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− Поезија Љубивоја Ршумовића је иновативна на стилско-језичком плану. Изменом
морфолошког облика речи због риме, Ршумовић је често стварао неологизме, нонсенсе,
али и нове језичке спојеве.
− Надовезујући се на поетику надреалиста и Душана Радовића, Ршумовић је наследио и
технику тзв. аутоматског писања. Увео је жаргон, арго и непесничке речи у простор
песме за децу.
− Ршумовић се одупире маниру, његов дух је карневалски. Он пародира бирократски
језик и фразу. Дакле, пародија постаје једно од доминантних стилских обележја његове
поезије.
− Ршумовићевска сатира осветљава се у контексту ужичког хумора. Он се у одређеној
мери надовезује на завичајни хумор, али га и превазилази.
− Књижевно дело за децу Љубивоја Ршумовића представља спону између послератних
модерниста и савремених песника за децу, чиме је потврђена теза Душана Радовића,
изнета у предговору Антологије српске поезије за децу (1984), да је „један циклус поезије за децу“, од Змаја до Ршумовића, завршен, те да од Ршумовића започиње нови
циклус српске поезије и књижевности за децу.
− Ршумовићево књижевно дело за децу утврђује другачију слику детињства и проширује
тематско подручје српске књижевности за децу.
− У Ршумовићевом књижевном делу за децу уочава се образац усмене књижевности, што
додатно актуализује однос традиционално – модерно у његовој поезији.
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− У Ршумовићевом стваралаштву значајно место заузима иронијски дискурс. Његова сатирична поезија, друштвена критика у прозним текстовима и цинизам надовезују се на
генерацију српских сатиричара, афирмисаних шездесетих и седамдесетих година 20. века.
− Љубивоје Ршумовић је створио аутентична драмска дела која одишу поезијом и фином
комиком. Схему класичне бајке је стваралачки надоградио и тако обликовао драмску
структуру вишеслојног значења.
− Књижевно дело Љубивоја Ршумовића може се посматрати у функцији васпитања, у
смислу развијања толеранције, уважавања различитости, развоја личности у целости, и
образовања, у смислу омогућавања целовитог сазнавања света и живота у њему.
− Ршумовићево књижевно дело ствара контекст који омогућава остваривање
међупредметног повезивања у настави, као и интегративни приступ у активностима са
децом предшколског узраста.
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