
С Т У Д Е Н Т С К И ЖУРНА Л
ЗВАНИЧАН ЧАСОПИС КЛУБА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА 

ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Ф
ЕБ

РУ
А

Р 
20

13
.

Број 10



2



3

Д    раги читаоци, 

Пред Вама је фебруарски 10. број 

званичног часописа Клуба студената 

Факултета политичких наука. У овом 

броју припремили  смо интервју са 

Југославом Ћосићем, а издвојили смо и 

актуелне теме из области политике, 

културе и спорта.

Реализација и овог број омогућена је 

захваљујући спонзорима, сарадницима и 

свим члановима редакције.

До следећег броја поздрав од редакције 

Студентског Журнала.
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ИНТЕРВЈУ

Добар интервју тренинг, 
концентрација, рутина и искуство
,,Ми практично стално ходамо по некој ивици, између тога да се оклизнемо у 

нешто што није требало рећи и нечега што би се звала храброст.“

Југослав Ћосић  је новинарску каријеру 
започео на радију Индекс 202, затим 

је на другом програму Радио Београда 
водио и уређивао емисије ,,Нико као ја“ и 
,,Зелени мегахерц“. Већи  део 90-их година 
је радио у Аустралији. По повратку у земљу 
извештавао је за радио станицу Слободна 
Европа. Од 2005. ради на телевизији Б92, где 
је водио емисије ,,Полиграф“, ,,Интервју са 
Југославом Ћосићем“ и ,,Имеђу две ватре“.

Дипломирали сте на Правном 
факултету. Откуд новинарство?

Ја сам у исто време уписао факултет и 
открио сам радио програм Индекс 202, који је 
тада био икона студентског новинарства. На 
Правном факултету сам уписао међународни 
смер, дакле није ме интересовала кривица, 
односно адвокатура. Али пошто сам тада 
ушао и у Индекс, страховито сам заволео овај 
посао. Та страст и тај адреналин, уз све трауме 
које са собом носи новинарство, код мене и 
даље постоји. Од тог тренутка нисам имао 

никакве дилеме чиме ћу се у животу бавити.
Имате велико искуство и на радију и 

на телевизији. Шта је предност једног, 
а шта другог медија?

Па нема спора да је телевизија данас мас-
медији број 1 и мој примарни медији. Па 
различити су технолошки, телевизија је много 
комликована у продукционом смислу. Треба 
пуно времена, пуно ресурса, људи, технике да би 
се уопште направила прича од два-три минута. 
Радио је у том смислу једноставнији, може да 
буде много бржи, а ако се бави информисањем, 
онда своје приче може да пласира много пре.

Ја наравно волим и једно и друго. На радију 
сам почео и радио је моја велика љубав. 
Али у једном тренутку  победио је изазов и 
страшно сам желео да пређем на телевизију.

Од 1991. до 1998. живели сте и радили 
у Аустралији, на сиднејској радио ста-
ници. Какви су тамо услови за рад?

То је била једна скромна, мултиетничка радио 
станица. Та станица је имала део програма на 
енглеском језику, за оне наше млађе клинце који 
не знају српски добро и један већи део је био на 
српском језику. Могу слободно рећи да је то било 
нешто најбоље што се могло чути на сиднејским 
радио станицима када је у питању наш језик. 
Ја сам био уредник и новинар, а Влада Дивљан 
из Идола је био музички уредник. Тако да је то 
било стварно лепо искуство, али то је ниво који 
ипак не може да се мери са овим што сада радим.

Били сте и уредник својих емисија, а 
имали сте и уреднике. Шта је лакше?

Лакше је радити свој посао и не уређивати 
емисије. Бити уредник подразумева да не 
размишљаш само о финалном производу 
који теба да изађе. Он треба да мисли и 

Интервју са Југославом Ћосићем
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о хармонији унутар групе, о различитим 
карактерима које треба помирити. Некад има 
конфликата програмских, некад и личних. 
Све је то у овом послу велики изазов и у том 
смислу је много лакше бити само аутор неких 
емисија, што сам ја сада. Гледајући  назад у 
каријеру увек сам више волео професионалне 
периоде када сам радио само један пројекат 
и нисам водио рачуна о већем броју људи.

Како бирате госте и шта се дешава 
када саговорник у последњем тренутку 
откаже гостовање?

Код нас постоје доста чврсти стандарди. Мој 
приоритет су актуелни догађаји. Онда идемо 
путем да бирамо људе који најбоље могу да 
говоре о тим догађајима. Што се тиче одустајања, 
то се често догађало, нарочито када сам радио 
Полиграф. Али са искуством и контактима које 
имам увек имате једну групу људи која ће да вам 
прискочи у помоћ. И то су људи који могу да вам 
помогну на квалитетан начин, а не само да буду 
пука замена. Они могу да направе заиста велики 
искорак и помоћ у теми коју радите. Било је 
доста критичних ситуација, али никад се није 
десило да останемо без госта и да емисија пукне.

Како се припремате за емисију и да ли 
понекад затражите и  стручну помоћ 
када се ради о одређеној теми? 

Апсолутно. Човек просто није у стању 
да сагледа сваки аспекте теме, колико год 
се добро спремао. Ми у суштини нисмо 
специјализовани, сви покривају све и то је 
један широк фронт. Када ми је све јасно, онда се 
припремам сам. Некад сам, за време Полиграфа, 
имао и асистента. Али када у нешто нисам 
сигуран зовем експерте, то су наши тумачи, 
наши форензичари. Они нам објашњавају 
феномене и бројке у некој индустрији. Немам 
проблем ни да зовем колеге које са тиме баве. 
То радим када су велике и осетљиве теме у 
питању, када проверавам нешто. Све ме то 
чини сигурнијим у разговору са мојим гостом.

Да ли сте осетили некад да губите 
контролу над емисијом и да је гост 
води уместо вас?

Не. Било је агресивних гостију, било је гостију 
који дођу и имају своју агенду. Што год их питаш 
они гурају своју причу. Али некако сам мање-
више увек успевао да их вратим на колосек 
и извучем макар минимум онога што је било 

замишљено. Онога што сам ја у глави имао када 
сам прилазио емисији. Некад добијем 100 посто, 
некад и гост однесе  50 посто. Све је то једна 
врста тренинга, рутине, добре концетрације. 
Искуство помаже у таквим ситуацијама. Не могу 
да се сетим да ми је емисија икада до те мере 
испала из контроле да је то било скандалозно.

Да ли сте некад извукли неке инфор-
мације из госта које можда ниje тре-
балo да буду јавно изречене?  

Да, врло често сам извлачио информације 
које гости нису имали намеру да саопште. Али 
некад су у ситуацијама да то морају да ураде, јер 
само тако могу да објасне неке своје потезе. Са 
информацијама са којима ја баратам, веома је 
комплексна процена са чиме ићи. Када за нешто 
нисам потпуно сигуран, то углавно пласирам 
у облику питања. За то мора да постоји неки 
основ. Сигурно нећу поставити питање које 
сам прочитао у једном таблоиду, али ако сам 
чуо са две, три стране из озбиљних извора 
нешто, то даје кредибилитет мом питању. Ми 
практично стално ходамо по некој ивици, 
између тога да се оклизнемо у нешто што 
није требало рећи и нечега што би се звала 
храброст. То је вероватно најкомплексније 
у овој врсти интервјуа који ја радим.

Новинарство је опасан посао. Да ли 
сте некада осећали да нисте безбедни?

Човек је увек забринут. Ја се од промена 
2000. не могу сетити тренутка да сам се бојао за 
живот, али је било доста непријатних ситуација. 
Било је више ситуација када сам препознао 
кампању против мене лично. Једна од тих 
кампања је била после интервјуа са Станком 
Суботићем. У том интервју Суботић је оптужио 
Мишу Бека и Мирослава Мишковића да су га 
преварили у послу и још много друге ствари. 
Биле су то информације које јавност у том 
тренутку није знала. Кампању је водио лист 
Прес и Новости, који су тада били у власништу 
управо Мишковића и Бека. То су тешки тренуци 
када човек осећа велики притисак. Терају вас да 
кажете шта вам је све то требало.  Али морам 
истаћи да то нису били изазови такве врсте 
да на крају кажем себи да морам да станем, 
како би заштитио себе и своју породицу.

Сме ли новинар да буде политички 
опредељен и како задржати објек-
тивност? 
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У суштини је тешко бити јавно позициониран  
функционер неке политичке партије и бити у 
новинарству. Новинар наравно као и сваки други 
човек сме да има своје политичко уверење. Онда 
има шансу да се дистанцира као професионалац 
од својих ставова и да ради свој посао. Ми 
овде у Б92 имамо људе коју су симпатизери 
различитих политичких партија и то није тајна. 
Али када гледате наш дневник то се нигде неће 
видети. Као професионалци сви треба да се 
понашамо на исти начин, по постојећем обрасцу. 

Можете да упоредите време када 
сте ви студирали и ово сада и шта то 
данашњи студенти немају што сте ви 
имали? 

Пре свега смо имали бољи стандард и живели 
смо у безбеднијем друштву. Што се нашег посла 
тиче, није било толико људи који су тражили 
послове у медијима, али је имало и јако мало медија.

Велика разлика је у томе што је мојој генерацији 
било незамисливо да се нешто важно у друштву 
догађа, а да ми нисмо имали свој став и да на неки 
начин нисмо учествовали. Имам утисак да данас 
влада једна врста умртвљености, апатије. Велике 
друштвене промене и друштвена питања пролазе 
без студентског става.  Мислим да смо ми, као 
генерација студената из осамдесетих, били много 
одлучнији и амбициознији, иако је било мање 
слободе за изражавање тих ставова него данас.

Катарина ВУКАЈЛОВИЋ

ИНТЕРВЈУ

„Зоран Ђинђић је био једини политичар који је био спреман да реформише 
комунистичку државу у слободну и демократску земљу.“

Интервју са Страхињом Кастратовићем

Опозиција у Србији 
није испунила своје циљеве

Страхиња Кастратовић је адвокат, сликар 
и писац. Био је саветник председника 

Владе Србије Зорана Ђинђића. Био је бранилац 
Вука Драшковића, Милана Мартића који је 
био бивши председник Републике Српске 
Крајине, преминулог Ненада Боројевића у 
афери са цитостатицима и многим другим. 
Написао је четири романа, од којих је 
последњи роман „Чак ми је и пас угинуо” 
био у ширем избору за Нинову награду.

Каква је по Вашем мишљењу била 
позиција Србије пре 5.октобра 2000.
године и како гледате на Милошевићев 
режим?

Српске несреће започеле су много раније, о 
томе се данас мало говори, биће да је људима 
стало да то време забораве. Преживели смо 
грађанске ратове, санкције, крађе и отимачине, 
живели смо до 5.октобра 2000. године једно 
сурово време. Покушавали смо да удовољимо 
нашим националним заблудама. Српском 

национализму се супротставио национализам 
Хрвата и Муслимана. Сви су хтели да се оделе 
од Србије и да свако створи своју независну 
државу. Нереални циљеви који су изазвали 
грађански рат довели су нас до овога где 
смо данас. Милошевић је вешто искористио 
националну еуфорију заједно са Шешељом који 
је тој идеји до данас остао доследан. Супротно 
од њега, Милошевић је тај вихор национализма 
искористо да би утврдио своје личне, 
аутократске намере. Њега није интересовало 
српско национално питање, он се искључиво 
окренуо свом режиму, својој деспотској власти 
чије је оквире уређивала његова амбициозна 
жена Мира Марковић. Владавину Слободана 
Милошевића и његове супруге српски народ 
мора да прихвати као пораз своје традиције, 
понижење и пад једне старе државе која је сама 
себи донела међународни презир и мржњу.

Шта мислите о Косову и да ли је оно 
изгубљено?
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Комунистичка Србија од 1945. године 
свестрано ради на отцепљењу Косова и 
Метохије. Милошевић је дошао на власт да 
би тај процес признања довршио ратним 
сукобима који су касније спретно искоришћени 
да Међународна заједница Србију бомбардује. 
Потписивањем мировних уговора у Рамбујеу и 
у Куманову, Шиптари су добили своју државу. 
Да ли ће је Србија признати или не то постаје 
споредно питање. Шиптари су успоставили 
своје границе и након што су иселили народ 
и нашу српску војску, формирали су своје 
државне институције, војску и полицију. Србија 
је своју доминацију искористила на погрешан 
начин. Њу данас уцењују само због тога што 
на време није повукла један  други политички 
потез са којим би сачувала Северни део Косова.

Каква је позиција политичких 
странака после пада Милошевићевог 
режима?

Опозиција у Србији није испунила своје 
циљеве.Она носи озбиљан терет својих 
политичких грешака. Кадрови СПС-a, ЈУЛА 
и Радикалне странке, која је највећим делом 
преточена у Српску напредну странку, данас 
су основни чиниоци за стварање новог 
положаја Србије у Међународној заједници.

Били сте саветник др Зорана 
Ђинђића. Каква је по Вашем мишљењу 
политичка ситуација у Србији после 
његовог убиства?

Смрт Зорана Ђинђића је трагичан догађај 
за ову нацију. Убили су га они који се нису 

могли помирити са новом прогресивном 
политиком која је водила европским 
интеграцијама. Господин Ђинђић је имао 
визију једне нове Србије, Србије која ће се 
суочити са својим грешкама. Он је видео неку 
другу Србију, а не ову која данас постоји. Да 
његова политичка мисија није прекинута 
смрћу, Србија би одавно била у Европској 
заједници, материјално просперитетна земља, 
мудра Србија и отворена за све прогресивне 
идеје. Он је био једини политичар који је 
био спреман да реформише комунистички 
државу у слободну и демократску земљу.

Звездана БАБЕЛ

О дипломатији кроз векове

Дипломатијом ка независности
ПОЛИТИКА

Ко помисли да један народ има пријатеља 
у другом народу тај се вара! Срби то 

никада нису научили кроз своју борбу за 
независност. Постоји само интерес и савезник 
коме јак сусед не треба и који ће сачекати 
најбољу прилику да га стави под своје окриље. 
Србија пролази кроз такву врсту искушења и 
данас. Век о коме ћу говорити у овом броју јесте  

век велике борбе Срба за пуну независност 
и слободу од Османског царства,  то је 19. 
век – век великих националних револуција.

Након смрти кнеза Милоша Обреновића на 
власт долази његов син Михаило. Просвећеног 
духа и широких схватања, кнез Михаило настоји 
да притисцима на Порту добије српска утврђења 
у којима су смештени турски гарнизони, као 



8

једини гарант и показатељ турске власти у 
оквирима Београдског пашалука. Године 1861. 
кнез лично поставља Јована Ристића за српског 
представника у Цариграду. Тај положај је од 
виталног значаја за будућност земље, који ће 
Јовану Ристићу донети много искуства и знања. 
У најтежим ситуацијама показује се као миран 
и сталожен дипломата. 
По речима савремени-
ка његова „дипломатска 
глава са зулуфима и 
увоштеним брковима по 
моди царства, и са великим 
растреситим бакенбардима 
(врстом браде и бркова) 
какве су носили немачки 
и аустријски цареви, и 
који су му као угљен црни 
падали чак на рамена“  даје 
утисак као каквог хладног 
и крутог чиновника који 
не одустаје лако од својих 
намера. С таквим држањем 
и чудноватом појавом 
Ристић остаје у Цариграду 
пуних шест година. 
Резултат је био симболичан 
добитак кључева царских утврђења и одлазак 
последњег турског војника са територије 
Србије. Једини симбол Османског суверенитета 
над Србијом биће четири звездице у горњем 
левом углу заставе Кнежевине Србије. Србија 
је овим чином дошла на корак до независности.

 Аустријско царство као други сусед Србије, 
логично се брине око оваквих дешавања. Намере 
кнеза Михаила Обреновића да ојача Србију 
и створи Балкански савез пропада његовим 
убиством у Кошутњаку, иза којег стоји Аустрија. 
Њен циљ је да нема јаког суседа, поготово да се 
појави још један револуционарни Пијемонт, чија 
идеја би могла да сруши већ довољно изморено 
царство хиљадугодишње лозе Хабзбурга.

 Нормално, Срби траже савезника и 
проналазе га у великој православној словенској 
сили - Руском царству. Проруски настројен 
дипломатски кор око новог кнеза Милана 
Обреновића, чини да се пуном снагом Србија 
окрене ка Русији. Међутим, рат за независност, 
који траје од 1876. до 1878, и мир у Сан-Стефану 
су довољни показатељи дволичја дипломатије 
које сваки човек мора бити свестан. Издавши 
српске интересе, Русија настоји да створи Велику 

Бугарску, на рачун околних народа и етничких 
граница, само да би зауздала аустроугарски 
притисак на Порту и онемогућила њен 
излазак на топла мора. Србија је усамљена, 
али судбинским преокретом она има још једну 
шансу да се докаже и да са својим најискуснијим 
дипломатом Јованом Ристићем истраје на пољу 

борбе за независност. Та 
прекретница јесте Бер-
лински конгрес одржан 
између седам великих 
сила: Аустро-угарске, 
Русије, Немачке, Италије, 
Турске, Француске и 
Велике Британије. Српској 
делегацији није лако – 
у разговору са руским 
дипломатом Јован Ристић 
не наилази ни на какво 
разумевање, а на питање 
зашто Босна и Херцеговина 
предају своју сувереност 
Аустро-угарској одговор 
је шкрт и руски дипломата 
даје Ристићу до знања да би 
Русија морала да ратује са 
Аустро-угарском у случају 

да не жели да јој дозволи окупацију Босне и 
Херцеговине. У разговору са мађарским грофом 
Андрашијем наилази на срџбу и прикривено 
непријатељство. Код Енглеза наилази на 
лицемерје, док се Французи ту много не питају 
јер је њихов став да може све да буде, али никако 
да нешто од тога иде у прилог Немачкој. У оваквој 
мрежи односа Ристић се показује доста мудро, 
покушавајући да са мало информација створи 
мозаик у ком правцу се крећу жеље великих сила.

Жеље великих сила су да се направи баланс 
између Русије и Аусто-угарске, да Турска не 
пропадне, а да балканске државе постану 
тампон зона око које ће се ломити копља зарад 
будућих интереса. Али интереси  никад нису 
вечни и не трају дуго у свом основном облику. 
Аустроугарски интерес није да изађе на топло 
море, него да наметне свој утицај, културни, 
историјски, цивилизацијски на Србију, и да 
њеном народу отме улогу великог револуцио-
нара и затре њену историју. Јован Ристић се 
суочава са тиме, али није свестан подлог аустро-
немачког залагања да Србија ипак добије 
независност, али да се одрекне Старе Србије 
и Босне са Херцеговином. Руско удаљавање од 
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Србије немило ће гурнути под германски утицај 
младог кнеза Милана, што ће се показати у 
скоријој будућности кобним, а чије ће последице 
бити далекосежне. У ствари, Срби највише дугују 
захвалност немачком (пруском) канцелару 
Ото фон Бизмарку чије порекло и симпатије 
према Србима чине то да Србија постане 
међународно призната 13. јула 1878. године.

Треба знати да се дипломатија не води у самој 
сали на некој конференцији. Она се не води на 
начин који се данас може видети преко малих ТВ 
екрана, на пример, за време заседања Уједињених 
нација. Договори се воде ван сала, на тајним 
местима, у кућама, у позориштима, на улици, 
или чак можда уз кафу за столом неупадљивог 
кафића ако би постојала могућност да та 

личност не буде прислушкивана. Дипломатија 
се не води од данас до сутра. Њу не чини оно 
што на папиру донесу два или више потписника. 
Она се крије између редова туђих речи, а где она 
води то знају само они који граде политику. У 
случају Србије политика се базира на томе шта 
ће други мислити и како ће реаговати велике 
силе на српске интересе. Те 1878. године Србија 
је последњи пут била свесна докле је догурала 
са својим намерама. Срећа лежи у чињеници 
да ће у временима која долазе Србија имати 
изврсне војне команданте чија ће зрелост и 
храброст учинити да српска дипломатија зађе 
у далеко ширу и опаснију сферу међународних 
дешавања. Али то је већ нека друга прича. 

Милан МАРЈАНОВИЋ

Први председнички избори у Чешкој
Протеклог месеца одржани су први избори 

за председника Чешке Републике. Пре 
тога, од распада Чехословачке и усвајања новог 
устава 1992. године председника су бирали 
на заједничкој седници Представнички дом и 
Сенат. У два мандата, дужност председника 
вршили су познати драмски писац и дисидент 
Вацлав Хавел (1993-2003) и највећи евроскептик 
у Средњој Европи Вацлав Клаус (2003-2013).

Избори су одржани 11. и 12. јануара 2013. 

године. Учествовало је 9 кандидата, који су 
успели да прикупе 50.000 оверених потписа 
за кандидатуру. Међу њима, бивши премијер 
Јан Фишер, контроверзни кандидат Владимир 
Франц, уметник чије је тело цело прекривено 
тетоважама, као и социјалиста Милош Земан 
и конзервативац Карел Шварценберг. Како 
нико није освојио већину гласова, у други круг 
председничких прошли су кандидат партије 
ТОП 9 Карел Шварценберг, актуелни министар 
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спољних послова у влади Петра Нечаса, са 
освојених 23.40% гласова и кандидат Партије 
грађанских права - Земановци и некадашњи 
премијер, Милош Земан, са освојених 24.21% 
гласова.

Левичарски кандидат Земан је у другом 
кругу освојио 54.80% гласова, победио шефа 
дипломатије и постао први директно изабрани 
председник Чешке Републике. Своју победу 
дугује највише малим градовима и селима, 
радницима и синдикатима којима је доста што 
терет кризе иде преко њихових леђа. Победи је 
допринела и непопуларност актуелне владе чији 
је његов противкандидат члан, као и чињени-
ца да је Шварценберг „немачки кнез“, те да би 
се могао залагати за неке имовинске захтеве 
судетских Немаца који су депортовани после 
Другог светског рата из Чешке. Офанзивна 
кампања са немалим бројем „ниских“ удараца 
из табора Шварценберга, донела му је, међутим, 
највећи број гласова у престоници, као и 
гласове интелектуалаца и младих људи, у чијим 
очима је Земан био ,,руски човек“. Међутим, 
то није било довољно за победу, и остао је 

на 45.20% освојених гласова у другом кругу.
Новоизабрани председник Земан ступиће на 

дужност у марту, када престаје мандат актуелном 
председнику Вацлаву Клаусу. Занимљиво је 
да ће се тада, по први пут, завијорити застава 
Европске уније на резиденцији чешког 
председника на Храдчанима, пошто је Клаус 
одбијао да уради тако нешто, иако је Чешка 
пуноправна чланица ЕУ још од 2004. године.

У погледу односа са Србијом, Земан је пре 
избора изјавио да неће дозволити да Чешка 
пошаље амбасадора у Приштину уколико буде 
изабран, и да би чак и повукао отправника који 
је тамо. Истакао је и да је „Косово терористички 
режим који финансирају нарко мафије”. С 
друге стране, Карел Шварценберг се, следећи 
снажну подршку косовској независности 
која стиже из Немачке и сам залагао за њу.

Стефан МИЈАИЛОВИЋ

Фото: blesk.czПрви директно изабрани председник Чешке Републике: Милош Земан
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ПОЛИТИКА

Политичка (не)култура

Одложени посттранзициони период у коме 
се наша земља налази са собом повлачи 

и одлагање усвајања политичке културе. Самим 
тим тај појам је многима, нажалост, још увек 
непознаница. Када говоримо о политичкој 
култури, подразумевамо део опште културе 
који се тиче уношења реда у политички живот. 
Њу чине вредности, уверења, убеђења, ставови, 
симболи, стилови и обрасци политичког 
деловања и понашања појединаца и друштва. 
Она пресудно утиче на избор циљева и праваца 
по којима се појединци, друштво и држава крећу 
и развијају. Од нивоа развијености политичке 
културе зависи уређеност политичког поретка. 
А од нивоа развијености свести грађана 
зависи ниво развијености политичке културе. 
Дакле, од великог значаја је и васпитање 
грађана за демократију које нема без активног 
и заинтересованог грађанина. Грађани се 

морају васпитавати у правцу грађанства, и то 
освешћеног, са значајном дозом самосталности 
у размишљању. На том путу, претећи изазови 
са којима се политички врх Србије суочава у 
обављању својих, како свакодневних, тако и 
оних значајних задатака, грађанина врло лако 
може збунити, не разумевајући механизме који 
се налазе у основи многих политичких одлука. 
Како усвојити нешто што се не разуме? Питање 
које нас прати од оног тренутка када изађемо 
из удобности својих станова, у којима на тв-у 
можемо да посматрамо најновија дешавања и 
постанемо актери истих. То су сви они тренуци у 
којима не разумемо контролоре који извршавају 
своју дужност и спречавају људе без карата да 
се возе градским превозом. Када је у питању 
политичка култура наше свакодневице, главно 
питање није како је подићи на виши ниво, 
већ како је разумети?  Који су то механизми 
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којима бисмо народу приближили све оно 
што се на њихове очи одиграва у скупоценим 
фотељама људи чије речи би требало да дају 
одговоре на многа од њихових питања. Да би 
се нешто усвојило треба га разумети пре него 
што поодмаклост пропуштених тренутака 
постане превелики терет за целокупно друштво. 
Прескачући сваке разговоре о овој теми, изузев 
оних у којима би се критиковао ниво њене 
развијености, заобиђени су многи тренуци 
у којима се свест грађанства о важности 
њихових одлука могла подићи. Нико се није 
довољно заложио да тему додакне суштински, 
због важности решавања проблема који су за 
егзистенцију грађана били хитнији. Ради нашег 
разумевања, упоредимо дату ситуацију са оном 
у којој презапослени родитељ нема времена 
да се посвети у потпуности изграђивању 
дубљег односа са својим дететом, услед чега 
ће временом између њих настати непремостив 
јаз. Да ли је апатични однос друштва неким од 
актера на политичкој сцени више одговарао, 

остаје да буде виђено, јер је спремност коју су 
они показали за бављење овом темом била 
на веома ниском нивоу, што ме наводи да 
помислим да им је то можда ишло у прилог.

Променити однос друштва према некој теми, 
поготово актуелној и оној која се тиче директно 
свих нас, не само што није лак задатак, већ 
би било примерније назвати га подвигом. 
Механизме за овако нешто морамо тражити 
у нама самима, а оно што бих издвојила као 
почетну тачку, јесте подизање воље и морала 
грађана, као назнаку спремности да смо као 
друштво сазрели довољно да своју свест кренемо 
да развијамо. Можда она показује већ извесни 
ниво разумевања, али не на задовољавајућем 
узорку. Појединци не могу бити носиоци тако 
крупних промена, али ће свакако помоћи да се 
пронађе почетна тачка која у свима нама чека 
да буде пронађена, сада већ доста, доста дуго.   

Владана ДУРМАНИЋ

МЕДИЈИ

Штампа vs. онлајн медији
Пад штампаног тиржа јавља се као последица развоја информационе и 

комуникационе технологије, која је, постављајући темеље глобализацији, повећала 
брзину и обим интеракција широм света.

Појавом интернета као канала за 
дистрибуцију информација, а уједно 

и широке комуникационе мреже, омогућен 
је слободан приступ како локалним, тако 
и глобалним медијским садржајима. 

Лако доступне, разлнолике и пре свега, 
бесплатне информације, битно су утицале 
на процес смене штампаних медија онлајн 
садржајима. Овај процес узроковао је слом 
постојеће медијске структуре и изнудио 
креирање новог, великог мултимедија. У 
циљу остваривања већег профита и опстанка, 
многи штампани медији потражили су 
алтернативу на интернету, и нарушили своје 

основне традиционалне вредности. Медијски 
садржаји који су дуго били вредновани као 

Према истраживањима 
компаније “АБЦ Србија” (Аudit 
Bureaux of Circulations Srbija) из 
2009. године продато је за десет 
ипо процената мање примерака 
дневних новина, него истог 
месеца годину дана раније. Дакле, 
настављен је пад тиража дневних 
наслова који је започео у 2008. 
години. У априлу 2009. године 
недељници су забележили пад од 
скоро 21 одсто, док месечници 
бележе најмањи пад, који износи 
11 одсто. (извор: Медија центар 
Београд) 
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Истраживање “Мекен групе” које је наручила 
Асоцијација медија показује да:
 
•	 једна	четвртина	грађана	свакодневно	

чита новине;
•	 на	читање	дневних	новина	свакодневно	се	

потроши четрдесет и девет минута;
•	 на	читање	магазина	троши	се	седамдесет	

и три минута дневно;
•	 више	од	педесет	одсто	испитаника	верује	

да интернет никад неће моћи у потпуности да 
замени новине;
•	 више	од	педесет	одсто	испитаних	обраћа	

пажњу на рекламе у штампаним медијима, 
које озбиљно утичу на њихово одлучивање при 
куповини; (извор: Блиц онлајн)

Марта ЛУТОВАЦ

један од најзначајнијих и најпоузданијих 
начина информисања јавности, сада су 
претворени у маркетинг и пуку разоноду. 
Квалитет информација је драстично опао, 
а са њиме и сам кредибилитет медија. 
Креативност и оригиналност  постали 
су у већини случајева мисаона именица, 
док се садржај креира по потребама и 
интересима конзумената медија, чија је 
пажња махом усмерена забави, кичу и шунду. 

Интернет, портал који свакоме пружа 
слободан приступ информацијама, постепено 
је постао главни извор и основа за креирање 
садржаја свих осталих врста медија. Број 
репортажа и извештаја „из прве руке“ сведен 
је на минимум и замењен је претраживањем 
истих на различитим интернет страницама. 

Појава претраживача Гугл (Google) 
знатно је допринела овом проблему. 
Гугл проналази различите медијске 
садржаје и омогућава нам приступ 
њима бесплатно. Такође, улога 
новинара који раде као страни 
дописници губи своју функцију. 
Појавом блогова - интернет дневника 
људи  из различитих делова света, 
који често немају додирних тачака 
са медијском сфером - губи се 
потреба за слањем новинара на место 
догађаја. Ипак, највећи проблем 
представља поузданост објав-
љених информација. Управо због 

појаве онлајн новинарства, и 
могућности да се њиме баве сви 

који имају приступ интернету, 
повећан је ризик од објављивања 
непроверених, непотпуних и 
неистинитих садржаја. Зашто 
онда интернет константно 
сврставамо у медије, ако 
овим путем он крши основне 
медијске законе и правила?

Сматра се да је решење  
опстанка овог типа медија 
наплаћивање његовог садржаја, 
међутим, конзументи су 
мишљења да је интернет јавно 
добро, које по правилу мора бити 

доступно свима и путем којег они оставрују своје 
право на слободан приступ информацијама. 
Уколико се мишљење јав-ности не промени, 
решење овог проблема остаће под знаком питања. 
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КУЛТУРА

Доза креативности 

“Група 3”  је београдски рок бенд 
настао пре две године. Чине га три члана. 
Марко Браковић (бубњеви и пратећи 
вокал), Дејан Ипац (ака.Инспектор 
Домингез, бас гитара) и Иван Пропадовић 
(гитара и вокал). Настали су из бенда 
„Урбан Пулс“ (у коме и даље наст упају 
два члана). Оригинално име било је само 
„3” али временом је промењено у  „Група 
3“. Бенд је претежно орјентисан ка року 
са примесама и других врста музике.

Који уметник или бенд Вас је 
подстакао да се бавите музиком?

Тешко питање да одоговорим у име 
целог бенда. За мене лично није нико 

посебно, волим музику од малена. 
Ако морам да изаберем онда је 
највише у тицаја имао „grunge“ период 
алтернативног рока и бенд Pearl Jam.

Који музички период или аутор 
Вас тренутно одушевљавају?

Сви у бенду слушамо сличну музику, 
што би значило скоро све што је 
квалитетно, наравно нисмо орјентисани 
само ка року. Широк је спектар у тицаја, 
што се види и по репертоару који 
изводимо. Имали смо период кад нам је 
била занимљива Rihanna и обрадили смо 
пар њених песама у рок маниру. Били смо 
пријатно изненађени појавом Lane Del 

за другачији звук

Интервју са Иваном Пропадовићем
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Rey ,  али генерално алтернативни рок 
90-их нам је вероватно омиљени период.

Где најчешће налазите 
инспирацију?

У музици коју обрађујемо и слушамо. 
Тако и настају занимљиви спојеви. 
Покушавамо да свирамо неку другачију 
врст у музике на начин који можда 
нама највише одговара и та слобода у 
извођењу песама је довољна испирација. 
Покушавамо да радимо нешто другачије, 
свако може само да понови већ одсвирано, 
али овако можемо да унесемо бар малу дозу 
креативности и све је много занимљивије 
и нама, а како нам се чини и публици.

Колико сте далеко спреми да 
идете у спајању различитих 
жанрова музике и да испробавате 
нове ствари?

Не знамо ни сами, још увек нисмо стигли 
до границе, а надамо се и да не постоји.

Коју песму највише волите да 
изво-дите?

Има их више. Углавном су то песме 
које су „најсвежије“, скоро убачене 
у репертоар. Уживамо у свирању  
песме „Man down“ коју смо спојили са 
музичком подлогом песме „Kashmir“ 
од Led Zeppelin-a. Такође рок верзија 
песме „Feeling good“ од Nine Simone.

Који је до сад највећи успех 
бенда и чему се највише надате?

Највећи успех је што су свирке увек 
добро посећене и увек је одлична 
концертна атмосфера. Како смо настали 
из нужде, зезања и дружења, надања 
нам нису превелика, волимо да радимо 
све без притиска и да уживамо у томе.

Имате ли неких планове за 
будућност?

Само да наставимо као и до сад и да 
подигнемо све на још већи ниво у смислу 
извођења, забаве и доброг и пуног звука 
узевши у обзир да нас је само тројица.

Где обично наступате?
Често смо у клубу Дангуба, а понекад 

смо и у клубу Darwood у Лазаревцу. То је 

Сања АНДРЕЈЕВИЋ

све за сада.
Са хором Вива Вокс наступали 

сте поводом Српске Нове године 
у УН. Како сте добили такву 
привилегију и какви су Ваши 
утисци након наступа?

Добили смо позив из кабинета Вука 
Јеремића и били смо изненађени, али и 
почаствовани, јер не дешава се стално 
да можеш да представљаш своју земљу 
на тако битном мест у. Наши у тисци 
су позитивни наравно, нисмо још 
увек свесни свега што смо доживели 
тамо, али смо се осетили јако поносно 
због свега. Њујорк је предиван град 
и допринео је целом у тиску свакако.

Какво је твоје мишљење о свему 
што се дешавало након наступа 
и реакције на извођење песме 
„Марш на Дрину“ ?

Све што се десило после наст упа и 
поводом извођења те песме је било 
изненађење за мене. Нисмо имали намеру 
да било кога увредимо том песмом, 
нити смо очекивали такве реакције, 
зато смо и били зачуђени. Изводили 
смо оригиналну верзију, без текста, јер 
га није ни било у тој верзији, и то смо 
видели као уметничко дело, тако смо га 
и извели. Жао ми је само што је цео леп 
у тисак поводом тог концерта и понос 
који смо осетили ми, а како смо видели по 
реакција и већина наших људи, мало пао у 
сенку због целе полемике око једне песме.
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КУЛТУРА Фебруар - сјајан месец 
за љубитеље филма

Две велике филмске манифестације ће се одржати крајем овог месеца, у свету 
чувена додела Оскара Америчке филмске академије, а код нас Међународни 
филмски фестивал ФЕСТ

Црвени тепих, блицеви фотоапарата, 
гламурозне тоалете и сам крем филмске 

индустрије – то су прве асоцијације када неко 
помисли на доделу Оскара. Али, овај догађај је много 
више од тога. Већ 85 година Оскар представља 
највеће и најзначајније признање које филм може 
добити. И ове године, за улазак у легенду такмиче 
се: необични „Пијев живот” (Life of Pi) Анга Лија, 
мјузикл „Јадници“ (Les Miserables) Тома Хупера, 
до сад веома успешни филм Бена Афлека „Арго”, 
француска драма „Љубав”, Михаела Ханекеа, 
узбудљиви трилер  „00.30 Тајна операција” (Zero 
Dark �rity) Кетрин Бигл, сјајна комедија „У добру и 
у злу” (Silver linings playbook) Дејвида Раслела , нови 
филм Квентина Тарантина „Ђангова освета” (Django 
Unchained),  независно остварење дебитанта Бена 
Зејтлина „Звери јужњачких дивљина” (Beasts of the 
Southern Wild) и са чак 12 номинација у различтим 
категоријама главни фаворит за победника, 
филм великог Стивена Спилберга „Линколн“. 

Што се тиче прошлости ове манифестације, 
највише Оскара, чак по 11, освајала су 3 филма: 
„Господар прстенова: Повратак кра-ља“, „Титаник“ 
и „Бен-хур“. Глумица која се може похвалити са 
4 златне статуе је Кетрин Хепберн, док највише 
номинација - 17, од чега 3 победе има Мерил Стрип.

Додела Оскара одржаће се 24. фебруара у Лос 
Анђелесу.

Међународни филмски фестивал – ФЕСТ 
одржаће се од 22. фебруара до 3. марта у Београду. 
На ФЕСТ-у београдска публика већ годинама има 
прилику да се сусретне са филмским остварењима 
широм света. Током своје историје овај фестивал 
представљао је домаћој публици по први пут, 
некада и читавом региону, велика ремек-дела седме 
уметности, која су обликовала многе генерације. О  
томе говори и програм првог ФЕСТ-а, одржаног 
1971. ”Одисеја у свемиру” Стенлија Кубрика, 
”Голи у седлу” Дениса Хопера, поменути ”Меш” 
Роберта Алтмана, филмови Ерика Ромера, Луиса 
Буњуела, Живојина Павловића... И ове године, 
најбољи филмови сезоне биће приказани у 
следећим програмским целинама: Главна целина, 
Панорама светског филма, Изабрани документарци, 
Холивуд, Фокус: Јужна Америка, ФЕСТ 
представља, Европа ван Европе и Европа у Европи.

Свако може пронаћи оно што га занима у овако 
широкој програмској понуди, а између осталих вреди 
погледати драму „Љубав“  Михаела Ханекеа која је до 
сада освојила доста награда на многим престижним 
светским фестивалима, и ново, такође фестивалски 
успешно ос-тварење Срђана Голубовића „Кругови“.               

Божица ЛУКОВИЋ
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Дејана ВУКАДИНОВИЋ

Музичка дешавања у Београду
Новосадски квартет THE FRAJLE одржаће тематски концерт 08.03. 

у Сава центру поводом свог студијског првенца Наш први албум са 
путовања.

Ову групу чине четири женска вокала, Марија, Наташа, Јелена и 
Невена. Иста страст према музици, театру и кабареу учинила је да се ове 
четири даме споје и 2009. године формирају групу.

Први спот за свој 
први хит Ich liebe 
dich снимиле су 2010. 
године, а годину дана 
касније излази и њихов 
други сингл Штиклице.

17. 09. 2012. излази и 
њихов први албум који 
ће представити на овом 
концерту.

Публика ће имати 
прилике да ужива и у 
њиховој обради других 
песама, а на сцени ће 
имати и неколико гостију музичара.

Једна од најпознатијих рок група на овим просторима Рибља чорба 
одржаће концерт у Комбанк Арени 23.03. поводом свог 19. студијског 

албума Узбуна.
Групи ће ово бити 3. по реду концерт 

у Арени, наступаће и новосадска група 
Чика Јоца и Змајева као и  Џон Мекој, 
њиховој дугогодишњи сарадник.

Група је формирана 1978. године у 
Београду. Наставила је да постоји и 
након периода рата који се десио на 
просторима бивше Југославије.

Остани ђубре до краја, Кад ходаш, 
Погледај дом свој анђеле, Амстердам 
само су неки од хитова који се и даље 

врте по свим радио станицама и који ће и овога пута дићи публику на 
ноге. 
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Чекајући пролеће
СПОРТ

Наслов нам не говори да су домаћи 
фудбалери медведи који спавају 

зимски сан. Напротив, они вредно 
тренирају и одрађују зимске припреме које 
би требало да им донесу ту толико жељену 
кондицију коју никако да видимо на нашим 
ливадама. У изјавама за медије предњаче 
термини попут „дрил“, „теретана“ или 
„кондиција“, па се стиче утисак да овога 
пута наше звезде неће већ код 65. минута 
утакмице да се ваљају по терену, посрћу 
и падају без разлога не би ли некако 
дошли до мало ваздуха. Треба узети у 
обзир да није баш једноставно сваку ноћ 
излазити по београдским сплавовима и 
сутрадан трчати целу утакмицу. Ето тако 
би се могло оправдати опијање Милана 
Јовановића, штопера црвено – белих и 
његово удаљавање са припрема у Анталији 
(а где би друго биле припреме клубова 
из домаће лиге). Једноставно он је те 
припреме схватио озбиљно и припремао 
се за оно што ће му стварно требати кад 
почне првенство. Кад смо већ код Анталије, 
то је дестинација коју два највећа клуба 
последњих сезона никако да промаше. 
Да ли је то због услова, цене или нечег 
трећег, Богапитај. Ове сезоне су им се чак 
придружили и фудбалери ФК Рад, као и још 
један великан наше фудбалске сцене -  ФК 
Доњи Срем. Ипак ће бити да је због цене.

Друга јако битна, па и занимљивија 
ствар која се догађа током зимске паузе 
јесу трансфери. У односу на ову сезону, 
раније су током прелазних рокова уз 
имена „Београдских близанаца“ помињана 

многа занимљива и скупа имена, која 
су изазивала хистерију код навијача. 
Најчешће ти трансфери нису реализовани, 
али је било и оних до којих је дошло, попут 
Тарибо Веста или Аилтона. Ове сезоне је 
симптоматично да новине више чак и не 
измишљају одређене трансфере, јер је 
свима јасно да су наши великани, народски 
речено, шворц! Таква ситуација приморава 
клубове на продају скупљих  играча, попут 
Немање Томића из Партизана, да би клуб 
имао новца за нормално функционисање.  
Ипак, у Звезду је дошао штопер Гаридо, 
а Партизан је поменутим новцем довео 
Елиомара из Јавора и тандем из Рада 
Луку и Којића. Треба напоменути да 
су и Црвена Звезда и Партизан под 
блокадом ФСС-а и немају право да 
региструју играче док не измире дуговања.

На све ово додајмо скандалозни сукоб 
између Човића и Џајића, као и још увек 
постојећи раскол између фракција навијача 
Партизана и негодовање усмерено на 
председника клуба Драгана Ђурића и тако 
ћемо добити тренутну слику на фудбалској 
сцени. Неуспеле квалификације и будуће 
дуеле са репрезентацијом Хрватске нећемо 
ни помињати, довољно је хладно и без 
тога. Надајмо се да ће лепо пролећно време 
донети и неке лепше дане по наш фудбал. 
Једно је сигурно, може бити само боље.

Страхиња КЛИСАРИЋ
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