
ПРОМОЦИЈА ЛЕТОПИСА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

                                        (1858-2013) 

У свечаној сали Земунске гимназије 10.10.2013. године, одржана је промоција 

Летописа Земунске гимназије 1858-2013. Јубилеј Земунске гимназије – 155 година 

постојања наше школе био је повод за издавање ове монографске публикације. 

Професорка српског језика др Вукосава Живковић одржала је уводну реч, у којој се 

осврнула на традицију Земунске гимназије и на потребу њеног чувања. Након тога, 

професорка српског језика мр Валентина Вукмировић Стефановић говорила је о 

концепцији Летописа и упутила је публику у његов садржај. Уводни део Летописа је 

посвећен кратком историјату Земунске гимназије и прослави претходног јубилеја – 150 

година наше школе. Централни део Летописа посвећен је периоду од 2008. до 2013. 

године. Највише простора у њему заузимају успеси ученика. Они су овде пропраћени кроз 

рад разних школских секција (литерарна, лингвистичка,  ликовна, драмска, новинарска, 

планинарска, маратонска...). Поред секција, у Летопису посебно место заузимају 

поглавља о књижевним трибинама и о сарадњи наше школе са другим институцијама. 

Такође, Летопис у себи садржи и прилоге две секције: литерарне (руководилац секције др 

Вукосава Живковић) и ликовне (руководилац секције др Војислав Клачар). Након 

излагања професорке Валентине, Александра Петровић, бивша матуранткиња гимназије, 

осврнула се на период свога школовања. Истакла је да су наставници и ученици наше 

школе увек били посвећени раду због чега су у даљем школовању наши ученици 

настављали да нижу велике успехе. Упоредо са њиховим излагањем на видео биму 

смењивале су се садржаји из Летописа. За успешност техничког дела промоције били су 

заслужни: Лана Хаџи-Никовић и Александар Жилић, ученици 3-2 и 3-4. На завршетку 

промоције, др Вукосава Живковић говорила је о прилозима литерарне секције, након чега 

су Мина Вукобрадовић и Душан Тодоровић, ученици 3-4 и 3-1, прочитали неколико 

сјајних радова наших гимназијалаца, који су касније награђени аплаузом. 

Част нам  је била да будемо део нечега тако важног за историју Земунске 

гимназије.  
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