани. 

Љубав према спорту дала му је подстрек да упише Вишу педагошку школу, смер Физичко васпитање 
у Новом Саду. После завршене ПА је радио као наставник физичког васпитања у својој школи. Посебну 
пажњу је поклањао здравственом стању ученика и вршио сталне анализе антропометријских мерења и у 
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том смислу примењивао одговарајуће корективне вежбе кроз редовну наставу. Од 1971. године преузео је 
аматерску дужност председника Савеза за физичку културу општине Жабаљ и ту дао посебан допринос 
у формирању и одржавању радничко-спортских игара на терену ове општине. Био је један од главних 
организатора одржавања зонског такмичења.

Уписао се на Факултет за физичку културу у Новом Саду 1976/77. године као ванредни студент, а 
завршио га је 1981, са просечном оценом 8,06. Дипломски рад „Резултати провере физичке спремности 
учесника Југословенске смотре у Партизанском вишебоју 1979. и 1980. године у односу на постојеће норме 
у вишебоју“, код ментора проф. др Мидхата Благајца, одбранио је 1981. године са оценом десет и добио 
звање професора физичког васпитања – дипломираног организатора рекреације. После ових студија, на 
истом Факултету, уписао је магистарске студије, али их није завршио. 

Од априла 1975. године радио је у СОФК-и АП Војводине, у Новом Саду. Обављао је посао стручног 
референта за спортску рекреацију и физичко васпитање и истовремено био секретар Покрајинског савеза 
Партизана Војводине. На том радном месту организовао је радничко-спортске игре (РСИ), Олимпијске се-
оске игре (ОСИС),  смотре „Научимо да пливамо“, „Сви на снег“, „Сви на лед“; „Сви у шуму“. Радио је у акција-
ма „Tражимо најбољу месну заједницу у спортској рекреацији“. 

П Р И З Н А Њ А

назив организација година

ДИПЛОМА за признање за аматерски 
рад у развијању спорта у Чуругу

Општински савез организација за физичку 
културу Жабаљ

Жабаљ 
24. 5. 1968.

ПРИЗНАЊЕ за свестрану активност у 
реализацији концепције општенародне 
одбране

Савет народне одбране Скупштине општине 
Жабаљ

Жабаљ, 1971.

ПЛАКЕТА повогом прославе 25. година 
Партизана Војводине

Партизан Војводине Нови Сад, 1971.

ЗАХВАЛНИЦА за допринос у 
организовању олимпијаде

Организациони одбор ИИ спортске 
олимпијаде школске омладине Воjvodine

Зрењанин 
20–23. 6. 1974.

ПРИЗНАЊЕ за свестрану активност у 
реализацији концепције општенародне 
одбране

Савет народне одбране Скупштине општине 
Жабаљ

Жабаљ
децембра 1974.

ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК, број 136. Савез за физичку културу САП Војводине
Нови Сад
10. 10. 1974, 

ЗАХВАЛНИЦА за помоћ и сарадњу на 
организацији Југословенске смотре у 
Партизанском вишебоју

Партизан Југославије
Будва
9–12. 10. 1975.

ЗЛАТНА МЕДАЉА за организацију
Олимпијаде радничко-спортских 
активности Војводине

Савез самосталних синдиката Војводине и 
Савез за рекреативни спорт Војводине

Нови Сад
1975.

ЗЛАТНА МЕДАЉА за успешну активност 
у физичкој култури

СОФКВ  (1945–1975)
Нови Сад
1975.
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ЗАХВАЛНИЦА за помоћ и сарадњу на 
организацији Југословенске смотре у 
Партизанском вишебоју

Партизан Југославије
Кладово
1976.

ЗЛАТНА МЕДАЉА за успешан рад у 
организацији Партизан
1952–1977

Савез за физичко васпитање и рекреацију
Нови Сад
1977.

ПРИЗНАЊЕ за учешће на Трибини 
спортске рекреације у оквиру 
Југословенске смотре у Партизанском 
вишебоју

Партизан Југославије
Охрид
1977.

ПРИЗНАЊЕ за значајан допринос 
у развоју спортско-рекреативних 
активности у 1978. години

Партизан Југославије
Београд
15, 16. 12. 1978.

ЗЛАТНА МЕДАЉА,  III Олимпијада ОСИС
Републички одбор Олимпијских сеоских 
игара Србије

Шабац
1978.

ЗАХВАЛНИЦА за допринос и уложени 
напор у организовању јубиларне 30. 
Југословенске смотре у Партизанском 
вишебоју

Партизан Босне и Херцеговине
Тјентиште
22–24. 6. 1978.

ПЛАКЕТА и ЗЛАТНА МЕДАЉА
за успешу активност и допринос на 
унапређењу Олимпијских сеоских 
игара Србије

Републички одбор Олимпијских сеоских 
игара Србије

Београд
1979.

ЗЛАТНА МЕДАЉА за II радничку 
олимпијаду

Републички одбор олимпијских сеоских 
игара србије

Панчево 
1979.

ПОВЕЉА за изузетан допринос на 
афримацији школе

Савет Основне школе „Ђура Јакшић“ у 
Чуругу, поводом 250-годишњице школе

Чуруг
21. 6. 1980.

НАГРАДА „25 МАЈ“ за успешну 
активност и допринос на унапређењу 
делатности организације Партизан

Партизан Србије
Београд
25. мај 1980.

ПРИЗНАЊЕ за допринос реализацији 
програма ОСИС МЗ Жабаљ

Општински савез организација за физичку 
културу Жабаљ

Жабаљ
22. 12. 1980.

ПРИЗНАЊЕ за допринос на унапређењу  
Олимпијских сеоских игара Србије

Партизан Србије, Организациони одбор 
Олимпијских сеоских игара  Србије 

Кладово
20. 9. 1980.

ЗЛАТНА МЕДАЉА за изванредне заслуге 
на омасовљењу партизанског вишебоја 
у 1980. години

Савез за физичку културу Југославије
Београд
1980.

ПЛАКЕТА за успешну активност и 
допронос на унапређењу Олимпијских 
сеоских игара Србије

Републички одбор Олимпијских сеоских 
игара Србије

Београд
б. г.

ПРИЗНАЊЕ за успешан рад на развоју 
спортске рекреације и организације 
Партизан Суботица

ОССР Партизан Суботица Суботица, б. г.

115



ПЛАКЕТА и ЗЛАТНА МЕДАЉА повогом 
прославе 30 година Партизана 
Војводине 1952–1982.

Партизан Војводине, Савез за физичко 
васпитање и рекреацију

Нови Сад
1982.

ПРИЗНАЊЕ за допринос на унапређењу 
Олимписких сеоских игара СР Србије

Партизан Србије, Организациони одбор 
Олимпијских сеоских игара  Србије

Аранђеловац
19 .9. 1982.

МЕДАЉА за постигнуте резултате у 
акцији Научимо пливати

без података без података

ЗЛАТНА МЕДАЉА за организацију XIX 
међуопштинских радничких игара Ада, 
Бечеј, Чока, Сента

Спортски савез општине Сента
Сента
1983.

Најзначајнија добијена признања су Спартакова награда и „25. мај“ Партизана Србије.

Био је ожењен Милицом Стакић. Ћерка Жељана (16. децембар 1963, Чуруг – 20. јануар 2017, Сремска 
Каменица, сахрањена у Чуругу), удата Перић, била је професор разредне наставе и радила дуго година као 
учитељица у Будисави. Оболела је од исте болести као и отац. Њени синови Бранислав и Јован су чувари 
успомена .
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  УДК 796.035(497.113)(083.1

2. Олимпијске сеоске игре Србије, припремили: мр Љубомир Нешић, Ђорђе Макарић, Бранислав Милинков, 
Партизан Србије, Београд, 1976.

3. Program sa propozicijama radničko-sportskih aktivnosti Vojvodine, pripremili: Milinkov Branislav, Životič mr 
Stevan, Pfaf Ivan, Morarević Ninoslav, Partizan Vojvodine,  Novi Sad, 1980.

4. Program i propozicije sportsko-rekreativnih aktivnosti i takmičenja u mesnim zajednicama / [pripremili 
Branislav Milinkov, Stevan Životić] Novi Sad : Partizan Vojvodine : Savez za fizičko vaspitanje i rekreaciju, 
1980, УДК 796.035(497.113)
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БИОГРАФИЈА ИЛУС ТРАТОРА КЊИГЕ

СЛОБОДАН БОБА СТОЈАНОВИЋ (1939, Скопље). У живот овог ствараоца утиснуте су дубоке боре 
детињства јер му је отац умро пре рођења. Од 1943. године са мајком Ковиљком Алексић (Приштина), 
потуцао се по Србији. Са очухом и мајком дошао је у Нови Сад 1950. године. У Сремским Карловцима је 
завршио Учитељску школу 1958, а Вишу педагошку школу у Новом Саду, група за ликовну културу, завршио 
је 1963. године. Од 1959. године живи и ствара у Чуругу. Све време, до свог пензионисања, радио је у основној 
школи „Ђура Јакшић“ у Чуругу. Живот  овог ствараоца протекао је у сликању лепота равнице; у њој је 
налазио изворе мотива. Захваљујући његовим сликама ликовно је овековечена лепота Рођине ветрењаче, 
Перићев, Берићев, Бедовљев салаш, Тиса, сокаци...Користи акварел и уљане боје на платну, црта вињете и 
илустрације. Његове слике одишу свежином и лакоћом, одмереним колоритом. Имао је 50 самосталних 
изложби и око 40 колективних, учествовао је и на бројним ликовним колонијама. Игре бојама, ведрина у 
осликавању равнице, доприносе изванредном естетском доживљају у сусрету са његовим сликама.
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БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА
ПРИРЕЂИВАЧА ИЗДАЊА

ТОДОРОВ, НАДА, рођена Милинков (1. јануар 1946, Чуруг – ).Отац Павле (14. децембар 1909, Чуруг – 24. 
мај 1993, Чуруг), приватни занатлија, мати Милица, рођена Стапарски (4.март 1914, Чуруг – 2. август 1996, 
Чуруг) домаћица. Основну школу „Ђура Јакшић“ завршила у родном месту, а Гимназију друштвено-језичког 
смера „Тодор Дукин“ у Бечеју. Филозофски факултет, смер јужнословенске књижевности, завршила у Но-
вом Саду 1970. године. Добила стипендију Универзитета у Новом Саду и завршила постдипломске студије 
на Филолошком факултету у Београду. Магистарски рад „Кратка прича у Политици између два светска 
рата“ одбранила 1974. године. На Филозофском факутету у Новом Саду одбранила докторску дисертацију 
„Бајка у настави српског језика и књижевности у основној школи“. Удата. Супруг Богдан, магистар електо-
технике, проналазач. Син Милош завршио ПМФ у Новом Саду, мастер студије у ФТН у Новом Саду. Завршава 
докторске студије на ФТН у Н. Саду. Ради у Републичком заводу за статистику. Ћерка Смиљка, удата Басрак 
завршила ПМФ у Новом Саду, мастер студије на истом факултету (смер медицинске физике и професорски 
смер) ради у ОШ „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду. Породица је основала легат породице Вуић и 
поклонила га Градском музеју у сомбору, 2017. године.

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ
•	 Од 1970 до 1972. радила као стажер на Филозофском факултету у Новом Саду. 

•	 У МПШ „Тито“ у Новом Саду радила од 1973 до 1982.

•	 Од 1979 до 1982. радила у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду и Карловачкој гимназији.

•	 Од 1982 до 1989. у ОШ „Прва војвођанска бригада“, у Новом Саду.

•	 Изабрана за предавача за предмет Српскохтрватски језик и култура говора и Методика српскохрват-
ског језика на ПА „Зора Крџалић Зага“, Кикинда (БИЛТЕН Реферата о кандидатима за избор настав-
ника, научних радника и сарадника, Универзитет Нови Сад, 1. 1. 1987, бр. 942). Након избора поменуте 
предмете држала са 1/3 радног времена на Педагошкој академији у Новом Саду, периоду од 1987 до 
1994. У међувремену изабрана за професора више школе. Водила праксу студената из Методике срп-
скохрватског језика на учитељском смеру и предавала Савремени српскохрватски језик на васпитач-
ком смеру.

•	 На лични захтев прешла у Саобраћајну школу „Пинки“ и радила од 1989 до 1999.

•	 Од 1999 до 2010. године радила на Учитељском (Педагошком) факултету у Сомбору. 
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•	 Од 2010 до 2013. радила на Факултету за стране језике АЛФА БК универзитета у Београду. 

•	 Од 2013 до 2014. хонорарно радила на универзитету Унион „Никола Тесла“ у Београду.

СТРУЧНИ РАД, ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА, РАД У ДРУШТВЕНИМ  И НАУЧНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА
•	 У ОШ „Прва војвођанска бригада“, у Новом Саду. радила у настави и као помоћник директора (1982–

1989). Организовала неколико значајних истраживања (даровита деца, узрок агресивног понашања 
ученика).

•	 Председник Подружнице за српскохрватски језик и књижевност (1987–1989), у Новом Саду и члан 
управног одбора Друштва за српскохрватски језик и књижевности Војводине.

•	 Члан-сарадник Матице српске од 1978. године (Лексикон писаца Југославије, Рад МС, 15, с.17, Н. Сад).

•	 Члан Савета Универзитета у Новом Саду од 2004–2006. и 2006–2008.

•	 На Учитељском факултету изабрана у звање доцента. Радила као продекан за наставу, а касније као 
продекан за науку.

•	 На Факултету за стране језике АЛФА БК универзитета у Београду изабрана у звање ванредног профе-
сора. Радила прво као продекан, а потом као декан ( до 16.10.2012) тог Факултета.

•	 Именована за проректора за наставу Алфа БК универзитета 2011. године.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАД
I Акредитовани семинари за стручно усавршавање учитеља, наставника и професора, Завод за 

унапређење образовања и васпитања, Београд, носилац семинара

2008/2009.

1. Игром до знања из граматике (коауторство са мр Сањом Елез и проф. др Павлом Илићем).
2. Савремена српска проза у настави (коауторство са мр Сањом Елез и проф. др Павлом Илићем).

2009/2010.

1. Примена корелацијско-интеграцијског приступа у наставном тумачењу народне   књижевности 
(коауторство са мр Сањом Елез и проф. др Павлом Илићем).

2. Методички приступ научно-популарном тексту (коауторство са мр Веселином Ђуркин и мр Сањом Елез).

2010/2011.

1. Примена корелацијско-интеграцијског приступа у наставном тумачењу народне књижевности 
(коауторство са мр Сањом Елез и проф. др Павлом Илићем).

2. Методички приступ научно-популарном тексту (коауторство са мр Веселином Ђуркин и мр Сањом Елез).

II Менторски рад (на Педагошком факултету у Сомбору)

Специјалистички радови
1. Структуралистичка метода у настави граматике, Веселин Булатовић, 20. 6. 2007. године 
2. Проблемска настава у интерпретацији бајке, Љиљана Ђукић, 8. 12. 2008. године
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Магистарски радови

1. Подстицање језичког стваралаштва у настави српског језика нижих разреда, Мира Недић, 10. 4. 2009. 
године

Мастер радови
1. Утицај школске и друштвене средине на развој матерњег језика у двојезичној средини, Снежана 

Шевић, март, 2009. године
2. Методички приступи у домаћој лектири у нижим разредима основне школе, Новак Новаковић, 27. 6. 

2009. године
3. Истраживачки задаци у интерпретацији епских народних пјесама, Веселин Булатовић, 27. 6. 2009. 

године
4. Читанке за други разред основне школе у прошлости и данас, Марија Новаковић, 27. 6. 2009. године
5. Уметничко стваралаштво Mирослава Антића у настави нижих разреда, Анико Јерас, 27. 6. 2009. године
6. Билингвизам као реалност у школама Северне Бачке, Сузана Вегше Бодоњи, 11. 11. 2009. године
7. Филм у настави српског језика и књижевности, Александра Зубер, 15. 12. 2009. године  

Дипломски радови

Ментор педесет и пет одбрањених дипломских радова на смеру Професор разредне наставе и 
Предшколски васпитач.

III Монографије, књиге
1. Школовање учитеља у Сомбору од XVIII до XXI века, Сомбор : Педагошки факултет, 2005.   
2. Ученици и бајке, Сомбор : Педагошки факултет, 2006. 
3. Методолошко-методички приступи у школској интерпретацији бајке, Сомбор : Педагошки факултет, 

2006.
4. Жељко Вучковић и Нада Тодоров, Култура читања у времену интернета, Инђија : Народна библиотека 

„Др Ђорђе Натошевић“, 2010. 
5. Сомборска породица Вуић, Сомбор : Градска библиотека „Карло Бијелицки“, 2017.
6. Казивања о Сомбору у Србском дневнику (1852-1864) коаутор са Данком Ивошевић, Сомбор : Градска 

библиотека „Карло Бијелицки“, 2018. 

IV Конференције, научни скупови, симпозијуми, конгреси (са рефератима)

1. Петнаести конгрес слависта Југославије, Ниш, 11, 12. и 13. октобар 2001. године, рад: Из историје 
методике српског језика

2. Научни скуп Ћирилица у српском језику – данас и сутра, Нови Сад : Матица српска, 7. фебруар 2002. 
године, рад: Положај ћирилице у школама некад и данас

3. Стручно-научна конференција Двоазбучје у српском језику – потреба или обмана, Београд : 
Филолошки факултет, 26. септембар 2002. године.

4. Научно-стручни скуп О ћирилици у службеној и јавној употреби у српском језику,  Нови Сад : 
Матица српска, 7. јун 2003. године, рад:  Ћирилица и савремено школство
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5. Научно-стручни скуп Како решити питање писма у новом правопису српског језика и школству, 
Нови Сад : Матица српска,  25. и 26. јун 2004. године, рад: Јунгова теорија о колективном несвесном и 
судбина ћирилице (коаутор са мр Богданом Тодоровим)

6. Међународна научно-стручна конференција Образовање, институције културе и друштвени 
контекст, Нови Сад : Извршно веће АП Војводине, Завод за културу Војводине, 1. јул 2004. године, рад: 
Интеракцијске везе образовања и институција културе

7. Други Вуков педагошки сабор, Шабац, 8. новембар 2004. године, рад: Актуелни проблеми образовања 
деце наших радника у дијаспори

8. Међународна конференција о пријемним испитима на учитељским факултетима, Сомбор : 
Учитељски факултет, 12. и 13. новембар 2004. године,  KОРАК (програм професионалног развоја 
наставника у Србији – Фински пројекат), рад: Критеријуми за израду теста из Српског језика и 
књижевности 

9. Друга међународна научно-стручна конференција Информатика, образовна технологија и нови 
медији у образовању,  Сомбор : Учитељски факултет,  април 2005. године, рад: Могућност примене 
софтвера у настави Српског језика и књижевности у разредној настави

10. Међународна конференција о унапређењу сарадње учитеља и вежбаоница,  Сомбор : Учитељски 
факултет, 16. новембар 2005. године, KОРАК (програм професионалног развоја наставника у Србији – 
Фински пројекат), рад: Становиште ментора Учитељског факултета у Сомбору

11. XV Конгрес педагога Србије и Црне Горе, Ниш, новембар, 2005. године, рад: Значај просветитељског 
рада Уроша Несторовића

12. Mеђународно-научни скуп Стваралаштво Ханса Кристијана Андерсена, Сомбор,  Учитељски факултет, 
27. мај 2005. године, рад: Појам лепоте и религиозни мотиви у Андерсеновим бајкама

13. Међународни симпозијум Данашњи положај писма српског језика и како сачувати ћирилицу у 
српском народу и његовом језику, Нови Сад : Матица српска,  30. до 31. јун 2005. године, радови: 
Ћирилица у уџбеницима за основне школе измећу два светска рата; Опредељења ученика за тип писаних 
слова ћирилице; Пример ауторског права као једне од могућности заштите,очувања и осавремењавања 
ћирилице (коаутор са мр Богданом Тодоровим)

14. 14-th European Conference on Reading, Загреб, 31. јула до 3. августа 2005. године, рад: Утицај породице 
на читање деце млађег школског узраста

15. 16. конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 6. до 8. октобра 2005. 
године, рад: Методолошко – методички приступи у школској интерпретацији бајке

16. 21. Змајеве дечје игре, Нови Сад, јун 2005, 7. јун 2006 рад Сазнајне и васпитне вредности „Романа 
јегуље“ Михаила Петровића Аласа (коаутор са др Маром Кнежевић) 

17. Мeđunarodni skup Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Filološki fakultet Univerziteta 
u Beogradu u saradnji sa Američkim savetom za međunarodno obrazovanje (American Council for 
International Education ACTR/ACCELS), 7. do 8. aprila 2006. godine, рад: Настава језика и књижевности у 
нижим разредима основне школе

18. Међународна научно-стручна конференција Продужени и целодневни боравак у савременој 
основној школи, Сомбор : Педагошки факултет, мај 2006. године,  рад: Родитељи о продуженом боравку 
(коаутор са мр Сањом Елез)
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19. Mеђународна научно-стручна конференција Естетске и дидактичке вредности школске лектире, Сомбор 
: Педагошки факултет, мај 2006. године, рад:  Улога и место басне у школској интерпретацији

20.  Међународни симпозијум Како решити питање ћирилице – српског миленијумског писма у 
правопису и струци, Нови Сад : Матица српска, јун 2006. године, рад: Решење питања ћирилице (ни)је 
могуће у садашњој Србији(коаутор са мр Богданом Тодоровим)

21. 15 th European Conference on Reading, Berlin : Humbolt, August 2007, рад: Relationship between pupils 
achievement and using of Library (коаутор са др Жељком Вучковићем)

22. Међународна научно-стручна конференција Драмска књижевност за децу, Сомбор : Педагошки 
факултет, 8. децембар 2007. године, рад: Интересовања ученика за драмско стваралаштво

23. Пролеће Симе Цуцића - округли сто, Ново Милошево, 20. март 2008. године, рад: Реалност у роману 
IVб Напред! Симе Цуцића

24. Научни скуп са међународним учешћем Уметност у методикама наставе, Јагодина : Педагошки 
факултет, 2008. године, рад: Змајев стрип као повод за говорне вежбе

25. Међународни научни скуп Етичка димензија образовања, Јагодина : Педагошки факултет,  9. и 10. мај 
2008. године 

26. Образовно-васпитни процеси у предшколству, Суботица : Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача,  16. и 17. мај, 2008. године

27. Међународни научно-стручни скуп Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју 
(XVIII-XX век), Сомбор : Педагошки факултет, 15. новембар 2008. године, рад: Српске читанке у 19. веку

28. XLVII скуп слависта Србије Савремена српска славистика у међународном контексту, Београд, 
12. до 14. јануара 2009. године, рад: Функција корелацијско-интеграцијског система српског језика у 
савременој настави

29. Међународни научни скуп Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, Врање, 8. 
мај 2009. године, рад: Кратка прича Игора Коларова као комуникатор између писца и ученика (коаутор 
са Веселином Ђуркин)

30. 16th European Conference on Reading, Брага, Португалија, 19. до 22. јулa 2009. године, рад: Function of 
libraries and internet in purpose of achieving learning while implementation of Bologna process

31. 17. конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Соко Бања, 18, 19. и 20. септембар 2009. године, 
рад: Могућности компаративног тумачења фикције и стварности  романа и филма „Аги и Ема“

32. Научни скуп Језик, књижевност, комуникација, Ниш : Филозофски факултет, 2011. године, рад: 
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ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

Проф. др Ђурђа Гријак, психолог
Универзитет у Новом Саду

ГДЕ СУ МОЈЕ ПЧЕЛЕ?

Племенит циљ аутора Бранислава П. Милинкова јесте да књигом „Елементарне игре мога краја“ сачува 
елементарне игресвог краја од заборава, подсећајући оне који су на њих заборавили и подучавајући оне 
који за њих не знају. Једини критеријум по ком су разврстане је годишње доба, а једини смисао њиховог 
сакупљања и описивања је да све оне оставе траг у времену. Књига је писана 70-тих година 20. века, а 
описује игре које су се играле у периоду од краја 19. и прве половине 20. века, што нам даје слику жи-
вота, културе и језика тога доба. Тако, када су у питању зимске игре, сазнајемо да су чоркуље и трапаре 
некадашње клизаљке, да су војвођанска деца морала сама правити брежуљке од снега за санкање које су 
називали кендеришта. Даље, игре попут Сирома сам чикаи Јарацсу се играле скоро искључиво у собама у 
зимском периоду; друге, попут Шапе, Швигарови, Коше у јендеку, Ћораве баке, биле су игре за лепо време, 
ван собе.Сазнајемо и да су постојале игре за девојчице и игре за дечаке, па су игре попут Бири, бири гуске 
моје и На камен села играле девојчице.

Игра враћа дете природи, њеним материјалима и загонеткама. Компаративно-историјска истражи-
вања, упоређујући играчке при археолошким ископавањима са савременим играчкама, показала су да 
дете које одраста у култури 20.века користи врло често као извор радости и средство властитог развоја 
исту играчку као и дете првобитне заједнице. Милинков наводи да су деци у елементарним играма ње-
говог краја најчешће справе биле палице, лонци, блато, лопте од кравље длаке, даске и све остало што на 
природан и спонтан начин буди дечију креативност и машту. Способност за игру је знак здравог емоцио-
налног развоја детета, а дететова игровна активност је одраз његових психофизичких потреба, емоцио-
налних стања и социјалних тежњи што се потврђује у опису сваке игре у књизи. Аутору је било важно да 
може да прикаже цео процес играња, од потребе да деца припреме све што је потребно, до договорених 
правила, поделе улога бројалицом, почетка саме игровне активности и завршетка. На тај начин, приказује 
се игра као активност која је имала свој јасан оквир који је захтевао учешће сваког играча уз нужно пошто-
вање других играча и правила игре, што указује на значај игре за сваки аспект психичког развоја детета 
- емоционални, социјални, интелектуални и морални.

Многи теоретичари игре наводе различите мотиве за игру, али се слажу у неколико ствари. Једна је 
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да је игра слободна и спонтана активност, а друга је да је задовољство један од свесних дечијих разлога за 
њу.И сам аутор је подржао ове идеје. Иако каже да многе игре које је описао немају васпитни значај, психо-
лошка истина је да свака игра има васпитни значај што збирку игара као што је ова чини посебно вредном.

Иако сам Милинков,у уводу своје књиге, изјављује да није задовољан оним што је прикупио, сма-
трајући да је то само део елементарних игара његовог краја, можемо рећи да је ова књига драгоцен допри-
нос значају игре за неговање традиције и историје српског народа и дечијег психичког развоја.

Без обзира у ком крају је читалац одрастао, многе игре ће препознати на основу назива или Милинко-
вог описа. Тако нам је књигом „Елементарне игре мога краја“ Бранислав Милинков дао одговор на питање 
– Где су моје пчеле? – Пред Вама.

У Новом Саду, јул 2019. године
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Проф. др Живорад Марковић,
Факултет педагошких наука, Јагодина
Универзитета у Крагујевцу

МИШЉЕЊЕ РЕЦЕНЗЕНТА
 

Књига је написана на 144 стране, са уобичајеном величином слова и проредом, без словних,граматич-
ких, стилских и сличних мањкавости. Текст је логички и функционалнораздељен на одређена поглавља.

Свaпоглавља укомпонована су у једну кохерентну целину, која је у чврстој „вези“ са савременом те-
оријом и праксом физичког васпитања. Рукопис у потпуности задовољава методолошке и садржајне кри-
теријуме овакве врсте рада. Књига аутора Бранислава Милинкова има све карактеристике самосталног 
стручног дела и представља значајан допринос сложеној, значајној и актуелној проблематици у области 
физичког васпитања.

Садржаји су актуелни и врло значајни како за праксу школског физичког васпитања, тако, а можда и 
више, за теорију – методику и дидактику физичког васпитања и физичког образовања у предшколским 
установама, основним и средњим школама, факултетима спорта и физичког васпитања, васпитачким ака-
демијама, учитељским и педагошким факултетима.

 

На основу свега изнетог, предлажем да се рукопис ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ МОГА КРАЈА аутора Бранислава 
Милинкова класификује као књига и као такав публикује.

У Јагодини, 15. 9. 2019. године
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Проф. др Весна Хабић
Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет, Београд

ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА
 

Књига „Елементарне игре мога краја“ Бранислава П. Милинкова открива читаоцима нове странице 
значајног сегмента дечијих игара у прошлости.

Са различитим порукама које нам даје ова књига,  треба истаћи њен значај  јер је књига допринос ис-
торији спорта у Шајкашкој као и дивна илустрација елементарних игара у Војводини. Ово је био дуготрајан 
процес сакупљања, врло систематичан и презиацан јер је сам аутор био и учитељ и професор физичког 
вапитања и организатор рекреације и један од покретача  радничког спорта у Војводини.

Аутору  не недостају илустрације, фотографије, цртежи и објашњења, образовање и стручност и са 
тиме је и ова књига значајан допринос очувању елементарних игара  војвођанског краја.

Препоручујем књигу Издавачу и широј спортској публици.
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