
евена Јеремић, ученица III4, освојила је, ове године, прво место на 

Светосавском књижевном конкурсу фонда професора и бивших 

ученика Земунске гимназије. 

Том приликом, урадили смо кратак интервју са Невеном. 

 

Како сте се осећали када сте добили награду?  

 

-Било ми је, наравно, драго кад сам примила награду, јер награда је, у ствари, 

признање, а признање значи да је оно што сте урадили квалитетно. 

 

О чему сте писали? 

 

-Тема је гласила Свети Сава некада, сада и у векове векова, тако да сам 

управо писала о њему, нашем највећем просветитељу и првом архиепископу. 

 

Како сте добили идеју за састав? 

 

-Професорка српског, Вукосава Живковић, 

нам је понудила више тема од којих са ја 

изабрала баш ову јер сам сматрала да ћу у 

њој моћи да пишем уносећи и нека своја 

мишљења и осећања, као и ставове. 

 

Шта Вам помаже да добијете 

инспирацију? 

 

- Не знам. Мислим да све зависи од тренутка 

и расположења, једноставно сам тада имала 

неке идеје и вољу за писањем и ето. 

 

Да ли пишете у слободно време? 

 

- Нажалост, не пишем, ретко кад, кад баш 

имам инспирацију, седнем и напишем нешто. 

 

Ко је заправо Невена? Шта волите да радите? У чему уживате? 

 

- Волим да возим бициклѕ, играм кошарку, одгледа неки добар филм, а што се 

уживања тиче, мислим да је најтачнији одговор у спавању. (смех) 

 

Н



Да ли су Ваши планови за даље школовање везани за српски језик и 

књижевност, или можда имате неке друге планове?  

 

-Још сам неодлучна по питању студија, али српски ми није једна од првих 

опција, али никад се не зна. 

 

На крају овог пријатног разговора желимо да напоменемо да ови није 

једина награда коју је Невена освојила. У првом разреду гимназије 

освојила је и другу награду на конкурсу Борислав Пекић за прозу. 

надамо се да ће неоспорни таленат ове ученице резултирати још неком 

наградом у будућности.. 
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