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1.

ПРОГРАМ

БОРБА ЗА ВАНРЕДНИ РОК

Проблем:

Средином 2012. године усвојене су измене Закона о високом
образовању, које у школској 2013/14 предвиђају смањење броја испитних
рокова са 6, колико је било у овој школској години, на 5 испитних рокова.
Свесни смо чињенице да је студентима и сада веома тешко да у 6 испитних
рокова очисте целу годину, те ће смањењем броја испитних рокова ова тешка
ситуација још више бити отежана, нарочито за студенте нашег факултета.

Решење:

Предложићемо управи ФПН-а да се, по угледу на друге
факултете Београдског Универзитета (Економски, Правни), уведе ванредни
рок (познатији као октобар 1 или октобар 2), у коме би студенти могли да
пријаве највише 2 испита. Ванредни рок би трајао 10 дана, а завршавао би
се најкасније 30. септембра, чиме би се испоштовао законски услов да сви
исптини рокови морају бити завршени најкасније до 5. октобра.

2. ИЗРАДА НОВОГ ЦЕНОВНИКА

Проблем:

Много пута до сада сте сигурно поставили себи питање:
“Зашто плаћамо неке таксе попут оне од 500 динара за израду уверења о
просеку, или оне од 1600 динара за ‘развој каријерног центра’?” Ово питање
покренули смо ове школске године, али без претераног успеха. Добили смо
обећања да ће нови ценовник бити израђен у току ове школске године, и да ће
студентски представници бити консултовани приликом израде ценовника.
Међутим, обећање није одржано.

Решење:

Покушаћемо још једном да са управом факултета решимо ово
питање – да се формира мешовита комисија састављена од по 2 представника
студената и 2 представника управе, која ће заједнички, водећи рачуна о
интересима студената и факултета, донети нови ценовник услуга. Уколико и
даље будемо добијали исти одогвор, обратићемо се Министарству просвете
и Београдском Универзитету, како бисмо решили овај проблем.

3.

РАСПОРЕД ИСПИТА
НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

Проблем:

Већ неколико година добијамо обећања да ће распоред
испита за свих 6 рокова изаћи на почетку школске године, али та обећања
управа никако да реализује. Оно што је свакако велики помак, јесте чињеница
да смо ове године успели у намери да распоред испита за јануарски и
фебруарски рок изађе пре почетка саме пријаве испита. У односу на прошлу
годину то је заиста велики напредак, али посао још увек није завршен.

студентима. Тако ће се спречити коришћене читаонице од стране студената
са других факултета.

5.

РЕЕВАЛУАЦИЈА

Проблем:

Свесни сте чињенице да велики број предмета носи број
ЕСПБ, који није одговарајући раду и литератури предвиђеној за тај предмет.
Акредитација студијских програма извршена је пре 4 године. У току
2013. године биће извршена поновна акредитација студијских програма
свих факултета у Србији, те је ово јединствена прилика да након 4 године
променимо број ЕСПБ који одређени предмети носе.

Решење:

У сарадњи са Студентским парламентом за почетак ће
бити одрађена анкета међу свим студентима о томе шта они сматрају –
колико поена би који предмет требало да носи. Након тога ће управи бити
предочени резултати анкете, захтеваће се да се резултати анкете узму у обзир
и да се број ЕСПБ на одређеним предметима усклади са оптерећењем које
студенти имају на том предмету.

6.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНООДГОВОРНИМ КОМПАНИЈАМА
Проблем:

Друштвено одговорно пословање је нешто што је свуда,
па и у Србији, од скоро цењено, и било би заиста штета не искористити
погодности које сарадња са тим компанијама пружа студентима. Наш
факултет још увек није схватио које су предности сарадње са друштвено
одговорним компанијама, и како та сарадња погодује студентима ФПН-а.

Решење:

Још једном ћемо управи предложити да се Студентском
парламенту омогући да самостално закључује уговоре о сарадњи са
друштвено одговорним компанијама, а уколико овај предлог не добије
подршку, обратићемо се Студентском парламенту Београдског Универзитета,
као и Министарству просвете, како би нам помогли у решавању овог
проблема.

7.

ПРАКСА ЗА СТУДЕНТЕ ФПН-А

Проблем:

Студенти сва четири смера нашег факултета сусрећу се са
проблемом примене теоријског знања које стекну на факултету, јер је број
пракси, али и послова који се нуде за студенте ФПН-а врло мали.

Решење: У циљу решавања овог проблема предложићемо управи
Решење: Инсистираћемо да се Правилник Факултета, који регулише факултета
низ пројеката сарадње са релевантним институцијама, у којима би

ово питање, поштује и да распоред испита за свих 6 испитних рокова изађе
одмах на почетку школске године. Борба за решење овог проблема почеће
преко Савета и ННВ-а, а уколико буде неохподно спремни смо и на друге
методе борбе за решавање овог проблема.

4.

ЧИТАОНИЦА ФПН-А
СТУДЕНТИМА ФПН-А

Проблем: Новоизграђена читаоница, као и она претходна, нарочито

у време испитних рокова има један велики проблем – увек је препуна.
Међутим, не студентима ФПН-а, већ студентима са осталих факултета,
који ту могу слободно да долазе будући да не постоји никакав систем
контроле уласка у саму читаоницу.

Решење:

Предложићемо управи да се места у читаоници нумеришу,
а да се бројеви места добијају уз остављени индекс. Да би то било
реализовано неопходно је да се ангажује једна особа, код које ће се пре
улакса у саму читаоницу оставаљати индекси и која ће давати бројеве

била обезбеђена пракса студентима са сва 4 смера.

8.

БЕСПЛАТНИ СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ

Проблем:

Већина факултета са Београдског универизтета обезбеђује
својим студентима бесплатне спортско-рекреативне програме (базене,
фудбалске и кошаркашке терене...), док са нашим факултетом то није случај.

Решење: КСФПН ће за почетак организовати петицију за обезбеђивање

бесплатних спортско-рекреативних програма за студенте ФПН-а, а потом
ће се обратити Студентском парламенту за подршку овом пројекту. Након
тога, разговараћемо са управом о овом проблему и инсистираћемо на
његовом решавању, а уколико не добијемо подрш-ку управе за овај пројекат,
онда ћемо се обратити градском секретаријату за спорт и омладину, како би
нам они пружили финансијску подршку за реализацију ове идеје.

РЕЧ УРЕДНИКА

Д

раги читаоци,
завршен је мартовски, 11. број

Студентског Журнала. У овом броју
припремили смо интервју са Вањом
Булићем и још неколико текстова за које
смо мислили да ће Вам бити занимљиви.
Читајте о избору новог папе, нови
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текст о дипломатији кроз векове и о
актуелним дешавањима из области
културе и спорта.
Реализација Студентског Журнала
омогућена је захваљући спонзорима,
сарадницима и свим члановима
редакције.
Поздрав до следећег броја.

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.
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• Главнa и одговорнa уредницa: Милица Орос
• Редакција: Божица Луковић, Дејана Вукадиновић, Владана Дурманић, Филип Лукић, Милош
Вулић, Милан Марјановић, Марко Деспотовић, Звездана Бабел
• За издавача: Марко Деспотовић, Огњен Поповић
• Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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ПРОЈЕКАТ КСФПН-А

М

Каква земља,
такво новинарство
Телевизијским новинарством почео је да се бави у
продукцијској кући Мрежа. У јесен 2002. дошао на
Б92 где је прво радио на телевизији (вести, спортске
емисије, преносе фудбалских утакмица), а касније и
на радију. Један је од аутора странице б92.нет/спорт
на интернету. До сада се бавио Лигом шампиона,
Лигом Европе, НБА кошарком и Јадранском лигом,
домаћим фудбалом и кошарком, извештавао са
Олимпијских игара у Атини 2004. и Пекингу 2008.
године, Светског првенства у фудбалу 2006. У раној
фази новинарске каријере бавио се разним пословима,
набавком и дистрибуцијом стране штампе и радио
као колпортер. Радио је и за ОЕБС као аналитичар
медија у предизборним кампањама у Србији.

илош Шарановић уредник
спортске редакције Б92, разговарао је са
студентима Факултета политичких наука .
Милош Шарановић,
иако је завршио
Медицински факултет, није постао лекар, већ
новинар. Каже да је до тога дошло због тога
што је увек био заинтересован за спорт и иако
није мислио да ће постати новинар ипак је један
од наших најпознатијих спортских новинара.
Своје време проведено студирајући оцењује
као губљење времена, јер иако се трудио да
заврши факултет, то га никада није занимало
колико спорт. За нашу медијску атмосферу
иронично каже да је бајна. Иако ни он није
новинар по образовању признаје да је један од
већих проблема то што многи наши новинари
иако су завршили факултете нису студирали
новинарство. Наводи и неписменост као један
од главних недостатака појединих новинара.
Он није имао узоре, али каже да све његове
старије колеге заслужују похвалу јер су радили
у технички неповољнијим условима. „Ни сада
није савршено, уколико нисам на стадиону,
коментаришем из просторије која је метар и
по са два и по и утакмицу пратим на малим
екранима, неко ко гледа утакмицу на много
већој плазми помисли да само идиот може да
помеша играче“, додаје Шарановић.
„Када преживите искуство наших спортских
објеката где год да одете бићете одушевљени“,
каже Шарановић. Њему најинтересантнији био
је стадион Камп Ноу, највећи стадион у Европи.
Извештавао је са Олимпијских игара у Атини
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2004. и Пекингу 2008. Каже да је то посебно
искуство. „Где год да се окренете Олимпијске
игре су ту, и на станици метроа и у кафићу,
свуда. Ту нису само страствени навијачи, ту су
углавном туристи. Тек у иностранству видите
где су колеге, а где сте ви. Ми нисмо имали
акредитације, а јапански туристи су имали боље
камере од наших. Пуштали су нас да сликамо јер
смо имали камере попут оних које деца у Јапану
добијају за одличан успех у школи“, објашњава
Шарановић.
Свој посао воли првенствено због тога
што га никада није сматрао само послом.
Своју редакцију не назива стручном већ
полустручном. „Једино је Бошковић стручан,
остали су чули нешто па се праве важни“,
нашалио се Шарановић.
Каже да се труди да у свом послу буде
објективан. „Битно је да не лажете. Није у реду
да коментатори кажу да навијају за неки клуб
зато што је њихова баба одатле или зато што
је комшијин шурак играо тамо. Ја сам искрен
навијам за Партизан, мада бих волео да нисмо
бољи само зато што је Звезда толико очајна“.
Милош Шарановић води школу спортског
новинарства. Идеја те школе је да се за релативно
кратко време оголи новинарски посао, да
полазници науче неке основне ствари и да они
који мисле да је то супер, схвате да то није баш
супер у свим сегментима.
Милица ОРОС

ИНТЕРВЈУ

Интервју са Вањом Булићем

Највише непријатности човек има

са самим собом

’’Moра да постоји неопходна доза знатижеље без које нема ни
новинарства, ни писања ни
свега осталог’’
биле објављене у листу ,,јул”, а у
гимназији сам писао и дневник.

Сећате ли се Вашег првог
интервјуа и ко је на Вас
оставио најјачи утисак?

В

ања Булић је цео радни век провео у
новинарству - писаном и електронском.
Писао је у готово свим новинама бивше
Југославије, а био је и уредник „Дуге“ . Као
ТВ новинар урадио је више од две хиљаде
једночасовних емисија, а 19 година је радио
емисију ,,Бисери“. Написао је девет књига
и члан је Удружења књижевника Србије.

Шта за Вас значи новинарство?

Новинарство ми је омогућило да се изразим
на прави начин, да будем оно што сам данас.
Вероватно да сам се бавио нечим другим био
бих несрећан човек, или бих то радио за плату,
али ово радим зато што волим. Иначе, велика
је срећа ако човек ради оно што воли, а да при
том и зарађује. Ја не могу да се пожалим, добро
зарађујем, јер сам се бавио и писаним и електронским новинарством и ушао у литературу.

Како сте ушли у новинарске воде?

У новинарство сам ушао сасвим случајно
тако што сам писао за лист ,,Нови Београд”.
Прво што сам писао биле су песме које су

Мој први интервју био је полу
репортажа-полу интервју о жени
која је проживела свашта у животу.
Њена прича била је о Голом отоку, па
нисам смео да је објавим, то је било
за време Тита. На мене је најјачи
утисак оставио разговор са Тодором
Стевановићем који је данас академик
и тренутно најцењенији сликар.
Поклонио ми је тад и слику коју данас држим
на зиду у дневној соби. Најдражи интервју
који сам урадио у писаном новинарству био
ми је са Душаном Ковачевићем 1986. године.

Популарност сте стекли емисијом
,,Бисери”. На који начин сте бирали
саговорнике и по ком критеријуму?

Једини критеријум по којем сам бирао
саговорнике био је и да мени и гледаоцу
буду занимљиви. То је био тип емисије у
којој су гостовали људи из свакодневног
живота. Оно што је било главно је то да
имају интересантан живот. Мора да постоји
неопходна доза знатижеље без које нема ни
новинарства ни писања ни свега осталог.

Написали сте девет књига. Како сте
дошли на идеју да напишете роман
,,Симеонов печат?’’

Сви су се питали, баш као и ја, да ли је пожар
на Хиландару био подметнут или није. И
онда сам дошао на фиктивну идеју да о томе
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напишем роман. У тај роман сам уметнуо
причу о целом монашком животу. Био сам на
Светој гори са сином где сам се распитивао
код монаха о свему што ме је интересовало.

ПОЛИТИКА

Тренутно сте посвећени писању.
Недостаје ли Вам телевизија?

Па ја сам дошао до стадијума кад мене
више не желе на домаћим телевизијама. Ја то
видим, али мислим да је то више изражено
код новинара и уредника него код гледалаца.

Да ли бисте опет радили емисију
,,Бисери”?

О дипломатији кроз векове

Дипломатија
у средњем веку

Па како да не. И на улици ме сви питају
зашто нема Бисера?. Tренутно радим једну
емисију на BN телевизији која се зове ,,Реч
више”. Гости су ми познате личности које ми у
тој емисији кажу нешто што никада нису нигде
рекли па отуда и назив емисије ,,Реч више”.

Да ли сте у Вашој дугогодишњој
каријери имали непријатности због
посла којим се бавите?

Највише непријатности човек има са самим
собом када има неку страшну тему па размишља да ли ово да објави или не. То је мука највећа.
На непријатности када се бавиш озбиљним
истраживачким новинарством мораш да
рачунаш. Никада нисам имао непријатности
због телевизије, али сам једну озбиљну непријатност имао када сам радио једну емисију о сектама у којој су били набодени људи из Јула, а који
су били у трансцеденталној медитацији. Такође
сам имао и заказивање туча због неких текстова.

У којој улози се најбоље осећате? У
улози новинара, водитеља или писца?

Ја највише волим да пишем. Највише волим
да седнем за свој компјутер, а пре је то било
за писаћом машином. Ту највише можеш да
истакнеш своју креативност. Дакле највише волим да пишем, али најисплативија је телевизија.
Ја сам релативно касно почео да радим на
телевизији, у 44. години, тако да не могу баш
нешто да кажем да сам опседнут телевизијом.

Имате ли неостварених жеља у
новинарству?

Неостварена ми је жеља да наставим да радим
емисију ,,Бисери”. Они су ишли пуних 19 година.
Звездана БАБЕЛ
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Слика средњовековног Багдада

З

а Средњи век везују се многи епитети
од којих је сигурно најпознатији епитет
„мрачни“. Ни сам не знам због чега је то тако.
Не може се рећи да се синтагма „мрачни средњи
век“ односи и на за земље муслиманског света
и Далеког Истока, које су од 5. до 15. века
напредовали на свим пољима друштвеног
и политичког живота. Поуздано не можемо
утврдити ни да ли је он био „мрачан“ за све
народе, а поготову оне под Византијском влашћу.
На Балкану, али и на Блиском Истоку током
средњег века, развијају се нове философске
мисли, хришћанство се уобличава, на Арапском
полуострву настаје нова вера - ислам, који ће
својим слободоумним и рационалним виђењима
света око себе допринети развоју математике,
географије, архитектуре начина ратовања, а свет
задужити својим лирским и научним делима,
које Западна Европа не познаје све до ренесансе.
Дипломатија средњовековног доба доживљава
процват на тлу богатих цивилизација.
Византијско царство, саздано на римском

Пут свиле - пут трговаца и дипломата
правном уређењу, познаје нешто налик
путањом. У престоници га спроводе кроз цели
термину дипломатског права. Људи који
град како би добро запамтио слику раскошног
постају дипломате често су цареви миљеници,
и моћног града, а напослетку га дочекује цар
људи од поверења, неретко аристократског
у својој дворани на престолу који се све време
рода. Међутим, то није увек случај. У време
подиже док дипломата својим несигурним ходом
када вера постаје лични печат једног народа
напредује ка њему, слушајући песму механичких
мисионарство је најбољи могући начин да се
птица начичканих широм дворане. Засењен
индиректно утиче на односе између држава.
лепотом града и хришћанске цивилизације
Тако византијски и немачки цареви шаљу своје
дипломата се враћа својој домовини пун
мисионаре широм Европе не би ли утицали на
утисака. На тај начин су Византинци „куповали“
народе, односно асимиловали их кроз њихово
свој углед све до пропасти царства 1453. године.
културно и политичко наслеђе наметнутим
„одозго“ – то јест Божјом вољом. Бити
хришћанин, у раном средњем веку, значи бити
примљен у заједницу цивилизованих народа.
Настанком ислама и ширењем Абасидског
калифата, на подручју Блиског Истока
формирају
се,
такорећи,
дипломатска
посланства. Дипломата је за то доба био цењена
и свакако значајна личност, јер он је оличење
царског, односно калифског достојанства. Нико
нема право да прети дипломати, а за дипломату
су резервисана највећа одликовања и награде
Пекинг - престоница кинеских царева
ако достигне оно што му је циљ, што је, наравно
и дан-данас случај. Неретко Византијски
У средњем веку није важно само како ће
владари прибегавају лукавствима приликом
дипломата стићи до одређене локације. Пре
провођења страних дипломата и гласника кроз
свега је важно колико брзо ће вест стићи од
њихову земљу. Наиме, како би се дипломата
дипломате до столујућег града, али и обратно.
уверио да је земља кроз коју пролази превелика
Широм света, од америчких прашума и планина,
за освајачке апетите његовог владаоца, царски
преко Европе, па све до Кине и Јапана, људи
достојанственици га спроводе свим могућим и
се довијају на разне начине. У Андима крајем
немогућим путевима до престонице што дужом
средњег века развија се веома ефикасан и брз
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систем курира који преносе пошту пешке за
веома кратко време савлађујући раздаљине од
чак више стотина километара! У Европи и Азији
се користе голубови, а уз помоћ коња, бродова, а
неретко скривајући се у путујућим караванима
курири могу да донесу поруку, рецимо, из
Пекинга до Багдада за свега пар дана. Пут свиле
је најважнија веза између запада и истока Азије.
Можда је ипак најбоље споменути курирске
постаје које постоје широм многих држава, које
омогућавају куририма да се одморе и да буду
замењени другим куририма који настављају
да носе поруку до жељене дестинације. Ако
бисте хтели да израчунате којом брзином се
креће једна вест, узмите следеће: коњ се креће
брзином од 40 километара по часу; на сваких 40
километара се налази по једна постаја; за 24 часа
24 коња (помножено са 40) пренесе вест дуж
пута од 960 километара. Дакле, курири су били
нит између владара и дипломате на страном
двору, па су поред дипломата и преводилаца
изузетно важни за вођење међународних
активности. Што се тиче преводилаца,
углавном се подразумева да дипломата зна
језик државе у коју долази, али има изузетака.

Дипломатија у Србији

К

ад је реч о средњовековној Србији, данас не
постоје списи о великом броју истакнутих
дипломата вредних спомињања из тог доба.
Једино се може споменути Сава Немањић који
нас је задужио у много чему. У првом плану то
јесте питање државне и црквене самосталности.
Као најмлађе дете великог жупана Стефана
Немање он се одриче владарских знамења, али
његова улога као црквењака је приближно јака
и важна као владарска. Не треба заборавити да
је период владања Стефана Немање и Стефана
Првовенчаног период када је католички утицај
на Балканском полуострву најнасртљивији.
Између Угара и папе на западу и Никејског
царства (наследника Византије након крсташког
заузимања Цариграда) и крсташа на истоку,
Сава Немањић је на клацкалици због притиска
уласка у унију са Римом, и легитимног признања
независности краљевине Србије и српске
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архиепископије, као једином показатељу мира
и добросуседских односа између Византинаца
и Срба. Док једни историчари тврде да је
тренутак узимања круне од папског изасланика
ништа друго до чин признања папског примата
над никејским царем, ми бисмо могли мало
подробније да размислимо и да се сложимо да тај
чин није тако наиван као што се чини. Добијањем
круне од папе Сава као вешт дипломата
се није одрекао православља. У ствари, он
је осигурао свом брату залеђе од угарских
напада, а две године касније од проглашења
Србије краљевином, он бива хиротонисан
за архиепископа и добија право од никејског
патријарха да оснује независну архиепископију,
а затим свог брата поново овенчава круном по
православном обреду. Његово знање и утицај
далеко надмашују очекивања србских суседа,
а његово залагање на пољу просвећивања,
политике и дипломатије биће велика одскочна
даска за даље јачање средњовековне Србије.
Култ Светог Саве није случајан. Народ га
памти као доброчинитеља, истрајног монаха,
просвећеног човека. Но, народ га треба памтити
и као врсног говорника, спремног и вештог
дипломату, са проницљивим и трезвеним
размишљањима која морају да красе сваку
личност која жели да јој будуће занимање буде
за добробит своје отаџбине. Иако је средњи
век за Европу време турбулентних дешавања,
Свети Сава је само један светао пример
значаја утицајних и јаких личности на пољу
међудржавних веза и односа. Он је трачак
путоказа којим наша држава у мору дипломатије
мора да тежи, а његове пророчке речи могу се
наслутити у обраћању његовом ученика Иринеју
када каже: „Исток је мислио да смо ми Запад, а
Запад да смо ми Исток. Неки од нас су погрешно
схватили наше место у овом сукобу струја, па
су викали: „Ми нисмо ни једна ни друга страна“,
а неки да смо искључиво једна или друга! А ми
смо, кажем ти Иринеју, судбином предодређени
да будемо Исток на Западу и Запад на Истоку“.
Милан МАРЈАНОВИЋ

Habemus papam!

СВЕТ

Ad multos annos
Да ли је бивши папа БенедиктXVI у својој младости подржавао
нацисте и зашто је нови папа Фрања у сукобу са председницом
и политичким лидерима земље у којој је био кардинал?
“Молите се за читав свет!”
- Папа Фрања
Од 115 кардинала међу којима
је биран папа, 60 је из европских
земља, 33 са америчког
континента, 11 из Африке и 1
из области Океаније. Држава са
највише кардинала у изборном
процесу била је Италија са 28,
затим САД са 11, Немачка
6... Од кардинала са простора
бивше Југославије учествовали
су загребачки надбискуп
кардинал Јосиф Бозанић и
врхбосански кардинал Винко
Пуљић.

Д

огађај који је средином фебрура ове
године потресао скоро читав свет, јесте
одлука Његове Светости Папе Бенедикта да се
повуче са трона Светог апостола Петра. Ова
одлука Светог оца постала је тема „број један“
у светским медијима, па тако одмах британски
Тајмс насловну страну посвећује управо овом
догађају уз текст „Сувише сам слаб да наставим“
, Дејли телеграф уз папину фотографију наводи
да је „оставка погодила читав свет“, док Сан
Бенедикту на насловници упућује поздраве на
немачком језику. Поједини француски писани
медији су ишли толико далеко да су ову вест
објављивали и на француском, латинском и на
италијанском језику.

Слика: АП

Јозеф Рацингер (Joseph Ratzinger) рођен је
1925. године у Марктлу на Ину (Баварска)
у хришћанској породици. Упркос, очевој
одлучности који се за живота борио против
нацизма, хришћанском васпитању и рођаку
Георгу,
истакнутом
демохришћанском
политичару, Хитлерова идеологија захватила
је и овог младог боготражитеља. Његово
придруживање Хитлерјугенду, искористиће
многи да га оптуже да је био нациста, из чега
ће извлачити разне закључке који су далеко
од истине. Наиме, након свог 14-ог рођендана
1941. Рацингер је насилно уврштен у чланство
Хитлерјугенда (Хитлерове омладине), што је
по закону из 1939. аутоматски било обавезно
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за све немачке дечаке који су навршили 14
година. По подацима из тог доба, 90% немачке
омладине је било у чланству нацистичке
омладине, док је преосталих 10% побијено
у разним концентрационим логорима. Но,
млади Јозеф се трудио да максимално избегава
састанке, због чега ће већ као малолетник 1943.
бити регрутован и одведен као помоћно особље
војном ваздухопловству. Године 1944. бива
распоређен на граници Аусрије са Мађарском,
где је помагао у припреми противтенковске
одбране у случају очекиваног напада Црвене
Армије. Ризикујући сопствени живот, он
решава да побегне из нацистичке војске, али
убрзо бива ухваћен и одведен у заробљенички
логор у близини Улма, где на ливади окружен
бодљикавом жицом, без хране, рањен дочекује
ослобођење 1945. Након овог мучног периода,
уписује средњу богословску школу и 1951.
постаје свештеник. У наредним годинама
млади Јосеф ће се усавршавати на Теолошком
и Философском факултету и убрзо постати
доктор теологије и философије. Предавао је
теологију на Универзитетима у Бону, Минстеру,
Тибингену и Регенсбургу. Постаје члан Европске
академије науке и уметности у Салзбургу 1991.
године и исте бива проглашен за почасног
доктора права (Laurea ad honorem) на римском
универзитету LUMSA. 19. Априла 2005. године
У четвртом кругу гласања у априлу 2005. године

изабран је за 265. Римског папу.
Управо у моментима када је европска
политичка сцена са свих страна пољуљана, када
све европске земље раде на секуларизацији,
на чело најмоћније организације долази један
од најбољих теолога данашњице, оштроумни
Немац, који је 2004. године као минхенски
кардинал јавно устао и утицао на европске
политичаре да муслиманска Турска не
постане чланица Европске Уније. Одмах након
ступања на трон, папа Бенедикт саопштава
европским политичким моћницима неће
бити непримерених компромиса и да је вера
она што изнад политике. Након овога многи
политичари окарактерисалу су га као тешког
конзервативца. Отворено је наступио и
саопштио да Европа мора да се врати својим
јудео-хришћанским коренима. Као је време
одмицало Бенедикт је све више истрајавао у
чврстини својих ставова и није се дао духу
времена и политике која се спроводила. Иако су
многи очекивали да ће радити у интерес разних
политичких опција, то се није догодило. Ушао је
као папа у отворен конфликт са муслиманима
када је јавно у Регенсбургу Мухамедову веру
прогласио насилном. Но, то није био једини
његов проблем. Након рехабилитовања једне
ултраконзервативне групе римокатоличких
епископа који су дуго били под забраном и међу
којима је један отворено негирао Холокауст, папа

Монах у аскетској одори клечи у молитви на тргу Св. Петра за време првог дана конклаве
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је дошао у сукоб и са Јеврејима. Када је Европа
у питању, све време се бори да Европљанима
предочи да Црква није нешто „ни на небу
ни на земљи“, већ да је она жива заједница
која дела сада и овде. Међутим последњих
година, Римокатоличку цркву потресају разни
проблеми, пре свега педофилија у Америци,
Енглеској, Немачкој и Ирској. Папа се не
сналази баш најбоље и шаље касно извињење
жртвама. Због овога, али и јаких политичких
притисака због претераног конзервативизма,
медији почину да шпекулишу да либерални
политичари утичу на Светог оца да се повуче.
Прича која се провлачи кроз медије и „не пије
воду“ , ако се узме у обзир да је папа Бенедикт
XVI био човек који одговорно сагледава своју
позицију и који не жели да својим немоћима
оптерећује Цркву, која када су у питању
римокатолици има огроман број изазова, од
злостављања деце до проблема који оптерећују
Ватикан у вези са цурењем података прошле
године. Тако се папа Бенедикт одлучио на један
људски потез и повукао се са места једног од
најутицајнијих људи у свету. Своју одлуку папа
је спровео у дело 28. фебруара, када је са терасе
базилике Светог Петра поручио верницима да
се моле за њега и Цркву. Након папе Селестина
V у 13. веку и насилног свргавања папе Гргура
још један римокатолички поглавар се повлачи
са трона.
Папа Бенедикт XVI, се два пута сусрео са
тадашњим председником Србије Борисом
Тадићем. Последњи пут се то догодило 19.
новембра 2009. године у Ватикану. Тада
је Србија добила подршку Ватикана када
је у питању борба против једностраног
проглашење независнсти Косова и Метохије,
као и подршку у погледу евроинтеграција наше
земље.
Мисом за избор Римског посвећеника (pro eligendo Romano Pontifice) којом је началствовао
декан Кардиналског сабора Ангело Содано, 12.
марта, означен је почетак процеса избора новог
папе. После затварања врата Сикстинске капеле,
након што је кардинал Гуидо Марини узвикнуо
„Exteraomnes“ (Сви ван), у капели је остало 115
кардинала с правом гласа у процесу избора
266. поглавара најмногољудније хришћанске
заједнице на свету. Дан касније, 13. марта у
вечерњим часовима, из димњака са Сикстинске
капеле, почео је да избија бели дим, што је био

знак да је нови папа изабран. Око 40 000 људи,
окупљених на тргу Светог Петра узвикивало
је „Живео папа“, а потом се на балкон појавио
266. Поглавар римокатоличке цркве, донедавни
кардинал Буенос Аероса (Аргентина) Хорхе
Марио Бергољо (Jorge Mario Bergoglio), који је
узео име ФРАЊА, по Светом Фрањи Асишком.
Папа Фрања, је први папа неевропљанин и први
папа из редова језуита. Студије философије
и теологије је завршио у Сан Мигелу, где је по
повратку са докторских студија у Немачкој, где
је завршио и хемију, наставио са усавршавањем

као професор, а касније је постао и декан. Медији
широм света били су зачуђени његовим избором,
јер је он био у ширем кругу потенцијалних папа.
Но, ипак не сме се заборавити да је управо он
био највећи противкандидат папи Бенедикту
2005. године. Нови папа је по својим убеђењима
у политичким круговима окарактерисан као
конзервативац, а у прилог томе иде и његов
оштар сукоб са председницом Аргентине
Кристином Фернандез. Наиме, као аргентински
кардинал он се 2010. године успротивио
доношењу закона о легализацији геј бракова у
Аргентини, сматрајући да се на тај начин врши
тешка дискриминација над децом која бивају
усвојена од стране геј супружника. Отворено се
бунио против еутаназије и абортуса и због свега
тога био оптужен од аргентинских политичара
да Цркву враћа у Средњи век. Најупечатљивији
детаљ из његовог живота јесте свакако тај када
је 2001. године као кардинал посетио болницу
где су смештени оболели од AIDS-a. Том
приликом је садашњи папа свим болесницима
опрао и целивао ноге у знак подршке у њиховој
претешкој борби.
Милош ВУЛИЋ
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МЕДИЈИ

П

Деветомартовска
медијска јадиковка

рошло је 22 године од првих опозиционих
демонстрација у Београду које су
на тренутак уздрмале тоталитарни режим
Слободана Милошевића. Протест је предводио
тадашњи лидер опозиције и председник СПО-а
Вук Драшковић. Упркос забрани МУП-а, на
улице је изашло више од сто хиљада људи
који су желели да искажу незадовољство због
пристрасног и неистинитог извештавања
Телевизије Београд, која је у то време била
најјаче пропагандно средство Социјалистичке
партије Србије. Наиме, државна телевизија или
ТВ Бастиља, како су је назвали опозиционари,
изнела је низ оптужби и увредљивих коментара
на рачун опозиције. Непосредан повод протеста
за слободу информисања био је коментар
уредника Славка Будихне који је оптужио СПО
да је продужена рука усташког хрватског режима. Главни захтев демонстраната била је оставка
генералног директора Душана Митевића и
четири уредника државне телевизије. Одмах
након нереда, власт је забранила рад Независне
телевизије Студио Б и Радија Б92, који су
проглашени антисрпским медијима.
Последња деценија двадесетог века симбол је
потпуног суноврата медија и неприкосновене
цензуре од стране државног врха. Многе
скандалозне одлуке и неприхватљиви закони
значајно су отежали изградњу слободног и
регулисаног медијског тржишта. Након више од
две деценије и даље се питамо да ли ће у Србији
икада успети да заживи европска медијска
регулатива. Ниједна власт у овој краткој
демократској историји није показала политичку
зрелост и решеност да се озбиљније позабави
проблемима у медијима и одговорно, без икаквог
политичког интереса, приступи њиховом
отклањању. Упркос упозорењима која стижу
из Европске Уније, српска политичка елита не
показује спремност да се одрекне привилегија
које им доноси контролисање медија.
Нетранспарентно власништво и даље је
потпуно прихватљив начин пословања у
медијском бизнису, што доводи до тога да
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се прeко ноћи оснивају штампана гласила
завидног почетног капитала чији садржински
квалитет пада далеко испод сваке границе
часног и професионалног извештавања.
Насловна страна довољна је да схватимо којем
српском тајкунчићу медиј припада. Лажирани
тиражи, неистините и непроверене, површне
информације заузимају централна места у све
већем броју таблоидних новина које новинарску
професију излажу руглу и подсмеху.
Ни 22 године није било довољно да се рад
јавног сервиса уздигне на пристојан ниво.
Срамота је за такву институцију да има
генералног директора који на сумњив начин,
уз подршку тадашњег политичког руководства,
започео своју седмогодишњу популистичку
манипулацију. Дуги низ година форсира се
прича о финансијским тешкоћама са којима се
јавни сервис суочава, чиме се покушава сренути
пажња са круцијалних системских проблема.
Непрекидна борба за рејтинзима коју РТС
води са комерцијалним емитерима довољан је
показатељ озбиљности рада јавног сервиса и
његове тенденције за усавршавањем по узору
на европске моделе. Нелојална конкуренција и
повлашћен положај који РТС има у односу на
остале емитере јако подсећа на монополистичку
ситуацију која је постојала током деведесетих.
Многи пропусти и скандали обележили су не
тако дугу историју српског јавног сервиса који
и даље не успева да у потпуности раскине са
својом отужном традицијом.
Да ли је девети март био само још једна успешна
манипулација политичара зарад остварења
партијских интереса? Да ли су интереси народа
поново занемарени и изиграни? Да ли постоји
било ко спреман да коначно покуша да успостави
потпуну слободу медија? Како је могуће да
се и након две деценије налазимо у сличној
ситуацији? Да ли смо ми, млади новинари,
осуђени да постанемо део медијског криминала
зарад сопствене егзистенције? Жалосно!
Филип ЛУКИЋ

Интервју са Владимиром Прерадовићем

КУЛТУРА

Не ларпурлартизму
Владимир Прерадовић члан
групе ПИЛОТИ, скоро је издао
и први соло албум под називом
„Чујем те“ за који каже да
је модеран, интересантан и
емотиван. Већ дуго година
ради као продуцент и
композитор многих познатих
извођача, па је пожелео да
исприча неке приче кроз своје
песме, на свој начин
Да ли је музика била твој први позив?

Да. Музику сам волео још у раном детињству.
Да се њоме не бавим, не знам чиме бих. Почео
сам да свирам са седам година. У периоду средње
школе и на факултету сам свирао у бенду Урбан
пулс. Још тада сам се бавио писањем ауторских
песама.

Члан си групе ПИЛОТИ. Када и како
је дошло до сарадње са њима?

Кикија сам упознао пре 5 година преко једног
нашег заједничког пријатеља, дошао сам на
пробу и остао у бенду до дан данас. То ми је
једна од најлепших сарадњи. Данас нисмо само
сарадници, већ и пријатељи.

што радимо.

Албум „Случајно и заувек“ сте
објавили прошле године. По чему се он
разликује од претходних?

Разликује се продукцијски, напреднији је.
Иако је акценат бачен на неку рок музику 70-их
и 80-их, заправо је остао у духу Кикија и Пилота.

Да ли вам је у плану нека турнеја?

Наравно. Почиње 16. марта концертом у
Сомбору и трајаће док не попадамо са ногу.

Скоро си издао албум. Шта те је
навело да кренеш са соло каријером?

„Као птица на мом длану“ зато што сам као
клинац имао ту плочу и изузетно јасно се сећам
њене насловне фотографије. Нисам ни слутио да
ћу после толико година свирати те исте песме.

Потреба да се бавим ауторским радом, да
приче које носим у себи испричам ширем
аудиторијуму. Никада нисам веровао у уметност
ради уметности. Уметност, по мени, једино има
смисла ако је у интеракцији са публиком. Ако
некога помери, учини га сретним или тужним,
ако изазива осећања – само тада има праву
вредност.

Издваја нас Кикијев озбиљан ауторски рад, то
што смо сложна екипа и што заиста волимо оно

Највећи изазов је остати свој, пронаћи и
сачувати свој израз на плочи на којој радиш,
не дозволити трендовима који владају да

Група постоји од 1981. и до сада сте
издали 7 албума. Да ли ти је неки од
њих посебно драг?

Шта вас издваја од осталих
рок бендова са територије бивше
Југолсавије?

Kоји је био највећи изазов на том
путу?
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превладају иницијалну идеју са којом си кренуо
да ствараш.

Чиме је инспирисан назив твог
албума?

Насловном нумером чији део текста каже: „У
тишини све што ћутиш, ја чујем те.“ То је осећај
када двоје људи који се воле не морају речима да
изражавају оно што осећају, довољно је само да
су једно поред другог.

У који жанр би га сврстао?

У поп музику, али кад кажем поп, не мислим
на оно што већина људи овде помисли, више је
то неки модернији приступ, него што је то случај
са овдашњом поп музиком.

Да ли би неку песму посебно издвојио?

„Сан“ ми је најдража песма са плоче. Највише
носи емоцију која описује добар део мог
карактера. За њу ускоро треба да изађе и спот.

Да ли и колико су твоје песме
аутобиографске?

КУЛТУРА

С

Шта можемо да очекујемо од тебе у
2013?

Промоцију моје музике којом ће те, надам се,
бити задовољни.

Како би ти, као уметник, дефинисао
успех?

Ма колико се трудио да дам неки оригиналан
одговор, увек се некако вратим на релне
вредности, а то је да радиш оно што волиш, да
имаш неког поред себе ко те испуњава, ко ће те
разумети, ко те воли и кога волиш - то је једини
пут ка срећи и успеху. Ако причамо о успеху у
послу, то је ипак индивидуална ствар. Али о којој
год врсти успеха да говоримо, велики рад, труд
и време су неизоставни фактори ка постизању
тог успеха.
Владана ДУРМАНИЋ

“With The Beatles”

вет после њих никада више није био исти када је чувена ливерпулска четворка први
пут засвирала у ,,Кафе Каверн калбу“, отпочела
је магија која и данас траје. Магија звана –
рокенрол! Џон Ленон, Пол Макартни, Џорџ
Харисон и Ринго Стар чинили су најпознатији
бенд свих времена, ,,Битлсе”. Прошло је 50.
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Свакако су то делови мог живота и живота
неког из моје близине. Свако може да се пронађе
у њима.

година од издавања култног албума ,,With
the Beatles“ 1963. ,,Битлси“ су постали највећа
икона поп културе која управо шездесетих
година доживљава своју револуцију. Ускоро ће
отпочети ,,лето љубави“ које ће уздрмати читав
свет, изменити из корена друштвене норме и
правила.

Много тога је
остало иза тог
узбудљивог периода
модерне
историје,
што
у
социолошкој,
што
у
политичкој сфери живота.
Но,
најбољи
сведок једног доба ипак је уметност. А ниједно
раздобље није донело више у блиcкој прошлости
него хипи ера и то највише у домену популарне
културе, револуционарне музике, битничке
књижевности, и наравно филма. Шездесетих
филм доживљава свој процват кроз чувени
француски нови талас који га је променио заувек.
И данас, годинама после, филмски велемајстори
се увек осврћу назад и на свој начин дочаравају
то време.
Вратимо се ,,Битлсима“ - они сами глумили су у
више својих филмова, али можда је занимљивије
упознати их другачије, посредно наравно, путем
њихове музике. И то, на пример, кроз мјузикл
састављен од њихових вечних хитова - ,,Широм

света“ (Across the universe). Овај филм, кроз
љубавну причу једног сиромашног ливерпулског
радника и богате америчке девојке дочарава,
кроз призму музике ,,Битлса“, шездестете године
у свим својим бојама, и успонима и падовима.
Стивен Спилберг је познат као неко ко
има дар да створи јунаке које ће волети све
генерације и који ће живети за сва времена.
Такав је и Форест Гамп, јунак истоименог
филма (Forrest Gump) кроз чију
сасвим личну
и бескрајно
топлу историју нам Спилберг
казује причу о Америци XX века.
Чувена је сцена у којој Форест и
Ленон гостују у тв емисији и
у којој нас Ленон позива да
замислимо земљу без својине,
без ратова, без религије, земљу
братства и љубави. Јер ,,it’s easy if
you try“ – лако је ако покушамо.
Земља утопија, љубав и мир – ти
хипи идеали које сада углавном
исмејавају, убрзо су се срушили и
отишли, као и многе друге идеје, ,,на
гробље историје“. Но, дух побуне, страст
за слободом, сновима не могу тако лако
замрети. Они су и даље ту, кад год пустимо
неку песму ,,Битлса“.
Божица ЛУКОВИЋ

15

Дешавања у Београду
Трећи по реду Long Night фестивал оржаће се
30. марта у Дому омладине Београда.
Око 15 извођача наступиће у три дворане Дома
омладине са почетком у 20 часова. Поред домаћих
и региноналних избођача, публика ће моћи да
ужива и у музици страних певача и група. Међу
учесницима ове манифестације наћи ће се и
Партибрејкерси, једна од познатих група данашње
рок сцене, као и групе Џинкс и Севдахбејбе.
Право изненађење представља најављен наступ
култне групе Бабе која се после 13 година враћа на
сцену. Познати су по својим хитовима Ноћ без сна,
Ко ме тер’о, Да те видим голу, Сланина.
Први Long Night фестивал одржан је 24. марта
2011. као прослава десет година успешног рада
концертне
агенције
Long Play-a из
Београда, где
су наступале
познате
групе попут
Рундек Карго
Трија, Лету
штуке, Рамба
Амадеуса и
многе друге.
Овај фестивал
традиционално
се одржава
у ноћи када
се прелази
са зимског
на летње рачунање времена, када се фестивал
формално продужи сат времена померањем
казаљке један сат унапред. Основна идеја јесте
да се, када пролази зима и почиње пролеће,
организује фестивал који ће спојити најбоље
карактеристике зимских и летњих концерата.
Хуманитарни концерт под именом 21
ТОШЕТОВА ПЕСМА ЗА 1 ЖИВОТ одржаће се 08.
априла у Комбанк Арени.
Преко 70 извођача, музичара, певача и
певачица отпеваће песме Тошета Проеског.
Сав приход од концерта иде Славици
Обрадовић из Нове Пазове којој је неопходна
трансплатација јетре.
Саша Ковачевић, Бојан Маровић. Тања
Бањанин, група Зана, Вампири као и многи други
наступаће у Арени те вечери, а специјални гост
биће и хор Viva Vox.
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Глумац Раде Шербеџија у пратњи загребачког бенда
Западни колодвор наступаће 05. априла у Великој дворани
Дома синдаката. Након успешног наступа у Лондону долазе
у Београд да приреде вече музике и поезије, а дан касније
наступиће и у Српском народном позоришту у Новом Саду.
Раде Шербеџија један је од најцењенијих глумаца, како у
Србији тако и у свету. Како он каже, освојио је Холивуд, а да
није ни планирао. Глумио је са многим америчким глумцима
попут Тома Круза као и у филмовима Стенлија Кјубрика.
Знамените улоге су му у серијама Никола Тесла и У

регистратуру. Млади га памте по улози у филму Eurotrip,
а глумио је и у филму Устаничка улица продуцента Горана
Кичића. Добио је и награду Златна арена за најбољу мушку
улогу. Познат је и по читању поезије. Покренуо је и нови
театар Ullysses у Пули, а у Ријеци и школу Глума медији и
култура. Глумац је једном изјавио да је позориште жива
ствар која све мења.
ЈУБИЛАРНИ 10. БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ одржаће се од
05. до 19. априла.
Ове године на сцени Сава Центра, Београдског драмског
позоришта, Југословенског драмског позоришта,
Мадленианума, Позоришта на Теразијама представиће се
неке од цењених балетских и плесних компанија из света.
Фестивал је 2003. године основао Међународни савет за
игру CID UNESCO из Париза, а селектор програма је Аја Јунг.
UNESCO је ову манифестацију прогласио за водећи плесни
пројекат у региону.

Дејана ВУКАДИНОВИЋ

СПОРТ

Победнички шампањац леденог
На отварању нове сезоне
Формуле један, возач Лотуса
Кими Раиконен победио на Великој
награди Аустралије у Мелбурну
„Најбржи циркус на свету“ започео је своју
64. сезону, већ скоро традиционално, трком
на стази „Алберт парк“ у Мелбурну. Последња
сезона у ери В8 мотора сасвим сигурно ће,
барем према резултатима трке, донети велика
узбуђења и неизвесност.
Временске неприлике у квалификацијама
донеле су и одлагање истих, али екипа Ред Була
није дозволила никаква изненађења. Себастијан
Фетел и Марк Вебер наставили су монопол
над првим стартним редом, показујући да су у
фебруару одрадили одличан посао што се тиче
брзине болида. Ипак, трка је једна сасвим друга
ствар.
Одмах на почетку Фетел је побегао својим
ривалима, док је Вебер по обичају остао закуцан
на старту и са другог места пропао кроз караван
иза неколико возача. Фелипе
Маса и Фернандо Алонсо су
се „катапултирали“ на старту
и показали забрињавајуће
добар темпо на самом почетку
трке. Све то резултирало је да
обрачун у Мелбурну добије на
узбуђењу. Маса и Алонсо су
возили фантастичне кругове
и
константно
пратили
Фетела на око једној секунди,
да би потом после прве серије
одлазака у бокс Адријан
Зутил из Форс Индије дошао
на чело каравана. Међутим,
нико није обраћао пажњу на Кимија Раиконена.
Ледени Финац се одлучио на стратегију са два

одласка у бокс, док су готово сви фаворити
ишли по три пута. Једноставно је одлучило
мајсторство чувања гума, јер Пирели је ове
године направио пнеуматике који се троше
брже него просечна српска плата. То посебно
важи за супермеку мешавину која даје изузетну
брзину, али захтева врло прецизну вожњу без
изненадних блокади точкова и наглих кочења.
У 34. кругу, Раиконен је последњи пут посетио
своје механичаре у боксу, а Фетел, Алонсо и
Маса су након тога морали да одраде још једно
стајање. Убрзо је Алонсо преко бокса претекао
Фетела и показао врло добру вожњу. Нажалост
по Матадора из Астурије, ништа није могло
угрозити шампиона из 2007. Управо је Раиконен
те године победом у Аустралији најавио свој
поход на титулу, а овај тријумф му је био
јубиларни двадесети у каријери, чиме се по
броју победа изједначио са двоструким финским
шампионом, чувеним Миком Хакиненом.
Велика награда Аустралије показала је да Ред
Бул има предност у квалификацијама, али не
и у трци. Екипа Лотуса је потпуно оправдала

медијске претпоставке да ове године имају
добар болид, док је Ферари коначно после много
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времена нашао добитну комбинацију на почетку
сезоне. Велики посао очекује Мерцедес са
новајлијом Луисом Хамилтоном и већ искусним
Ником Розбергом, али приметно је да имају
солидан темпо у брзим круговима. Мекларен са
Џенсоном Батоном и придошлицом Серхијом
Пересом, није показао готово ништа. Евидентно
је да пре доласка у Европу неће вршити
радикалне промене на тркачкој машини.
Кими Раиконен, возач који има највише
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навијача у Србији, истакао је кандидатуру за
титулу. Његово треће место на крају шампионата
прошле године показало је да у Леденом постоји
још много ватре. Довољно је цитирати чувени
Кимијев одговор на радио комуникацију са
тркачким инжењером прошле године у Абу
Дабију: „Just leave me alone. I know what I’ am doing“!
Марко ДЕСПОТОВИЋ
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