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Поздрављам
васи политика”
до септембра,
и јежелим

од стране студената прве године основних
садашњи председник Владе Ивица Дачић;
студија), за ове три године вредног рада, успела
Семинаруспеха
„Успешнена
жене
у политичком животу Србије”
вам2)много
испитима,
- на којем су гошће биле др Јованка Табаковић, Гордана
да испуни очекивања својих руководилаца,
Предић, Донка Бановић, др Дијана Вукомановић, др Гордана
чланова, а надамо се и студената.
Чомић;
Протекла година није била обележена само
МартасаЛутовац
3) Посета редакцији„Политике”, и разговор
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Стефановића, шефа преговарачког тима Србије у дијалогу са
годреализује
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примаран,
само група људи коју
Пројекат ,,Студентски Журнал’’
уз подршку
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издања за дијаспору Мирославом
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новинаром Милошем Шарановићем;
години, и позивамо све оне који су креативни,
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имају идеје и заинтересовани су за организовање
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Слушаоница 6, била је ове

рубрику ,,Регион”, и са вама поделимо
приче наших суседа.

Поздрављам вас до септембра, и желим
вам много успеха на испитима,
Гајите велику љубав према медијима, јер сте
својевремено радили и као новинар
и као
уредник
Марта
Лутовац
и водитељ. Шта Вас је навело да уђете у свет
новинарства?

Ја мислим да то има везе са карактером и са оним како се
родимо. Ја сам радохолик. Ја волим да радим и мени заиста
ништа није тешко. Ово јесте посао без радног времена, али
је срећна околност да издавачка кућа Лагуна нема оних
ванредних ситуација. Лепо је радити у култури. Лагуна је
највећа издавачка кућа не само у Србији већ и у региону, и
заиста је веома лепо сарађивати са писцима и колегама, и
са мојим директором Дејаном Папићем са којим имам лепу
комуникацију и разумевање.

Често сте говорили да волите Београд. Које
су вам прве асоцијације када помислите на Ваш
родни град?

Можда сплет околности. Ја сам имала једну потпуно
Пројекатсвој
,,Студентски
Журнал’’
реализује се уз подршку
другачију идеју како замишљам
пословни живот
и
Да, јако волим Београд. Волим га због његове две реке,
никада
себе
нисам
видела
ни
као
новинара,
нити
сам
себе
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја,
које
јечини
у школској
2012/2013.
због Авале,
и свега
што га
јединственим.
Такође, и због
видела у медијима. Негде
је
моја
љубав
била
адвокатура
и
за
години новчано подржало реализацију
овог
једне особе која ме
чинипројекта.
срећном.
то сам се својевремено школовала. Међутим, привукла ме
је једна аудиција пре много година коју је расписао Трећи
У једном интервјуу сте изјавили да се добар
канал. Мислила сам да немам шансе, али се испоставило да
глас о некој књизи далеко чује. Која је prema
су од пет хиљада људи који су се тад пријавили изабрали нас
Вaшем мишељењу књига коју би сте обавезно
дванаесторо, и то је мени негде био знак да имам талента. Оног
препоручили читаоцима да прочитају?
тренутка када се у тај свет уђе, просто се човек инфицира и не
може да престане да воли медије.
Постоји једна књига коју сам ја читав живот чекала. То је

Меги О’Фарел и роман „Kaда си отишао“. Један заиста прелеп
ИМПРЕСУМ
Једном приликом сте изјавили да Вам је
роман и књига коју ћу увек препоручити. Наравно постоје
• Главнa
и одговорнa
Мартаискуство
Лутовац
рад
у Лагуни
донео уредницa:
невероватно
књиге које су јако лепо примљене свуда у свету, па и код нас
• Редакција: Божица
Луковић,
Дејана
Душан
ИваниРадисављевић,
професионалног
и личног
развоја.
ШтаВукадиновић,
је за Вас
-„ХиљадуСмиљанић,
чудесних сунаца“
„Ловац на змајеве“.Кристина
Поред свега
кључВељаноска,
успеха? Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра
Антонијевић,
Томислав
што Суљовић,
сам рекла, Небојша
морам да напоменем
да волим
и путописе.
Миличевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић Ваљда зато што волим путовања, па онда волим и путописне
радити наМарко
себи константно
и непрекидно.
Тачно
романе и топло препоручујем Раденфорда и „Њујорк“.
• Управо
За издавача:
Деспотовић,
Огњен Поповић
је да ми је Лагуна донела једно потпуно ново искуство, јер сам
• Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
Звездана БАБЕЛ

5 3

РЕЧ УРЕДНИЦЕ

ПОЛИТИКА

Р Абрахам Линколн
Мрачна страна политике:

едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

Садржај

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
године домаћин
8. регионалног
семинара
Dom umirovljenika
Rijeka .......................................7
,,Историја
више воли
легенде него
људе, племенитост
него
se povrzuvaat
бруталност,
велике
говоре негоMakedonskite
мала дела.student
Историја
се сећа
студентских
радио станица.
Семинар
so Deutsche
......................................................9
битке,
али Welle
заборавља
крв”.
је обележио још једну успешну годину
Комунална култура ...................................................10
Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11
сарадње са студентима у региону, те смо
Електрични
оргазам
.................................................12
које
сељаци улове.
Отац није
имао средстава за његово
решили да се на њих угледамо. Велико
образовање,
те је Линколн
морао да позајмљује књиге од
Одело не чини
филм .................................................14
својих суседа.
нам задовољство чини да вам у овом броју
Фанк за летње време .................................................15
Да,,Жена
ли је ово
кошарка?
је једина
ствар..............................................17
које се бојим, а за коју
Студентског Журнала представимо нову
знам
да ме неће
повредити“
Политика
у српском
спорту ................................18

Слушаоница 6, била је ове

рубрику ,,Регион”, и са вама поделимо

Линколн је волео да са људима увек буде на безбедном
одстојању.
Према својим пријатељима био је хладан и
приче наших суседа.
затворен, а стална мистичност није им дозвољавала да га
заиста упознају. Многи блиски људи звали су га господин
Поздрављам вас до септембра, и желим
Линколн, а једина особа која је успела да разбије његову
вам много успеха на испитима,
,,љуштуру“ била је Мери Тод. Абрахам се искрено заљубио
у своју вереницу, али је из непознатих разлога отказао
венчање и отпутовао. Само годину дана касније венчање је
опет заказано, а овог пута и успешно обављено. Имали су
Марта Лутовац
четири сина, а само је најстарији успео да преброди тешке
болести. Абрахам и Мери су јако тешко поднели смрт својих
синова, те многи сматрају да више никада нису успели да буду
срећни једно крај другог. Линколн је од ране младости патио
од меланхолије,
је данас позната као клиничка
Пројекат ,,Студентски Журнал’’
реализујеболести
се уз која
подршку
депресија. После смрти мужа, Мери је смештена у душевну
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, које је у школској 2012/2013.
болницу, јер није успела да преброди трагедију која ју је
години новчано подржало реализацију
овог пројекта.
задесила.

,,Увек имај на уму да је твоја одлучност да успеш
далеко важнија од било чије друге одлучности“

,,Не брини ако ниси препознат, али тежи ка
томе да заслужиш препознавање“

Абрахам Линколн рођен је 1809. у трошној брвнари на
фарми у држави Кентаки. Име је добио по свом деди, а од
Када је напунио двадесет и три године, отишао је у Њу
миља су га звали Абе. Детињство је провео у немаштини и
Салем, где је заједно са партнером купио малу продавницу.
беди, а као младић радио је најтеже послове како би помогао
Врло брзо Линколн одустаје од тога посла, продаје свој део
својој
породици
да
преживи.
Увек
је
поносно
истицао
да
и почиње политичку каријеру. Тридесетих година постаје
ИМПРЕСУМ
долази из сиромашне породице пољопривредника, чиме је
члан Виговске странке и један од истакнутијих грађана
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
јасно показивао своју приврженост филозофији припростих
државе Илиноис. Као адвокат имао је много успеха у
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан Смиљанић, Иван Радисављевић, Кристина
људи.
локалним парницама, што је значајно побољшало његов
Вељаноска,
Милена
Рашић,јерМилан
Марјановић,
Небојша
Антонијевић,
Линколн
је углавном
био самоук,
је у школу
званично Нејра
угледСуљовић,
код грађанства.
Заступао
је велики Томислав
број бродара, а
Филип
Костадиновић,
Филип
Лукић случај потонулог речног чамца довео га је пред Врховни суд
ишао Миличевић,
само годину дана.
Писању
и читању га је научио
старији
• Заа издавача:
Марко
Деспотовић,
Поповић САД-а. Године 1849. добио је патент за уређај за плутање, који
рођак,
као школски
прибор
користио је Огњен
перје дивљачи

•

Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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омогућава чамцима пловидбу кроз плитку воду, па је до сада
једини амерички председник који има патент на своје име.
Велики број чланова је напустио Виговску странку, јер су
сматрали да је ропство недопустиво у било ком облику и на
било којој територији. Разочарани виговци, демократе и неке
мање странке, чинили су основу нове Републиканске странке,
едакција
радијске
чији је и Линколн
постао члан.
Коначно,емисије
1858.године, Линколн
почиње своју предизборну трку за Сенат, а главни противник
Факултета
политичких
наука,
био му је Даглас.
Њих двојица
одржали су седам
дебата које
су привукле неколико хиљада људи, а многи сматрају да су то
била је ове
најпознатијеСлушаоница
дебате у америчкој6,историји.
Само две године касније Линколн постаје републикански
године
домаћин 8. регионалног семинара
кандидат за председника државе. Занимљиво је да у току
предизборне кампање Абрахам није одржао ниједан говор, док
студентских
радио станица. Семинар
су његови саборци чинили све да му осигурају већину. Хиљаде
је говоре
у којима су
препричавали
јерепубликанаца
обележиодржало
још једну
успешну
годину
Линколнов живот и истицали његово сиромашно порекло.
Предизборни
републиканске
странке
били су
сарадње
саматеријали
студентима
у региону,
те смо
знатно већи од материјала свих осталих противника заједно.
Један писацда
новина
Чикаго
продао јеВелико
памфлет у којем
решили
се на
њихтрибјун
угледамо.
је описао Линколнов живот у скоро две стотине хиљада
копија.
нам
задовољство чини да вам у овом броју
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ноге занимљиве чињенице повезују Линколна
и Кенедија. Оно што се догодило овој двојици
америчких председника изазива велику пажњу
заговорника теорије завере.
•Имена Линколн (Lincoln) и Кенеди (Kennedy) имају 7слова.
•Оба председника су се борила за људска права.
•Обојица су изгубили синове док су живели у Белој Кући.
•Убијени су у петак хицем у главу, а убица је био Јужњак.
•Њихови наследници на месту шефа државе били су са
југа САД-а и презивали су се Џонсон. Линколнов наследник је
О дипломатији кроз векове ...................................4
рођен 1808, а Кенедијев 1908.
Bebolucija
BiH ...........................................................6
•Линколнова u
секретарица
се презивала Кенеди, а
Кенедијева
Линколн.
Dom umirovljenika
Rijeka .......................................7
•Њихове убице имају три имена (Џон Вилкс Бут и Ли Харви
Makedonskite student se povrzuvaat
Оcвалд), а рођени су 1839, односно 1939.
so•Линколн
Deutsche
Welle
......................................................9
је убијен
у позоришту
Форд, а Кенеди у
аутомобилу
маркекултура
Форд Линколн.
Комунална
...................................................10
•Убица Бут је бежао из позоришта ка неком складишту, а
Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11
убица Озвалд из складишта ка позоришту.
Електрични
оргазам
.................................................12
•Месец дана пре
убиства Линколн
је био у граду Монро у
држави
Мериленд,
а Кенеди
састао са Мерилин Монро.
Одело
не чини
филмсе.................................................14

Студентског
Журнала
представимо
,,Америку никада
неће
уништити нову
споља.
Уколико пропаднемо и изгубимо своје слободе,
рубрику
са вама
поделимо
то ће бити,,Регион”,
само затоишто
смо већ
уништили сами
себе“
приче наших суседа.

Садржај

Џон Вилкс Бут, познати глумац и шпијун Конфедерације,
Фанк
за летње време .................................................15
био је изразити заговорник ропства. Када је сазнао за
Да ли је ово
кошарка?
Линколнову
намеру
да право ..............................................17
гласа дâ робовима, одлучио
је
убити председника.
Пажљиво
је осмислио
план атентата
Политика
у српском
спорту
................................18

у позоришту Форд, које је Линколн требало да посети са
својом супругом и генералом Грантом. На програму је била
представа Наш амерички рођак, а Абрахам је у позориште
дошао сам, јер су пријатељ и жена изненада отпутовали.
Када је било извесно да ће Линколн постати нови
Поздрављам
вас
до
септембра,
и
желим
На паузи између чинова чувар је напустио салу, а Бут је
председник, сецесионисти су одлучили да иступе из
искористио прилику и устрелио Линколна у главу.
Уније и оснују Конфедеративне Америчке Државе. Шест
вам
много успеха на испитима,
Након што је био у коми девет сати, Линколн је преминуо
јужних земаља је прихватило нов Устав, а Линколн и његов
15.
априла 1865. године, у седам часова и двадесет и два
претходник Бјукенен су одбили да признају новостворену
минута.
Линколново тело, умотано у заставу, су у Белу кућу
државу. Док је путовао ка Вашингтону на своју инаугурацију,
по киши пренели гологлави официри, док су све градске
Линколн се неколико пута обраћао народу
и политичарима.
Марта
Лутовац
цркве звониле. После десет дана бекства, Бута са пронашли
У Балтимору је избегао атентат, те је у главни град стигао
на фарми у држави Вирџинија , где је, након кратке борбе са
маскиран. Абрахам је понудио неколико мирних решења
полицијом, убијен.
за превазилажење кризе, а чак је и у свом инаугурационом
Линколново тело је три седмице возом обилазило
говору истакао да не планира да укине ропство у јужним
градове
Севера и
су погребне свечаности,
Пројекат
,,Студентски
Журнал’’
реализује
сеодржаване
уз подршку
деловима. Упркос свим
дипломатским
напорима, рат
је
којима
су
присустовале
хиљаде
људи.
Највећи поштоваоци
постао
неминован. Амерички
грађанскинауке
рат окончан
је након
Министарства
просвете,
и технолошког
развоја, које је у школској
2012/2013.
шеснаестог
америчког
председника
дуж
пруге пратили су
четири дуге године, а Линколнова
победа
на
председничким
години новчано подржало реализацију
овог пројекта.
воз.
изборима значила је и победу Северњака у овом рату.
Линколн је у двеста седамдесет и две речи и три
минута одао почаст храбрим војницима који су се борили
у грађанском рату, и нагласио да њихове жртве неће бити
узалудне. Победа Уније за њега је била потврда демократије
и њеног модерног схватања као власти из народа, од народа
и за народ. Сматрао је тај успех новим рођењем слободе
и јединства у америчком друштву. Усвајање Тринаестог
ИМПРЕСУМ
амандмана
којим се укида ропство на територији Сједињених
• ГлавнaДржава,
и одговорнa
Марта
Лутоваци
Америчких
Линколнуредницa:
је преокренуо
ток историје
допринео
борби заБожица
људска права.
• Редакција:
Луковић, Дејана Вукадиновић,

,,Свако воли комплименте“

Абрахам Линколн је после смрти добио статус
националног мученика и хероја, а његова дела и
личност постали су извор америчког јединства. Према
истраживањима у којима су академици оцењивали
председнике, Линколн се већ више од пола века налази међу
тројицом најцењенијих. Студија из 2004. године показује
да академици
из области
и политике
стављају
Душан
Смиљанић,
Иванисторије
Радисављевић,
Кристина
Линколна на прво место, док га правници стављају на друго,
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав
одмах после Вашингтона. Линколнов портрет се налази
,,Не
броји се колико
живота је
прошло,
Миличевић,
Филип година
Костадиновић,
Филип
Лукић на пенију и новчаници од пет долара, као и на многим
већ
је живота
у годинама
било“Огњен Поповић
• колико
За издавача:
Марко
Деспотовић,
поштанским маркицама.

•

Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић

Филип ЛУКИЋ
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ПОЛИТИКА

РРупа без дна
едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

Садржај

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
Makedonskite student se povrzuvaat
студентских радио станица. Семинар
so Deutsche Welle ......................................................9
је обележио
још једну успешну
годину је онај који
„Најуспешнији
политичар
каже култура
оно што
сви мисле,
Комунална
...................................................10
и којиу региону,
то кажетенајгласније“.
(Теодор Рузвелт)
Спомен-плоча
у Топчидеру ..................................11
сарадње са студентима
смо
идиотом, знајте оргазам
да вас је тако
назвао или зато што је он
ноги сматрају да је данас тешко бити
Електрични
.................................................12
решили даоригиналан
се на њих
угледамо.
Велико
идиот, или зато што сте идиот ви ( напомена: данашњи појам
и изнедрити
нешто
ново. Говоре
Одело не чини филм .................................................14
идиота је у оваквим случајевима тобож’замена за псовку, и
како је одавно „измишљена топла вода“, вода
нам
чини
да вамсе уу овом
броју
Фанк
не можеза
се летње
довести увреме
везу са .................................................15
старогрчким појмом). Могуће је,
која задовољство
је временом варирала
и јављала
свим могућим
чак вероватно,
би се креатори
политичке мисли згрозили
„агрегатним стањима“. Наравно, увек је било лакше наћи
Да
ли је оводакошарка?
..............................................17
Студентског
Журнала
представимо
над начином њене садашње употребе, и то са правом. Ко
изговор него решење,
те смо и
ми одлучили да нову
кренемо
Политика у српском спорту ................................18

Слушаоница 6, била је ове

М

линијом мањег отпора и прихватимо оно што нам се даје.

рубрику
,,Регион”, и са вама поделимо
Свакако се можемо усагласити са Рузвелтовом „тезом“, али

нам се ипак неминовно намеће једно питање - Да ли у овом
приче
наших суседа.

случају бити „успешан“ значи уједно и бити „поштен“? Нисам
убеђења да онај ко севас
користи
туђим мислима, аинежелим
сопственим
Поздрављам
до септембра,
може бити поштен, а још мање уколико се оне користе као
средство
за личну
добит,на
штоиспитима,
је често случај. Забрињавајућа
вам
много
успеха
је и чињеница да се у таквој врсти успешности не види ништа
лоше, иако се при томе, како каже Рузвелт, она гласно „чује“.
Јавна је тајна и да смо временом навикли да чујемо само оно
Лутовац
што нам шкоди, углавном зато што јеМарта
друга страна
навикла
да прича само таквим језиком. Кажу да је одувек било тако.
Кажу да је политика гласник преваре. То је оно што чујемо. То
је оно што се гласно изговара.

се затекне, случајно или намерно, у њеној сфери, стећи ће
основна знања о корупцији, лажним обећањима и јефтином
оброку у Народној скупштини. Све је сведено на границу
хумора, а граница између хумора и трагедије је ових дана
изузетно танка, те се са наше тренутне позиције може видети
само мрак на крају тунела.

„Да би успели у политици често се требате
издићи изнад својих принципа“ (Аутор непознат).

Колевка политичке мисли, иронично, изгубила је политику у својој чистој форми, и попримила ову гортескну.
Принципи се граде на основу нових вредности, које
константно пркосе развоју оног рационалног дела у човеку.
Да ли онај ко се ради успеха у политици издигне изнад својих
принципа, уопште поседује исте? Све зависи изнад којих
принципа се издиже, и, истовремено, којим принципима
„Једна од казни за одбијање учествовања у
,,Студентски
реализује се уз подршку
тежи.
политици је та штоПројекат
вас на крају
воде они којиЖурнал’’
су
Министарства
развоја,
које једаујешколској
2012/2013.
чињеници
политика настала
у античкој
вам
инфериорнији“. просвете,
(Платон) науке и технолошког„Упркос
Грчкој,
модерна
грчка
политика
са
њом
нема
никакве
везе.
Уколико бисмо Платона
упитали
да
ли
је
политика
години новчано подржало реализацију овог пројекта.
Разлог за настанак тако велике разлике је тај што данас ретсавезник зла, он би нам свакако одговорио да је то највећа
ко ко залази у област политике и њоме се бави. Уопштено
увреда која политичкој мисли и акцији може бити упућена. То
говорећи, приоритет грађана је њихов лични напредак и
не треба да нас чуди ако узмемо у обзир историјски контекст
просперитет, а не напредак заједнице. Моје мишљење је да
и околности под којима би антички филозоф одговорио на
је тренутно један од главних „противника“ политике људски
питање. Јасно је да је политика у свом најранијем облику
егоизам, који, као екстремни облик индивидуализма, јасно
сматрана, у најмању руку, савезником, те се сврставала на
пркоси развоју политике која ће довести до колективног
страну „добра“. Носиоци мудрости говорили су како је она
напретка“, каже Александрос Цолакидис, један од
ту да служи човеку, а не да га начини својим робом. Платон
ИМПРЕСУМ
средњошколаца из Солуна.
би вас свакако назвао „идиотом“ уколико бисте одбили
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
„Одисеј је бар лутао сам. Итаку није водио са
да се укључите у полтички живот и ширење политичке
• Редакција:
Божица
Душан
Иван Радисављевић, Кристина
собом“.Смиљанић,
(Петар Лазић)
мисли.
Наравно, тај
епитет Луковић,
био би вамДејана
упућенВукадиновић,
због ваше
Вељаноска, Милена
Рашић, Милан
Суљовић,
Небојша
Антонијевић,
Томислав
смо некада
можда имали
Итаку, а можда
и Одисеја.
незаинтересованости
за учествовање
у јавнимМарјановић,
пословима Нејра Ми
- пословима
свих, Филип
већ организовање
само Филип
сoпственог,
Миличевић,
Костадиновић,
Лукић И ако јесмо, од њих је данас остала само прича. Прича о
залуталом Одисеју, и пропалој Итаки.
привтног
живота ( реч
„Idios“Деспотовић,
на старогрчком
значи Поповић
„сам“).
• За издавача:
Марко
Огњен
Међутим,
када
вас
данас
неко
из
политичке
сфере
назове
• Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић

Марта ЛУТОВАЦ
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РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Теорије завере

Алтернативне
Садржај
историјске приче

Р

ДРУШТВО

едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
Председника
СФРЈ
изнедрила
је
Пољска?
Невероватно!
Тито
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom
umirovljenika
Rijeka .......................................7
није ни био социјалиста! Масони
су срце
Србије!
Makedonskite
student
se povrzuvaat
студентских радио станица. Семинар
so Deutsche Welle ......................................................9
бичним људима сматрамо, рецимо, продавца
самој граници са урбаним митовима и понекад их само
је обележионајош
једну
успешну
годину
Комунална
култура
...................................................10
пијаци, возача троле, инструктора у
нијансе
деле да митови
и постану.
пролазницу која слуша музику
Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11
сарадње са теретани,
студентима
у региону, те смо
помоћу слушалица. Дакле, условно речено,
Теоретичари новог доба
Електрични
оргазам .................................................12
„обичним
људима“
сматрамо
људе
који
су
део
рутине
и
Постоји безброј Интернет страница и портала који
решили да се на њих угледамо. Велико
Одело
не чини
.................................................14
нечије свакодневице на овај или онај начин, људе као што
се
баве овом
темом,филм
као модерни
и савремени деривати
смо
ви
или
ја.
„теоретичара“.
На
једном
таквом
сајту може се наћи
нам задовољство чини да вам у овом броју
Фанк за летње време .................................................15
Оно што нам је свима заједничко је то да мислимо да
алтернативна прича о највећем сину наших народа и
Да ли је ово кошарка? ..............................................17
знамо најбоље како
око нас свет
функционише, што
је саснародности - Јосипу Брозу Титу. Званична историја учи нас да
Студентског
Журнала
представимо
нову
Политика
српском
................................18
вим природно. Нико исту вест, информацију или податак
је
Тито рођен у у
Кумровецу,
да спорту
се школовао
за машинбравара, а

Слушаоница 6, била је ове

О

рубрику
,,Регион”,
сапример,
вама податак
поделимо
не тумачи на
исти начин.иНа
да је основац

брутално претучен би неког другог основца могао да уплаши,
приче
наших суседа.
док би пензионер
помислио да су наставници криви за то,
а наставници би кривили родитеље. Нема у овоме ничега
Поздрављам
вас до септембра, и желим
спорног.
Када одређени број нас распаравља са истомишљенивам
надедукције
испитима,
цимамного
о било успеха
којој вести,
које се из тога изроде
обично постају уврежена мишљења, карактеристична за
одређен број људи. То их не чини некаквом групом, већ
једноставно – истомишљеницима. На овакав, лаички,
Марта Лутовац
аматерски начин, настају и теорије које теже да објасне неке
друштвене појаве. Настале на прилично дискутабилним
изводима и закључцима, теорије завере често се налазе на

да је пре Првог светског рата радио по фабрикама у Немачкој
и тадашњој Аустоугарској. Међутим, многи „теоретичари“
на основу непроверених чињеница говоре о томе како су га у
Југославију послали амерички обаештајци, те како је он рођен
у браку неког Пољског капиталисте и сиромашне Словенке

Пројекат ,,Студентски Журнал’’ реализује се уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској 2012/2013.
години новчано подржало реализацију овог пројекта.
На пример, чињеница је да ти студираш
ФПН и посећујеш кафане
(вероватно отуд његов презир према буржоазији), те да
нам је инсталиран искључиво да би под његовом командом
ИМПРЕСУМ
Југославија одржала равнотежу при Хладном рату против
Совјета. Постоји и прича да је Тито умро много раније него
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
што кажеСмиљанић,
званичан датум
(1980.),
неких десетак
година пре.
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан
Иван
Радисављевић,
Кристина
Наиме,
„теоретичари“
тврде
да
у
Земуну
постоји
споменик
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав на
коме пише Другово име, презиме, идентичан датум и место
Миличевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић
рођења, а само други датум смрти. Шта је ту заиста истина?
• За издавача:
Марко
Деспотовић,
Огњен Поповић Како то да један машинбравар постане тако надарени и
Је л’ ово
контрола
напред?

•

Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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надасве талентовани пијаниста, мачевалац, ловац? Како то да
се један социјалиста понаша за председничкога живота као
примерени припадник буржоазије? Шта тек рећи о чувеном
црном коферу који је Тито увек носио са собом и који је на
крају понео у гроб? Прича каже да кофер у себи крије тајну
Титовог идентита, намера и намене.

РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Р

едакција радијске емисије
Завера кроз векове
Историјски
гледано, прве
писане теоријенаука,
завере се могу
Факултета
политичких

Марко Симендић,
доцент на предмету
Историја политичких
теорија,
за Студентски
Журнал:

Садржај

наћи као делови папских изјашњења у периоду јачања
О дипломатији кроз векове ...................................4
Слушаоница
6, била
ове наводима
просветитељског
покрета, иза кога
су се поје
папским
Bebolucija u BiH ...........................................................6
налазили илуминати. Након Француске револуције, стишала
године
8. регионалног
семинара
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
се прича домаћин
око теорија завере,
јербо су настајале
државе (и
нације), те нико и није имао времена да размишља о томе.
Makedonskite student se povrzuvaat
студентских
радионастаница.
-У нашим, а чини ми се и у другим
Ипак, оне испливавају
површину Семинар
већ у другој декади
so Deutsche Welle ......................................................9
ХХ века. Хитлеров антисемитизам, јасно је, у основи има
друштвима, оне су врло заступељене, пре
јевелику
обележио
још једну успешну годину
Комунална
...................................................10
теорију завере јевреја против целог света („сви ће
свега јер сукултура
примамљиве.
Оне нису нужно
јести мрвице са њиховог стола “). Да би целокупна прича
Спомен-плоча
у Топчидеру
..................................11
везане за одређене
друштвене
групе, јер их
сарадње
са студентима у региону, те смо
била још интересантнија, кроз историју су се појављивали
можемо наћи
у свакој
групи у одређеној
Електрични
оргазам
.................................................12
различити да
фанатици
који су
поткрепљивали,
па чак и
решили
се на њих
угледамо.
Велико
мери. не чини филм .................................................14
Одело
донекле аргументовали, такве теорије (Мајкл Бејџет, Ричард
Ли изадовољство
Хенри Линколн, иначе
бестселера
„Света
Крв
нам
чиниписци
да вам
у овом
броју
Фанк за летње време .................................................15
свети Грал“).
Да ли је ово кошарка? ..............................................17
Иако су се појављивале
различитим периодима,
Студентског
Журналау представимо
новусве
Политика у српском спорту ................................18
теорије завере могу се везати за једну парадигму - скривање
тајне (зла уста
међу вама би
се сетила
некога или
рубрику
,,Регион”,
и са
вамаистребљења
поделимо
-Зато што су оне најлакше објашњење
нечега. али о томе после), која мора да чека свој тренутак да
неких компликованих феномена. Или
приче
наших суседа.
буде откривена.
можда зато што лако објашњавају тешку
Међу српским живљем су теорије завере највише маха
Поздрављам
вас
до
септембра,
и
желим
ситуацију у којој се нашао појединац. А
узеле након Титове смрти (1980.) и често су биле управо на
његову адресу упућене (Да ли је Тито уопште постојао? Ко
можда и зато што је то најлакши начин
вам
испитима,
је онмного
био? Да успеха
ли је биона
масон).
Тајна друштва и езотерија
схватања у једној широј слици; свако од нас
уопште, на Српску психу углавном делују попут вијагре, те
има некакав систем помоћу којег смешта
су теорије надограђиване, дотериване, а богме се стварале и
информације у своју свест. Нажалост,
нове. Када би се спровело истраживање „Шта Срби знају са
Марта
Лутовац
те теорије се често заснивају на научно
сигурношћу“ резултати би вероватно изгледали овако:
неоснованим чињеницама и непровереним
1.Слоба је убијен
2. Никола Тесла није био са ове планете
информацијама. Код нас постоји и један
3. Тито нас је „увалио“ у дугове
академски круг који позива на веровање у
4. Запад нас мрзи још
од онда кад су
им наши под турцима
Пројекат
,,Студентски
Журнал’’
реализује
уз подршку
многе
теоријесезавере
уместо да популарише
продавали
болесне
прасиће
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској 2012/2013.

-Колико су нашем друштву
заступљене теорије завере?

-Зашто је људима потребно да
праве овакве тоерије?

рационално, трезвено размишљање и
години новчано подржало реализацију
овог
пројекта.
закључивање...
Научно
истраживање.
Можда изгледа смешно, али се теорија о „трулом“ западу

разграћивала да би дошла до невероватних размера укључили
масоне, илуминате, темпларе, жидове (израз јеврејин не
звучи довољно зло), комунисте, ционисте, фашисте, слависте,
евангелисте, итд.
Оно што те теорије баца у сенку јесте то што, иако је
-Чини ми се да ту нема неког посебног
потребна сила из сенке да нам не да да живимо нормално,
правила..
Свако је подложан да поверује тим
факат је да су ту увек домаћи дежурни кривци који понекад и
теоријама у мањој или већој мери, јер су оне
ИМПРЕСУМ
више
сметају од њих (домаћи издајници и страни плаћеници
део те сиве зоне, која на најједноставнији
прим.
прев.). иКада
се све сагледа
наконМарта
овога, извлачи
• Главнa
одговорнa
уредницa:
Лутовацсе
утисак
да
мећу
српским
живљем
теорије
завере
ипак
служе
начинСмиљанић,
објашњава
стање
ствари. Неко
више
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан
Иван
Радисављевић,
Кристина
за доколицу и развијање маште, а понеко од тога напише и
темељи
своје
знање
на
научној
основи,
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томиславнеко
добру књигу (сетите се „Константиновог раскршћа“ Дејана
Миличевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић мање.
Филип КОСТАДИНОВИЋ
Стојиљковића).

-Који друштвени тип смишља
овакве теорије?

•
•

За издавача: Марко Деспотовић, Огњен Поповић
Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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Стварност или мит?

РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Р

едакција радијске емисије
Факултета политичких наука,

ДРУШТВО

Садржај

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija
BiH ...........................................................6
Вечито актуелна тема, проблем дечијег
рада, uкоја
се скоро увек
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
„активира“ приликом расправа о суровости капитализма, ни данас
Makedonskite student se povrzuvaat
студентских
радио станица.
Семинар
није на прагу
решења.
Заштићени свакодневницом
често сматрамо
so Deutsche Welle ......................................................9
да смо такву
врсту
експлоатације
оставили
изакултура
себе ...................................................10
још у 19. веку.
је обележио
још једну
успешну
годину
Комунална
Међутим,
да ли јеу тако?Да
лисмо
деца данас
имају загарантована
права,
Спомен-плоча
у Топчидеру ..................................11
сарадње
са студентима
региону, те
или ми и даље не можемо да се суочимо
са чињеницама?
Електрични
оргазам .................................................12
решили даодеће
се на
њих
угледамо.
Велико
невладине организације широм света,
Одело не чини филм .................................................14
које се баве питањем дечијих права, дечији
Међународна организација
нам задовољство чини да вам у овом броју
Фанк за летње време .................................................15
рад дефинишу као било коју врсту производне
рада
је ..............................................17
2011. године да
Да ли јеобјавила
ово кошарка?
делатности
која представимо
је психички, социјално
Студентског
Журнала
нову и
115
милиона
деце
на ................................18
свету ради
морално опасна по дете и која утиче на његово школовање.
Политика
у српском
спорту

Слушаоница 6, била је ове

В

Међународна
организација
(International
Labour Orрубрику
,,Регион”,
и сарада
вама
поделимо

ganization) објавила је 2011. године да 115 милиона деце на
свету (што
чини 7 суседа.
% укупне дечије популације) ради послове
приче
наших
који могу да им угрозе живот. Највећи број деце запослен је
у тешкој индустрији,
извођењу
грађевинских
радова и у
Поздрављам
васнадо
септембра,
и желим
области пољопривреде. Приликом запошљавања, старост
вам
много
успеха
на испитима,
детета
углавном
не игра никакву
улогу.

послове који могу да им угрозе
живот

радећи. Највећи број запослен је у индустрији пешчара, у
каменоломима. Рад на опасним машинама и са експлозивом
представља свакодневницу, као што је код деце рођене на
западу одлазак у школу. Занимљива је и чињеница да је јадан
од највећих увозника индијског камена Велика Британија,
држава која је једна од водећих у промовисању права човека.
Процењује се да у Србији ради 4% деце између 5 и 11 година.
Марта Лутовац
Министарство рада и социјалне политике објавило је да деца
најчешће раде као продавци на пијаци, уличним тезгама, код
Кинеза, и као разносачи роба и чистачи улица. Деца-радници
Зарада у рукама деце
углавном воде порекло из маргинализованих група као што
У 19. веку, када је процес индустријализације достизао
су избеглице и Роми, и долазе из породица у којима родитељи
свој врхунац, запошљавана
су и деца
од 5 година, којаЖурнал’’
су
Пројекат
,,Студентски
реализује се уз подршку
немају завршену основну или средњу школу . Просјачење,
због своје телесне грађе била у могућности да досегну ситне
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја,
које јемеђу
у школској
2012/2013.
заступљено
првенствено
ромском популацијом,
доноси
делове машина којима обични радници нису могли да
подржало
највише прихода,овог
те се ипројекта.
овај вид активности дефинише као
приступе. Привилегије години
у виду већеновчано
плате и краћег
радног реализацију
принудни рад деце.
времена представљале су имагинарни концепт о којем се
тада чак није ни маштало. Дечије наднице биле су ниже чак
Можда да, а можда не
и од надница жена, а простор за манипулацију малишанима,
Начин борбе против овог проблема може се поистоветикапиталистима је отворио ново поље за увећање прихода.
ти
са
проблемом повећања животног стандарада. У тренутку
Логика здравог разума претпоставила би да су се идеје о
када
угрожене
групе буду добиле прилику да мисле на нешто
раду деце изгубиле током процеса модернизације и ширења
друго сем преживљавања, можда ће моћи да се посвете
европске културе уз помоћ глобализације. Идеје о људским
поштовању и унапређењу закона о правима деце. До тада ће
иИМПРЕСУМ
дечијим правима, изречене у многим конвенцијама,
сурови систем наставити да експлоатише тржишта јефтине
приказују
се и
као
идеал остварен
широмМарта
света. Лутовац
Међутим,
• Главнa
одговорнa
уредницa:
радне снаге, правећи се да не види на чији рачун повећава
проблем запошљавања деце, онако како га карактеришу
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан
Смиљанић, Иван Радисављевић, Кристина
своје богатство. Земље у транзицији, на које данас велике
развијене индустријске земље, није прихваћен као такав код
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра
силеСуљовић,
искључивоНебојша
гледају каоАнтонијевић,
на извор понудеТомислав
физичке, али и
заједница које тим путем обезбеђују свој опстанак.
Миличевић,
Филип
Костадиновић,
Филип
Лукић
интелектуалне
снаге,
биће
у
прилици
да
одбију
„руку спаса“
Данас, највећи број деце-радника заступљен је у Африци,
•
За
издавача:
Марко
Деспотовић,
Огњен
Поповић
коју
им
Запад
тако
дарежљиво
пружа.
Азији и Латинској Америци. У Индији између 80 и 100
• Дизајн
техничка
припрема:
милиона
деце ииспод
15 година
проводиЛука
по 12Коковић
сати дневно
Милена РАШИЋ

Процењује се да у Србији ради
4% деце између 5 и 11 година.

11 3

РЕЧДРУШТВО
УРЕДНИЦЕ
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Она траје и после смрти...

Садржај
Љубав кроз
векове

едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

О дипломатији кроз векове ...................................4
У бајкама
смо навикли
Слушаоница
6, била је на
овесрећан крај. Нису нам страни ни трагични
Bebolucija u BiH ...........................................................6
завршеци
великих
светских
љубави.
Међутим, писати о љубави
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
данас није нимало наивно. Она се увелико
своди на материјалну
Makedonskite student se povrzuvaat
студентских радио станица. Семинар
корист - скупе бунде, ципеле, аутомобиле.
so Deutsche Welle ......................................................9

је обележио
још једнунеколико
успешну
„Волим те” подразумева
нулагодину
на банковном

рачуну и ето где смо. Љубав не заслужује такав третман.
сарадње
садруга
студентима
у региону,
Постоји и она
страна. У мањини,
свакако.те
Онасмо
уздиже
љубав на пијадестал искрених емоција. Која страна ће
решили
да се на њих угледамо. Велико
превагнути - маркиране ципеле или заљубљени поглед?

„Од
настанка света
сви судапокушавали
да схвате
нам
задовољство
чини
вам у овом
броју
универзум путем љубави.” Коељо
Заиста је тако.
Мотив љубави
се провлачио
кроз
Студентског
Журнала
представимо
нову
уметничка дела од памтивека. Многе историјске љубави
сведоче о томе
и доказујуидаса
права
љубав
постоји (или је бар
рубрику
,,Регион”,
вама
поделимо
постојала). Пенелопа је верно чекала Одисеја. Издржала је

Комунална култура ...................................................10
Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11
Електрични оргазам .................................................12
Одело не чини филм .................................................14
Фанк за летње време .................................................15
Да ли је ово кошарка? ..............................................17
Политика у српском спорту ................................18

приче
наших суседа.
Могулски цар Шах Џахан је у знак вечне љубави према својој
жени Мумтаз Махал (чије име у преводу значи „изабраница
Поздрављам вас до септембра, и желим
палате”) саградио чувени маузолеј Таџ Махал, у коме је касније и
он
сахрањен.
место на на
коме
ће храм бити саграђен и на коме
вам
многоКаоуспеха
испитима,
ће почивати његова жена, Шах је изабрао место које је могло да
се види с прозора његових одаја. За изградњу маузолеја било
је потребно давдесет и две године, а у изградњи је учествовало
више од двадесет хиљада људи, радећи Марта
двадесет и Лутовац
четири сата
дневно. У 18. веку опљачкан је велики део блага, али непролазна
лепота овог храма и даље чува једну велику љубав.

на том путу има трња. Живиш за тренутак. За тренутак који
ће трајати.

„Није благо ни сребро ни злато, већ је благо што
дугих двадесет година самоће
и показала
да се зарад љубави
Пројекат
,,Студентски
Журнал’’
реализује
се уз подршку
је
срцу
драго.” Сремац
често мора жртвовати, јер један не може сам. Мора да постоји
Министарства просвете, науке и технолошкогЛепо
развоја,
којеСремац.
је у школској
2012/2013.
је говорио
Мада многим
данашњим
узајамна подршка и свест да нас неко чува. Парис је ратовао
години
новчано
подржало
овог
пројекта.
„срцима” бива драг
и Р8 и
Ауди. И сребро. И мало више злата.
због Хелене Тројанске. Ромео
и Јулија
су због своје
љубави реализацију
По могућству белог. Жуто више није „ин”. Љубав постаје
изгубили животе, а Шах Џахан је својој вољеној Мумтаз
тржиште, а срце се купује на грам. Бахато се газе двадесете
саградио величанствени Таџ Махал. Та велелепна грађевина
и чека се принц у црвеном ферарију. Па сад - ко чека, дочека.
постоји као симбол безусловне љубави о којој се и данас
Не кажем да је немогуће. Не критикујем. С једне стране све те
говори са одушевљењем. Чак након, скоро четири века,
материјалне ствари могу имати својих предности. Али да ли
њихова љубав и даље траје.
је то “материјално” и довољно?
„Има један диван невидљив свет, а то је онај
што га заљубљени у срцу носе.” Иго

„Љубав је састављена од једне душе која
насељава два тела.” Аристотел

Настаје онда када двоје заљубљених себе ставе у једну
ИМПРЕСУМ
Не морате да градите Таџ Махал. Пронађите своје
димензију.
Познату
само њима.
Сакривену
од злих
погледа.
• Главнa
и одговорнa
уредницa:
Марта
Лутовац
место
у бескрајном плавом кругу и у својој глави саградите
Обично то буде ни на небу, ни на земљи. Тада се свет гледа
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан
Смиљанић,
Иван Радисављевић,
Кристина
савршенији
храм. Допустите
срцу да повремено
диктитра
неким другим очима, видик се мало помути. Позитивну
Вељаноска,
Милена
Рашић,
Милан
Марјановић,
Нејра
Суљовић,
Небојша
Антонијевић,
Томислав
ритам живота. Запитајте се: шта је човек без љубави? Без ње
енергију преносиш на околину, па и оно што те је нервирало
Миличевић,
Костадиновић,
остајемо заточени у лавиринту усамљености. Зато, потражите
постаје
ситница којаФилип
те „не дотиче”.
Чини се даФилип
можеш Лукић
све.
своју Аријадну чије ће вам клупко помоћи да нађете излаз и
•
За
издавача:
Марко
Деспотовић,
Огњен
Поповић
Нема тог инструмента који би измерио количину љубави у
победите.
заљубљеном
Сежеш до
звезда, не бојећи
се притом да
• Дизајнсрцу.
и техничка
припрема:
Лука Коковић

Александра МИЛЕТИЋ
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Р

Свет хорора!

КУЛТУРА

Садржај
Лепота домаћег
ужаса
едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

О дипломатији кроз векове ...................................4
Упозорење:
текст
садржи
Слушаоница
6, била
је овеинформације о филмовима које могу
Bebolucija u BiH ...........................................................6
покварити
доживљај
ако
их
пре
читања
текста нисте гледали (или,
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
једноставније речено, спојлере). Препоручујем
читаоцима да
Makedonskite student se povrzuvaat
студентских радио станица. Семинар
погледају филмове пре читања текста;
сви наведени
се могу наћи
so Deutsche
Welle ......................................................9
је обележио
још (youtubе)
једну успешну годину
на јутјубу.
Комунална култура ...................................................10

П

сарадње са ри
студентима
у региону, те смо
помену српске кинематографије, у свести
искрсну углавном „прежвакана“ филмска
решили да се
на њих угледамо. Велико

остварења и глумци који само што нам не
искоче изчини
фрижидера
и понуде
нас, на пример,
нам задовољство
да вам
у овом
броју
кришком сира. Српски филмови страве, од којих су најбољи
рађени од стране Журнала
Горана Марковића
(чије се именову
налази
Студентског
представимо
у књизи 501 best directors), остају неправедно скрајнути.
Њихова лепота
лежи уи јединственој
атмосфери српског
рубрику
,,Регион”,
са вама поделимо
хорора, чији су главни чиниоци сиромаштво, анксиозност,
борба санаших
самим собом
и свеопшта тескоба. Они су тако
приче
суседа.
вешто приказани да се на крају сваког филма питамо да ли је
Поздрављам
васдогађају.
до септембра, и желим
снимљен по стварном
Српски хорор није жанровски чист, нити је за љубитеље
вам
много
успеха
наОниспитима,
слeшера
и ,,бу!”
ефеката.
ће се више свидети људима
који у хорору желе да виде префињени психолошки потрес,
темељан развој лика и невероватне преокрете.

Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11

Начић) је београдски Давитељ, серијски убица-едиповац
Електрични
.................................................12
који
у наступимаоргазам
лудила, којих
се касније не сећа, убија

Одело не чини филм .................................................14
Фанк за летње време .................................................15
Да ли је ово кошарка? ..............................................17
Политика у српском спорту ................................18

Марта
Лутовац
Давитељ против давитеља
(1984.)
Режија: Слободан Шијан

Пројекат
Журнал’’ реализује се уз подршку
,,Ако у једном
граду,,Студентски
нема
Министарства
просвете,
манијака,
тај град
није науке и технолошког развоја, које је у школској 2012/2013.
метропола.” години новчано подржало реализацију овог пројекта.

,,Ко не воли каранфиле, не
треба ни да живи!”
девојке које не воле каранфиле и носе панталоне. У радњу се
уплићу Спиридон Копицл, музичар који остварује неку врсту
Иако представља омаж, по некима чак и пародију на
менталне конекције са Давитељем (и са њим дели страх од
ИМПРЕСУМ
прослављене
стране
хороре,
ова
култна
мешавина
хорора,
независних, јаких жена) и инспектор Страхињић, амбициозан
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
трилера
и
комедије
била
је
и
остала
јединствена
појава
на
човек пред
пензијом, кога
овајРадисављевић,
случај чини нервно
лабилним.
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан
Смиљанић,
Иван
Кристина
нашим просторима. Најупадљивији је утицај Хичкоковог
Чак и ако вам се овај филм не чини интересантним,
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав
,,Психа” у стварању главног лика, Пере Митића (Петар
требало би да га погледате само због сцене у којој полудели
Миличевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић Ташко Начић ,,dressd-in drag” јури Срђана Шапера по
Цвећар).
• Петар
За издавача:
Марко
Цвећар (чији
ликДеспотовић,
фантастично Огњен
тумачи Поповић
Ташко
Београду да му откине уво.

•

Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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едакција радијске емисије
Факултета политичких наука,
Слушаоница 6, била је ове

године домаћин 8. регионалног семинара
студентских радио станица. Семинар
је обележио још једну успешну годину
сарадње са студентима у региону, те смо
решили да се на њих угледамо. Велико
нам задовољство чини да вам у овом броју
Студентског Журнала представимо нову
рубрику ,,Регион”, и са вама поделимо

Садржај
О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
Makedonskite student se povrzuvaat
so Deutsche Welle ......................................................9
Комунална култура ...................................................10
Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11
Електрични оргазам .................................................12
Одело не чини филм .................................................14
Фанк за летње време .................................................15
Да ли је ово кошарка? ..............................................17
Политика у српском спорту ................................18

приче наших суседа.
Поздрављам вас до септембра, и желим
вам много успеха на испитима,

Већ виђено (1987.)

Марта Лутовац

Режија: Горан Марковић

Свето место (1990.)

,,...сети се,Пројекат
сети се,,Студентски Журнал’’ реализује
Режија: Ђорђе Кадијевић
се уз подршку
свега...сети
се...
”
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској 2012/2013.

Драган Јовановић тумачи лик младог богослова који има

години новчано подржало реализацију
овог пројекта.
задатак да у сеоској цркви три ноћи чита молитве крај одра

Радња филма кроз ретроспекцију прати тежак живот
младе лепотице, за живота напаћене инцестоидном везом са
учитеља клавира, чији зачетак љубавне везе са привлачном
својим оцем. За то време, мрачне силе, са којима је преминула
млађом колегиницом представља и почетак краја за све људе
ступила у контакт, покушавају да за себе приграбе неискусног
повезане са њом, осим за Бобику, њеног млађег брата, који се
богослова Тому.
након много година нађе у прилици да освети своје уништено
По оценама лаика, али и филмофила, овај филм
детињство, оца и сестру.
је проглашен за жанровско ремек-дело. Прави хорор,
За разлику од претходног филма, овде нема ни назнаке
са елементима словенског фолклора, фаталних жена,
ИМПРЕСУМ
комедије.
Одлично изведен увод у причу, мајсторска глума
бласфемије, инцеста и-паланачког менталитета! Нарочито
Мустафе
Надаревића
и
Анице
Добре,
и
сцене
од
којих
се
и
напетим и језивим га чини неухватљива, неодређена
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
ветерани
хорора, Божица
трилера иЛуковић,
драме следе,
само Вукадиновић,
су неки од
атмосфера,
коју само један
српски хорорКристина
може имати,
• Редакција:
Дејана
Душан
Смиљанић,
Иванстари
Радисављевић,
разлога
због
којих
неизбежно
треба
одгледати
овај
филм.
и
која
се
нигде
више
не
виђа.
Сценарио
је
написан
по краткој
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав
Незаборавна последња сцена ће учврстити и овако снажан
причи Николаја Гогоља - ,,Виј”, која је у овој екранизацији
Миличевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић
утисак који ће филм оставити на вас.
незнатно проширена и обогаћена.

•
•

За издавача: Марко Деспотовић, Огњен Поповић
Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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Музика и Београд

едакција радијске емисије

Садржај

Јесењи звуци

Факултета политичких наука,
попје
легенда
СлушаоницаЕнглеска
6, била
ове Питер

Гебријел (Peter Gabriel) наступиће 5.
у Комбанк Арени.
године домаћин 8.октобра
регионалног
семинара
Турнеју Бек то фронт (Back to
у оквируСеминар
које је и наступ
студентских радиоfront),
станица.
пред београдском публиком,
је обележио још једну
успешну
годину
започео
је 2012. године.
Наступа
са оригиналном поставком бенда
сарадње
са студентима
у региону,
смо ће
Соу (So), са којом
је и стекао светску
популарност.те
Публика
бити у прилици да ужива у хитовима који су се налазили на
решили
да музичким
се на њих
угледамо.
Велико
свим водећим
листама
прошлог века.
Видео за његову песму Слеџхамр ( Sledgehammer)
нам
задовољство чини да вам у овом броју
проглашен је за најизвођенији видео свих времена. За албум
Соу ( So) овај кантаутор је освојио и МТВ награду.
Студентског
Журнала представимо нову
Поред музике овај певач посветио се и људским правима.
Он је 2006. године освојио и награду Човек мира.

рубрику ,,Регион”, и са вама поделимо

О дипломатији крозБелгијски
вековесастав
...................................4
Ваја кон Диос (
Bebolucija u BiH ...........................................................6
Vaya con Dios) одржаће 12. октобра
концерт
у Комбанк
Арени. Ова
Dom umirovljenika
Rijeka
.......................................7
група основана је осамдесетих и
Makedonskite student
se povrzuvaat
ово је њена опроштајна турнеја.
so Deutsche Welle
......................................................9
Певачица
Дани Клејн, која је и један
од
оснивача
овог састава, напунила
Комунална култура ...................................................10
је шездесет година и, како сама каже,
Спомен-плоча у Топчидеру
..................................11
време је да се повуче
са музичке
сцене. Хитови попут
Johnny,.................................................12
Don’t cry for Louie, Puerto Rico,
Електрични
оргазам
Nah nehне
nah,чини
којимафилм
је ова група
90- тих и стекла светску
Одело
.................................................14
славу, и даље се пуштају на радио станицама, а фанови ће
Фанк
за летње
.................................................15
имати прилике
и давреме
их чују уживо.
Издали
су шест
студијских..............................................17
албума и продали су преко
Да ли
је ово
кошарка?
три милииона синглова.
Политика у српском спорту ................................18

Амерички рок музичар Марк Ланеган у пратњи свог четворочланог бенда одржаће 22. октобра концерт, у Дому омладине.
приче
наших суседа.

Вокал алтернативне музике, члан некадашње групе Queens of the Stone Age, певао је први пут пред београдском публиком
пре
једанаест месеци,
пријемоми
и одазивом
Поздрављам
васи одушевљен
до септембра,
желим одлучио је да опет посети Београд. Овог пута представља две нове
плоче. Организатори су најавили и госте изненађења.
take careна
of you
се, заправо, и прославио.
вамПесмом
многоI will
успеха
испитима,
Каријеру је започео раних осамдесетих са бендом Sreaming Trees, да би се касније прикључио групи Queens of the Stone Age.
Радио је са многим уметницима и бендовима. Придружио се и поставци која је радила на музици за филм ,,Lawless” .
Учествовао је и на многим хуманитарним турнејама. Издао је седам албума, а овај наступ је у склопу акустичне турнеје којом
Марта Лутовац
жели да промовише нове песме.

Пројекат ,,Студентски Журнал’’ реализује се уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској 2012/2013.
години новчано подржало реализацију овог пројекта.

Певач регионалне музичке сцене Зоран Стипишић Џибони
наступаће први пут у српској престоници 25. октобра у Комбанк Арени.
Овај кантаутор и песник, више од две деценије пише стихове и цењен је, како од публике, тако и од стране критичара.
ИМПРЕСУМ
Арени, Џибони
ће промовисати
албум 20th Century Man, али ће публика имати прилике да чује и хитове
• Концертом
Главнa иуодговорнa
уредницa:
Мартанови
Лутовац
који
су
га
прославили.
Жеђам,
Либар,
Чиним
праву
ствар,
Миракул су
само део
репертоараИван
који јеРадисављевић,
овај музичар припремио.
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић,
Душан
Смиљанић,
Кристина
Наступао је неколико пута у Суботици и 2011. године одржао је трочасовни спектакл у Новом Саду. Ово ће бити његово прво
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав
настапуње у Београду, а продаја карата је одавно почела.

•
•

Миличевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић
За издавача: Марко Деспотовић, Огњен Поповић
Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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КУЛТУРА

Р

Препоруке једног режисера

Садржај
Филмски времеплов
едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
У данашњим медијима и културном животу
наше земље ретко имамо
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom umirovljenika Rijeka .......................................7
прилику да се сусретнемо са филмовима који не долазе из Холивуда, стога
student se povrzuvaat
студентских
радио чија
станица.
Семинарне спада уMakedonskite
ни са ауторима
уметност
такозвани
,,мејнстрим“.
so Deutsche Welle ......................................................9
је обележио још једну успешну годину
Комунална култура ...................................................10
Спомен-плоча
Топчидеру
..................................11
сарадње са
студентима
у региону,
смо
акав
је случај са многим
младимтефилмским
енд“
(Тhe end), прекоучувене
сцене бомбардовања
уз Вагнера,
уметницима, којима је изузетно тешко да
до
застрашујуће глуме
Марлона
Бранда, овај филм приказује
Електрични
оргазам
.................................................12
решили дасесе,,пробију“
на њихдоугледамо.
публике - за Велико
њих су обично
нам
сво лудило
и ужасе
рата..................................................14
Одело
не чини
филм
чули само неки ,,тарантиновски“ филмофили
2. ,,Таксиста“ Мартина Скорсезеа – још један култни
нам
задовољство
чини
вамсеуипак
овом
броју
Фанккоји
за летње
или ,,загрижени“
хипстери.
Но, да
до њих
може
доћи.
филм
се бавивреме
ратом .................................................15
и свим његовим последицама.
Примера ради, неко време на Другом програму РТС-а
Де
Трависа Бинкла,
ултиматвног антихероја
ДаНиро
ли јетумачи
ово кошарка?
..............................................17
Студентског
Журнала представимо нову
емитовала се емисија ,,Запамти ме“, у којој су приказивани
модерног света подела, неразумевања, отуђења и мржње.
Политика у српском спорту ................................18
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кратки филмови дипломаца филмских академија. Такође,
рубрику
,,Регион”, и са вама поделимо

постоји и неколико фестивала сличне тематике. Један такав
фестивал
је ,,Краљевски
фестивал филма“, на коме сам имала
приче
наших
суседа.
прилику да упознам ,,режисера у повоју“ Јосифа Меламеда.
Јосиф долази вас
из Бугарске,
где је завршио
Филмску
Поздрављам
до септембра,
и желим
академију у Софији. На фестивалу се представио са својим
филмом
,,Срећни
заједно“
гротескном црном комедијом
вам
много
успеха
на –испитима,
у стилу Тима Бартона, о научнику који трага за еликсиром
бесмртности. Јосиф не крије бројне утицаје које је на његов
филм извршила популарна култура – зато је његов приступ
3. ,,Паклена поморанџа“ Стенлија Кјубрика
Марта
филму забаван, лак и крајње непретенциозан.
Но,Лутовац
из његовог
– надреални, футуристички филм о младом деликвенту
угла – угла једног режисера – сваки филм ипак изгледа
којег друштво покушава да ,,излечи“. На генијалан начин
другачије. Стога, као стваралац и неко ко је изабрао филм као
преиспитују се морална начела друштва и изнова се померају
свој позив, Јосиф може итекако меродавно да суди о његовом
границе појмова добра и зла.
квалитету. У врхунска ремек-дела седме уметности убраја пет
4. ,,8½” Федерика
– ово је сасвим логичан
Пројекат ,,Студентски Журнал’’
реализује
се уз Фелинија
подршку
филмских остварења:
избор једног режисера. Велики Фелини прича нам поетичну
Министарства просвете, науке и технолошког
које
је у школској
2012/2013.
причуразвоја,
из угла свог
алтер-ега,
о стварању једног
филма, али
години новчано подржало реализацију
пројекта.
у исто време и оовог
уметнику
и уметности, и најзад, о самом
животу. Налик на Џојсов ,,Портрет уметника у младости“, и
овде улазимо дубоко у свет ауторових сећања, фантазија и
мисли кроз једно катарзично филмско искуство.
5. ,,Сталкер” Андреја Тарковског – алегорична,
слојевита прича о мистериозној Зони – месту које је изоловано
од људи и које испуњава све жеље. Сталкер, једини човек који
може да јој приступи, са собом води и Писца и Професора.
Њихово чудно путовање постаје интроспекција Тарковског,
ИМПРЕСУМ
у којој он суптилно критикује тадашњу Стаљинову власт и у
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
исто време разматра филозофске аспекте уметности, науке и
• 1.Редакција:
Божица
Луковић,
Дејана
Вукадиновић,
Душан
,,Апокалипса
данас“
Френсиса
Форда
Кополе –
вере. Смиљанић, Иван Радисављевић, Кристина
Вељаноска,
Милена
Рашић, Милан
Марјановић,
модерна,
мрачна, крвава
и психоделична
интерпретација
већ Нејра Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав
Филип
Костадиновић,
Филип
Лукић
достаМиличевић,
мрачног романа
,,Срце таме“
Јосефа Конрада.
Почев
од
самог
,,отварања“
филма
уз шамански
глас Морисона
и ,,Ди
• За
издавача:
Марко
Деспотовић,
Огњен Поповић

•

Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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Божица ЛУКОВИЋ
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Паре не купују све...
РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Фудбал је Садржај
више од новца

Р

СПОРТ

едакција радијске емисије

Факултета политичких наука,

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
Свима
нама,
којима
је
фудбал
најважнија
споредна
ствар
на.......................................7
свету, не може
године домаћин 8. регионалног семинара
Dom
umirovljenika
Rijeka
да не западне за око преузимање великих
европских
клубова
од стране
Makedonskite
student
se povrzuvaat
студентских радио станица. Семинар
богатих шеика, приватника, богаташа, који
на тај начин
само проширују
so Deutsche
Welle ......................................................9
је
обележио
још
једну
успешну
годину
Комунална култура ...................................................10
своје империје.
Спомен-плоча у Топчидеру ..................................11
сарадње са студентима у региону, те смо
Електрични оргазам .................................................12
решили даакви
се на
њих
угледамо.
Велико
клубови, са огромном количином новца
..и назад
Одело
не чини филм .................................................14
који добијају, могу да приуште најквалитетније
Већ за
2009.
Портсмут
се борио
за опстанак у лиги, а клуб
нам задовољство чини да вам у овом броју
Фанк
летње
време
.................................................15
светске фудбалере и да за њих плаћају
купује шеик и бизнисмен Сулејман Ал Фахим, који је обећаДа много
ли је ово
кошарка?
..............................................17
астрономске
цифре.
Ретко ко није чуо
да је
вао
веће ствари
од претходног
власника. Међутим,
Студентског
Журнала
представимо
нову
Герет Бејл плаћен 99 милиона евра, Кристијано Роналдо 90
није
испунио уапсолутно
Почели
су финансијки
Политика
српскомништа.
спорту
................................18
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милиона, а да
откупна клаузула
Месија
износи 150 милиона.
рубрику
,,Регион”,
и са за
вама
поделимо

проблеми, клуб је морао да прода најбоље играче - Крањчара,
Крауча, Џонсона. Портсмут се у 2010. години преселио у
Чемпионшип ( друга енглеска лига), где се задржао до 2012.,
када је почео потпуни крах. Сви првотимци су напустили
клуб због неисплаћених зарада, те је морао функционисати
са јуниорском екипом. Да несрећа буде већа, фудбалска
асоцијација Енглеске је санкционисала „Помпеје“ са уласком
у нову сезону у трећој лиги са десет бодова минуса. Наравно
да је то било превише за осамнаестогодишњу дечурилију,
и велики Портсмут је испао у четврту лигу. Данас се налазе
на 15. позицији у првенству, тако да је потпуно јасно како
клуб функционише. Иначе, тренутно је једини тим у свету
где већинско власништво над акцијама поседују навијачи.
Пут до звезда...
Обезбеђени су неки спонзори, доведен је центарфор из Гане
Пример клуба који Пројекат
је функционисао
по
систему
новца
и
да се
прикључи клинцима
који наступају у првом тиму.
,,Студентски Журнал’’
реализује
се уз подршку
залудео навијаче причом да ће клуб опстати као прволигаш из
Портсмут је последњи пример како завршавају клубови
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској 2012/2013.
врха табела две деценије, је тим са енглеске обале - Портсмут.
које купују богати бизнисмени, задржавају се на челу истих
години
новчано
подржало
овог
Клуб је 2007. купио богати
бизнисмен
Александер
Гајдамак, реализацију
док имају интерес,
па их пројекта.
онда остављају на цедилу.
и бајка је почела. Гајдамак није штедео новац, тренеру Харију
Реднапу су биле одрешене руке да тражи играче, доведено је
Шкртица или стратег?
неколико одличних играча, и већ у премијерној сезони у првој
Мислим да је само питање времена када ће се исто
лиги, Портсмут је стигао до средине табеле. 2008. година је
десити са осталим екипама, које комплетно руковођење
била невероватна. Пао је моћни Ливерпул са 4-2, газили
клубом заснивају на новцу, где су навијачи, бар по скромном
су све пред собом. Те године су освојили и други ФА куп у
мишљењу, заслепљени политиком тих фудбалских „гробара“.
историји, у четвртфиналу савладавши Манчестер Јунајтед,
Увек, када слушам квази навијаче, који у последњих неколико
полуфиналу
Вест Бромвич и у финалу на Вемблију, Кардиф.
година навијају за фудбалске финансијске велесиле, сетим
ИМПРЕСУМ
Од
имена
која
су
наступала
те
сезоне,
свима
је
могло
да
се
се Арсена Венгера, кога сви критикују, јер је „шкртица“.
• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац
заврти у глави. Нижеразредни клуб, који од педесетих година
Међутим,
да ли је Француз
сишао
са ума што неКристина
жели да баца
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Душан
Смиљанић,
Иван
Радисављевић,
није освојио ништа, одједном у својим редовима има имена :
милионе ( изузетак недавни трансфер Озила од 50 милиона
Вељаноска, Милена Рашић, Милан Марјановић, Нејра
Суљовић, Небојша Антонијевић, Томислав
Дејвид Џејмс, Сол Кембел, Џермејн Дефо, Питер Крауч, Глен
евра, први такав трансфер у Венгеровој тренерској каријери),
Миличевић,
Филип
Костадиновић,
Филип
Лукић
Џонсон,
Нванко Кану,
итд. Навијачи
су буквално
живели
у
видећемо у годинама које следе.
•
За
издавача:
Марко
Деспотовић,
Огњен
Поповић
бајци. Међутим, немају све бајке срећан крај.

Народ у фавелама у Рију вероватно мери притисак док чита
о којим наших
се сумамасуседа.
ради, као и већина „обичне“ популације,
приче
али предсеник Реала апсолутно равнодушно говори о томе
како Бејл није плаћен
Поента је да фудбал
губи своју
Поздрављам
васмного.
до септембра,
и желим
драж, да кад просечни заљубљеник у фудбал, ево да пођем од
вам
успеха
намечеве
испитима,
моје много
генерације,
који прати
у просеку десетак година,
а са њима и Роналда, Роналдиња, Вијерија, Креспа, потпуно
равнодушно посматра мечеве ПСЖ-а, Манчестер Ситија,
Анжија из Махачкале(?!) и осталих милијардерских клубова.
Марта Лутовац
Зашто? Зато што фудбал који су измислили
сиромашни
Бразилци нема смисла ако се сведе само на новац.

•

Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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INDEKS.RS

Садржај

Браћа на терену

Факултета политичких наука,

О дипломатији кроз векове ...................................4
Bebolucija u BiH ...........................................................6
године
8. регионалног
семинара
Често домаћин
се дешава
да на утакмици,
у истим
или
у различитим
Dom
umirovljenika
Rijekaтимовима,
.......................................7
Makedonskite
studentтим
se povrzuvaat
видимо брата
и станица.
сестру, Семинар
две сестре или два
брата. Самим
што се и
студентских
радио
so Deutsche
......................................................9
иначе у животу млађи угледају на старије,
тако је Welle
и у спорту.
је обележио још једну успешну годину
Комунална култура ...................................................10
Спомен-плоча
у Топчидеру
..................................11
сарадње са студентима
у региону,
те прво
смо да
већ
две године наступају
заједно за репрезентацију
Србије.
ајчешће најстарије
дете крене
Најуспешнијаоргазам
година за породицу
Ковачевић била је 2011.
тренира, открива тајне тог спорта, a онда
Електрични
.................................................12
решили да се
њих
угледамо.
Сениорска репрезентација је освојила европско злато у Бечу
и на
млађи
крену
његовим Велико
стопама. То не
Одело не чини филм .................................................14
- у саставу су били и Никола и Урош. Никола је проглашен за
представља никакво стриктно правило, али
нам
задовољство
вам уСви
овом
броју
Фанк запримача
летњетурнира.
време .................................................15
најбољег
постоји
много примера чини
који тода
доказују.
смо чули
за
године
играо за три
репрезентативне селекције сестре Вилијамс, браћу Грбић, браћу Брајан, али време је да
ДаУрош
ли јеје те
ово
кошарка?
..............................................17
Студентског
Журнала
кадетску, јуниорску и сениорску. Са кадетима је освојио злато
упознамо и сазнамо
нешто вишепредставимо
о некој новој браћинову
и неким
Политика у српском спорту ................................18
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новим сестрама, који су успешни у спорту.

рубрику ,,Регион”, и са вама поделимо

Робин
и Брук
Лопез - кошарка
приче
наших
суседа.

и на Светском и на Европском превенству, а са јуниорима је
дошао до бронзане медаље на Превенству света. Проглашен
је за најбољег младог играча Европе.
2012. заједно су представљали Србију на Олимпијским
играма у Лондону.
Никола је потпуну афирмацију као играч стекао у
ОК Црвена звезда, а каријеру је касније градио у грчким,
италијанским, и пољским клубовима. Тренутно брани боје
руског Урала.
Урош је из Рибнице са 17 година пресао у ACH Volley из
Љубљане. Има две успешне сезоне у Словенији, где је освајао
и превенство и куп. Последњу сезону одиграо је у Модени из
Италије.

Робин и Брук Лопез су браћа близанци, који већ пет година
успешно
граде вас
своје до
кошаркашке
каријере
НБА лиги.
Поздрављам
септембра,
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