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Re~ urednika 

 

 Изашао је пети број „Студентског 

журнала“, званичног часописа клуба 

студената Факултета политичких наука. 

Као што је лето било занимљиво и 

растерећујуће такав је и овај број нашег 

часописа. Новости и занимљивости мењају 

се из дана у дан, а ми смо за вас одабрали 

неколико тема које ће вас, надамо се 

заинтересовати. Осим сталних рубрика, 

путописа, колумни , вести из света ту су 

још и актуелности из света филма, 

музике, књиге и спорта. Захваљујемо се 

сарадницима, спонзорима и свим 

члановима редакције који су омогућили 

реализацију овог часописа. До следећег 

броја поздрав од уредница Милице Орос  и 

Милице Брковић.  
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П 
очетком месеца смо имали прилику да 
уживамо у обележавању 
стогодишњице српске авијације. 

Аеромитинг у Батајници нам је пружио 
ваздушни спектакл који никога није оставио 
равнодушним. Само ретке државе у Европи и 
свету су имале прилику да обележе чак сто 
година постојања ваздухопловства и Србија би 
требалo да буде поносна на своју војску.  
 Наравно, овакав јубилеј је морао бити 
упамћен по акробатским маневрима  авиона 
попут „јурофајтер тајфун“, Миг-29М2, „грипен“ и 
Ф-16. Ту су били и српски производи „орао“, Г4, 
„утва-75“ i „ласта-95“. Све ово није могло да 
прође ни без хеликоптера „гама“, „газела“ и Миг
-17. Од тачака у ваздуху је било свега. Видели 
смо „звоно“, „ваљак“, „траверс“, „брејк“, 
„имелман“ и „прескакање“.  Импресиван је био 
наступ српског пилота Миодрага Ристића на 
авиону „орао“, а најупечатљивији утисак оставио 
је италијански авион „јурофајтер тајфун“. По 
оцени стручњака и публике, ова летелица је 
показала оно најбоље од  могућности у ваздуху. 
По свему приказаном, „јурофајтер тајфун“ 
заслужује да га детаљније опишемо. 
 Савремени ловац  четврте генерације са 
два турбомлазна мотора “Јуроџет ЕЈ200“, 
„јурофајтер тајфун“ производ је авио индустрија 
Уједињеног Краљевства, Немачке, Италије и 
Шпаније. Уведен је у употребу 4. августа 2003. 
године. Његова концепција се заснива на 
аеродинамичкој шеми канарда и делта крила. 
Крила овог авиона се називају и трисонична 
крила и у облику су стреле. То га чини изузетно 
окретним у ваздуху и веома добрим у самој 
борби. Због своје аеродинамичке конфигурације 
отпор је веома мали. Његов висок однос између 
потиска мотора и масе му омогућава велико 
убрзање. Пење се брзином и до 315 метара у 
секунди. Способан је да достигне надзвучну 
брзину без допунског укључивања сагоревања 
мотора и може да иде и до 2150 километара на 
час! Долет му износи импресивних 3790 
километара. Предност је то што поседује 

„кочиони падобран“ па тако може да слети и на 
аеродроме са кратким пистама. 
 Поред свих ових перформанси, „тајфун“ 
такође поседује софистицирану опрему високе 
технологије са укупно седам функционалних 
система  којима управља преко 80 рачунара. То 
укључује и одбрамбени систем „преторијанац“ 
као и нападни систем „пират“. Наравно, овај 
авион је опремљен и најсавременијим ракетама 
и бомбама, а оне се разликују углавном од 
земље која је власник овог изузетно скупог 
ловца. Његова цена се креће од 90 до 100 
милиона евра по комаду. 
 За наше услове, то је изузетно висока цена. 
Према речима стручњака, за нас би било 
најбоље да пазаримо авионе Миг-29М2. 
Пилотима неће бити проблем да се навикну на 
њега, а и већ поседујемо логистику за руског 
ловца. Ипак, то су само жеље. До тада, имаћемо 
прилику да сваке године на Батајници гледамо 
врхунски спектакл и достигнућа војне 
индустрије.  
 Остаје да се запитамо због чега је  овакво 
стање у ваздухопловству и ко је кривац за то. Не 
смемо себи дозволити да нам небо чувају 
Хрвати, Мађари или Румуни. Пред Александром 
Вучићем, новим министром одбране, је много 
задатака које мора да испуни како би наша 
војска поново представљала важан фактор 
безбедности на Балкану.  
 

Аутор: Марко Деспотовић 

 ТАЈФУН iznad Srbije 
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Џ улијан Асанж, оснивач Викиликса, скоро 60 
дана борави као азилант у малој собици 

еквадорске амбасаде у Лондону. Амбасада је 
свакодневно окружена британским 
полицајцима који чекају да он крочи ван 
просторија амбасаде како би га могли 
ухапсити и изручити Шведској. 

Т ри чланице руске групе „Пуси Рајот“ (Pussy 
Riot) осуђене су на по две године затвора 

због хулиганизма јер су фебруара ове године 
ушле у цркву Христа Спаситеља у Москви са 
маскама на лицу и испред олтара, уз укључене 
звучнике, извеле перформанс-„панк молитву“ 
за Путинов одлазак. Након изрицања пресуде 
чланицама бенда широм Европе је 
забиљежено више случајева хулиганства у 
вјерским објектима који су се догодили у знак 
подршке Рускињама. 

З а првих шест мјесеци ове године у 
Авганистану је у оружаним сукобима 

убијено 1.145 цивила, док је 1.954 рањено, 
наводи се у извјештају УН. Рат у Авганистану 
траје већ 10 година, када је америчка, 
британска и аустралијска војска извршила 
инвазију на ту земљу. 

П ротокол о пријему Русије у Светску 
трговинску организацију ступио је 22. 

августа на снагу, чиме је Русија постала 156. 
држава чланица ове Организације. 

У ставни суд Румуније прогласио је 
неважећим референдум којим је смјењен 

председник те државе Трајан Басеску, јер није 
гласало више од 50% грађана, те ће он 
наставити да обавља ту функцију. 

Л идер Северне Кореје Ким Џонг-ун 
запрјетио је данас да ће Пјонгјанг 

покренути "свеопшти рат против Југа" уколико 
и педаљ територије буде угрожен и осудио је 
заједничку војну вјежбу Сједињених 
Америчких Држава и Јужне Кореје. 

 

П редседник Јерменије Серж Саркисјан 
саопштио је да његова земља прекида 

дипломатске односе са Мађарском, пошто су 
мађарске власти пустиле азербејџанског 
официра који је осуђен за убиство једног 
јерменског поручника. 

Г енерални секретар УН Бан Ки-мун позвао 
је Иран да докаже да је његов нуклеарни 

програм мирољубив, након што је 
Међународна агенција за атомску енергију 
(ИАЕА), у најновијем извештају, упозорила да 
је та земља појачала нуклеарне активности. 

О ко 20 курдских побуњеника и девет 
турских војника погинуло је у сукобима на 

југоистоку Турске почетком мјесеца. 

О ко 4.000 грчких полицајаца, припадника 
обалске страже и ватрогасаца 

протестовало је у Атини због планираног 
смањења плата, инсценирајући самоубиства 
на вешалима која су поставили испред 
министарства финансија и парламента. 

 

Аутор: Јелена Вујановић 

Vesti iz sveta 
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И 
станбул можда није најлепши, али је сигурно 
јединствен град на свету. Славни песник 
Ламартин га описује као град који грли два 

континента, пружајући једну руку ка Азији и другу ка 
Европи. 
 Посебност овог неодољивог града лежи у томе што 
на једном месту обухвата многе различитости. Град који 
лежи на два континента кроз векове био је престоница чак 
три моћне империје, Рима, Византије, а потом и 
Отоманског царства. Царства су се стварала и пропадала, 
али је град познат као Визнтион, Константинополис, 
Цариград и, коначно, Истанбул, настављао да живи. 
 Томе су свакако допринели и чувени споменици 
културе, који су истовремено и врхунска архитектонска 
достигнућа. Право упознавање Истанбула требало би 
почети од историјске четврти, која се налази у европском 
делу града, надомак Босфора. Најславнија грађевина из 
византијског периода  је Аја Софија, коју је у 6. веку 
подигао император Јустинијан. Велелепно здање, чије је 
име синоним за божанску мудрост, било је хришћански 
храм скоро хиљаду година. Када су у 15. веку освојили 
Истанбул, Турци су са спољне стране доградили четири 
минарета и претворили је у џамију. У првој половини 20. 
века чувено светилиште постаје музеј. Аја Софија и данас 
одушевљава грандиозношћу од које застаје дах. 
 Преко пута ње се налази Плава џамија са шест 
високих минарета, ремек дело исламске архитектуре. 
Њена унутрашњост је декорисана плавим керамичким 
плочицама, а име је добила по преовлађујућој боји. 
 Обавезно треба видети велелепну Топкапи палату 
која је четири века била средиште Отоманског царства и 
дом султана у којем је живео са породицом, конкубинама 
и великом послугом. Палата са раскошним баштама је 
данас отворена за посетиоце. 
 Истанбул је истовремено древан и модеран, азијски 
и европски, мистичан и свакодневан. Златни рог је рукавац  
који 

раздваја стари део града од модерног. Преко њега 
прелази неколико мостова. Посебно је леп онај који носи 
име оснивача модерне Турске, Кемала Ататурка. Бродови 
непрекидно иду у свим правцима Босфорског пролаза. 
Чувени видиковац Чамлиџа је право место одакле је 
могуће видети целу панораму и стећи представу колики је 
стварно Истанбул. Видиковац се налази са азијске стране. 

 Може се предахнути у многобројиним кафићима и 
ресторанима уз чај од јабуке и неки од многобројних 
гастрономских специјалитета. Већина хотела се налази у 
европском делу града, близу Капали чаршије, најстаријег 
базара на свету. Састоји се од око 65 кривудавих улица са 
више од 4000 продавница. Ту све одише мирисом 
оријента. Могуће је купити разне врсте лула, чаша, посуда, 
марама, тепиха, накита и других предмета. Ова 
разноликост је управо једна од главних привлачности 
Истанбула. 

 Старе џамије, палате, музеји и базари, осликавају 
бурну историју. Мирна лепота Босфорског мореуза, 
Принчевских острва и околних паркова доноси благи 
додир опуштености. Ноћни провод у овом граду је 
надалеко познат. 
 Не чуди што Истанбул, помало хаотичан, али и 
неодољив град , који повезује далеку прошлост са 
модерним токовима савременог света , годишње посети 
неколико милиона људи. 
 

Аутор: Милица Брковић 

Put oko sveta -  



 

5 

 

,,Како си могао да ме превариш? Зар сам ја то 
заслужила?'' 
,,Ајде, молим те, не изигравај ми цвећку сада, 
ниси ни ти фина, преварила си ме са двојцом и 
сада сам ја одједном лош,  покварен.....'' 
 

О во је део разговора младог пара у 
аутобусу који су приредили осталим 
путницима, а међу којима сам био и ја. 

Сва срећа, па сам после купио слушалице да не 
бих више слушао овакве приче. Али ме је ова 
прича подстакла на размишљање о томе ко 
више вара, мушкарци или жене. Према неким 
статистикама, оба пола подједнако варају, али 
жене лакше опраштају превару од мушкараца. 
Али шта је то што нас наводи на превару? 
Нагони, бунтовна природа у нама. Све је то 
индивидуално. Свако на превару гледа 
другачије. Неко пољубац смарта преваром, неко 
флертовање, а неко сам сексуални чин. Неко не 
воли моногамију, па се оправдава тиме да му 
један партнер није довољан.  
 Стицајем околности, упознао сам 
ожењеног мушкарца, коме је дете на путу. 
Притом, куне се да је смртно заљубљен у своју 
жену, иако поред ње, више од годину дана, води 
паралену везу са другом. На моје питање шта би 
урадио када би сазнао да и она њега вара, 
одговорио ми је да би је избацио из куће и 
никада јој не би опростио.  
 Са друге стране, једна моја познаница већ 
дуже време има стабилну везу са дечком који је, 
како она каже, толико добар да на хлеб можеш 
да га мажеш. Али њој недостаје страст, па је зато 
тражи са стране, а била би сломљена када би он 
сазнао и оставио је.  
 Ма да, важи. Људи превише себи дају за 
право. Уколико већ не можеш да се скрасиш 
поред једног партнера, немој никога да везујеш 
за себе. Повредићеш неког свесно због 
задовољавања својих потреба. Сви ми варамо, 
неко мање, неко више. Али ако преваримо, 
значи да нешто недостаје тој особи са којој смо, 
чим то нешто тражимо на другој страни. Једино 
нам преостаје да искрено кажемо партнеру шта 

смо урадили и да покушамо целу ствар да 
сачувамо, уколико нам је стало.  

 Или је можда Фројд био у праву када је 
људска бића назвао полиморфно перверзним? 
Шта ви мислите, ко више вара, мушкарци или 
жене? Ја бих рекао подједнако, с тим што у 
последње време, сматрам да мушкарци пре 
опраштају превару него жене. Или сам можда ја 
изузетак. 
 

Аутор: Милан Крстинић 

Превара 
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Б 
ити новинар, у овом турбулентном времену, у исто време значи бити препуштен 
неизвесности и одговорности, али такође пружа велику креативност и  усхићеност. 
Новинар је изабравши овај позив примио на себе доста обавеза и његов главни задатак 

je да себе стави у други план, a оно о чему пише у први. Он мора да буде уравнотежен, 
радознао и разложан. Треба да се за све интересује, да много чита, да познаје језике, да путује, 
да има дар комуницирања и изразиту приврженост својој  професији. Новинарство захтева 
способност прилагођавања срединама и темама. Вештина се у овој професији веома цени, a 
добар новинар мора да има смисао и осећај за јавност. Маркес је рекао да је новинарство 
неутољива страст. Oнај ко жели да заплови у новинарске воде тај мора срцем и душом да воли 
овај посао, да му се препусти и да се непрестано труди. Никад не треба да одустаје и не 
поклекне пред изазовима и тешкоћама. Новинарсво захтева тежак и мукотрпан рад и труд, aли 
зато са друге стране пружа велико задовољство и доноси са собом много лепих ствари. Лепота 
овог посла је што новинар може да изрази своју креативност и своју машту без обзира да ли 
ради у штампи, на радију или на телевизији.  
 Новинар се питањима представља свом саговорнику и притом показује своју 
обавештеност, познавање теме и способност уочавања нијанси. Нема лоших питања, јер је 
лоше питање само оно које није постављено. Саговорника новинар треба да поштује и прави 
новинар се никад не сме користити лажима и преварама, јер јавност не прашта. Једна Енглеска 
новинарска пословица каже: ’’Буди први, али буди увек у праву’’.  
 

Аутор: Звездана Бабел 

Novinarska profesija 
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Ф илмом „Неодлучни фундаменталиста“(The 
Reluctant Fundamentalist) 29. августа 
свечано је отворен 69. филмски фестивал у 

Венецији. Редитељка овог филма је Мире Наир, 
којој је ово пето учешће на венецијанској Мостри, 
где је 2001. године освојила „Златног лава“ за филм 
„Монсунско венчање“. 
 Венецијански фестивал  један је од 
најстаријих и најугледнијих филмских фестивала у 
свету. Мостра, како је венецијанци називају, део је 
Венецијанског бијенала и традиционално се 
одржава у дворани Palazzo del Cinema, на 
венецијанском Лиду. 
 Пре Другог светског рата главна награда 
фестивала била је Мусолинијев куп  за најбољи 
италијански и најбољи страни филм, назван по 
тадашњем премијеру Краљевине Италије Бениту 
Мусолинију. Након Другог светског рата главна 
награда на фестивалу постаје „Златни лав“, која се 
додељује за најбољи филм. Док је друга по 
важности награда Куп Волпеи, а додељује се 
најбољем глумцу и најбољој глумици. 
 Очекивања уочи почетка фестивала била су 
разноврсна. Док су се једни надали превише 
интелектуалном, озбиљном и мрачном 
Венецијанском фестивалу, какав је до сада био, 
други су занемели и критички се осврнули на 
програм пун контроверзних тема, лезбијског секса, 
насиља, религијског екстремизма. 
 У конкуренцији за „Златног лава“ ове године 
налази се 18 филмова, а највише се ишчекују нова 
остварења Теренса Малика (To The Wonder), 
Брајана де Палме (Passion) и филм о сајентологији 
Пола Томаса Андерсона (The Master).  

 На програму Мостре нашло се укупно 60 
остварења, у оквиру 6 програма, значајно мање 
него што је уобичајено. Алберто Барбера, директор 
фестивала, овај број филмова сматра довољним за 
један фестивал и истиче да је он увек пре за 
квалитет, него за квантитет. 
 Многи су овогодишњу Мостру 
окарактерисали мањком великих звучних имена 
Холивуда, међутим црвеним тепихом прошетала је 
након две деценије Винона Рајдер, затим Зак 
Ефрон, Пирс Броснен. Нарочито бурну реакцију 
изазвала је глумачка екипа филма „Spring break-
ers“, Џејмс Франко и Селена Гомез, која се на 
жалост многих обожаватељки појавила без свог 
дечка, Џастина Бибера. 
 Од филмова на овогодишњем филмском 
фестивалу у Венецији издвајају се још филм 
израелског редитеља Ариела Бромана „Iceman“ 
рађен по истинитом догађају, затим филм 
јужнокорејског редитеља Кима Кидука „Pieta“ и 
филм оскаровке Сузен Вир „Љубав је све што ти 
треба“ са Пирс Бросненом у главној улози. 
 Венецијанска Мостра свечано ће бити 
затворена 8. септембра доделом награде и 
пројекцијом филма „Човек који се смеје“ (L'home 
qui rit) Жан-Пјера Америја. Нама преостаје да 
стрпљиво дочекамо Еми награде, које ће се 
одржати 23. септембра и нов сусрет са црвеним 
тепихом, где ћемо видети многе занимљиве 
тоалете познатих лица Холивуда. 
 

Аутор: Олга Михајлов 

Festival u Veneciji 
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К 
ао и сваке године Ниш је био домаћин 
Филмских сусрета. Нишка тврђава је 
имала улогу летњег биоскопа који је 

приказивао најбоља остварења српске 
кинематографије. 25. августа ватрометом је 
означен почетак 47. Филмских сусрета, који су се 
завршили 30. августа уручивањем награда онима 
који су то заслужили.  
 Филм „Шешир 
професора Косте 
Вујића“ је однео 
највећи аплауз и 
оборио публику са 
ногу, као и 
феноменална глума 
Александра Берчека. 
Филм се приказивао 
прве вечери и напунио 
је целу летњу 
позорницу. Прве 
вечери публика је 
имала прилике да 
одгледа и филм „Црна Зорица“ са сјајном 
глумачком екипом на челу са Браниславом 
Трифуновићем. Мирјана Карановић и Зоран 
Цвијановић, чинили су такође део ове приче.  
 У недељу 26. августа премијерно је приказан 
филм „Зверињак “ редитеља Марка Новаковића 

који је и 03. јула 
приказиван у 
такмичарском програму 
филмског фестивала 
СОФЕСТ у Сопоту. 
Филм „Доктор Реј и 
ђаволи“ је , такође, 
обележио друго вече. 
Драган Бјелогрлић, 
Тихомир Станић, Ана 
Софреновић су били на 
челу глумачке екипе у 
режији Динка 
Туцаковића.  

 „Устаничка улица“, „ Практични водич кроз 
Београд“ као и филм ,,Клип“ обележили су трећу 
ноћ.  
 Филм о чувеном кошаркашу Радивоју Кораћу 
побрао је аплауз четврте ноћи када је приказиван и 
филм „Парада“, који увелико осваја публику 
широм Европе.  
 Одзив је, као и сваке године, био велики и 
публика је била задовољна програмом . Уз 
новосадску групу „The Frajle“, коју чине четири 
дивна вокала, фестивал је завршен и награде су 
уручене. Главну награду фестивала добио је 
легендарни Александар Берчек, за најбољи 
перформанс. Цар Константин је припао Уликсу 
Фехмију, а Царица Теодора је уручена Христини 
Поповић, која је тумачила улогу Бисерке у филму 
„Парада“.  Ако већ нисте били у прилици да 
присуствујете овом догађају, покушајте да уграбите 
мало слободног времена и одгледате остварења 
наше глумачке сцене, јер је дефинитивно вредно 
тога. 
 

Аутор: Дејана Вукадиновић 

Акција! И снимамо... 
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П 
раве се планови за снимање новог 
филма о  Николи Тесли. После 
филма ,,Престиж’’,  Универзал 

студио је спреман да, у сарадњи са српском 
продукцијом, направи нови омаж овом 
великом научнику под називом ,,Тесла 
владар света’’.  
 За избор главног глумца предложене су 
велике звезде.  Међутим, главна улога ће 
највероватније припасти добитнику Оскара 
Кристијану Бејлу, глумцу коме ће ово бити 
друга прилика да се нађе у филму о  
научнику који је променио свет.   
Претпоставља се да ће Теслиног оца 
глумити Раде Шербеџија, а да ће Николас 
Кејџ глумити Томаса Едисона. Остатак 
глумачке екипе ће бити састављен од 
српских глумаца, чији је кастинг у току.  
        Као могући режисер помиње се и 

Оливер Стоун, а буџет филма ће бити око 
педесет милиона долара, што ће филм 
ставити у категорију блокбастера. Како 
преносе ,,Новости '' сва сценографија са 
снимања ће бити завештана граду Београду 
и Теслином музеју. Снимање филма почиње 
од новембра месеца и биће сниман у 
Србији, Канади, Колораду и Чикагу. 

Нови филм о Николи Тесли 
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Н 
а златној обали сунчане Калифорније, 
тачније у Лос Анђелесу, одржана је МTV 
додела награда.  

 Част отварања доделе награда припала је 
заносној певачици са Барбадоса, Ријани. Уз своју 
нумеру „We found love“, за коју је и добила награду 
видео године, отшетала је у ватрено-црвеном 
оделу са златног постоља до публике и тиме 
додатно „запалила“ атмосферу. 
 Поред Ријане наступали су још One direction, 
Пинк, Алиша Киз са Ники Минаж, Грин деј, Лил 
Вејн и други. 
 Један од занимљивијих појављивања на 
сцену припао је овогодишњеам домаћину, Кевину 
Харту, који је ушетао на подијум у улози 
председника Обаме и то у пратњи обезбеђења 
„литл менс“, како их је сам назвао. На мети 
Хартових пошалица нашли су се Снуки, Канје Вест и 
нарочито Кристен Стјуарт, познатија као Бела из 
остварења „Сумрак“. 
 Ове године највише номинација имали су 
Дрејк и Ријана, чак пет, а за њима следе Бијонсе и 
Кејти Пери са четири номинације. Међутим свако 
од њих је кући отишао са по једним „Мунменом“ у 
рукама. 
 Награду за најбољи мушки видео добио је 
Крис Браун са песмом „Turn up the music“, а 
награду за најбољи женски видео освојила је Ники 

Минаж, „Starships“. Међу номинованима за 
најбољи рок видео награду је однела група 
Колдплеј, „Paradise“, док су „Мунмена“ за најбољи 
хип-хоп видео добили Дрејк и Лил Вејн. 
 Највише награда однео је млади британско-
ирски бенд One direction, и то награду за најбољег 
новог извођача, награду за највише „подељен“ 
видео престигавши у овој конкуренцији Бијонсе и 
Бибера. Награду за најбољи поп видео уручила им 
је Кејти Пери и као ватрена обожаватељка 
искористила прилику да пољуби два члана групе, 
Харија и Нејла. Изгледа да Кејти Пери увек зна како 
да „загреје“ сцену. 
 MTV доделу музичких награда затворила је 
Тејлор Свифт уз свој нови сингл „We are never ever 
getting back together“. 

Аутор:  Олга Михајлов 

Додела MTV награда 
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,,Б ила једном једна проститутка.'' Овако Пауло Коељо започиње своју књигу Једанаест 
минута. Књига није бајка, како сам каже, већ пре свега реална прича, са реалним 
догађајима, у којима сви можемо да се нађемо. Прича прати живот младе девојке по 
имену Марија, која живи у сиромашној породици у предграђу једног градића у Бразилу. 

Њен сан је да постане позната и да себе и своју породицу извуче из беде. Добивши понуду да буде фото 
модел у Швајцарској, она пристаје и одлази далеко од своје породице у нади да ће коначно остварити 
своје снове.  

Међутим, када је стигла, илузије да ће радити као фото модел и постати богата се распршују као 
мехур од сапунице када схвати да је она дошла у Швајцарску да би постала проститутка. Почевши да 
ради у једном ноћном клубу, Марија постаје свесна какву је грешку направила. Даје себи рок од годину 
дана бављења проституцијом, како би сакупила довољно новца да се врати назад у Бразил, да купи 
себи лепо имање и да води бригу о њему. Али, стицајем околности, једног дана у кафићу упознаје 
мушкарца који ће јој променити поглед на свет и њен монотон живот. 

Препоручујем свима да обавезно прочитају ово дело. Књига је веома лака за читање, опуштајућа, 
а из ње ћете извући доста поука, пратећи Маријин живот. Видећете да се снови и реалност не поклапају 
увек онако како ми замишљамо и само нас једна грешка може избацити из колосека којим смо 
планирали да идемо. 
 
,,Онај ко је успео да пробуди моју страст, није успео да пробуди моју душу. А онај ко је успео да 
пробуди моју душ, није узбуркао страст у мени.'' 
 
  Наведена реченица је на мене оставила највећи утисак, па сам се запитао да ли се ово, можда, 
свима некад догодилио и, ако није, да ли ће се догодити. У животу нас свашта очекује, зато би требало 
да пазимо какве одлуке доносимо, јер све од нас зависи. 
 
 

Аутор: Милан Крстинић 

11 minuta 
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А 
нђела Исидора Данкан рођена је у Сан 
Франциску, Калифорнија као најмлађе 
дете у својој породици. Међутим , већи 

део свог живота провела је у Европи и СССР-у, где 
су више ценили њен рад.Убрзо након Исидориног 
рођења, њен отац Чарлс Данкан je изгубиo своју 
банку због чега је јавно осрамоћен, а породица 
осиромашена. Након развода њених родитеља, 
Исидора се заједно са сестром, браћом и мајком 
сели у Окланд, где је похађала школу. Међутим, 
школу је посматрала као омчу која је ограничавала 
њену индивидуалност, те ју је напустила. Како би 
зарадила новац, Данканова је заједно са сестром 
држала часове плеса локалној деци. 
            Исидора Данкан је своју плесну каријеру 
започела са шест година када је узимала часове 
плеса код своје куће. Већ тада је показивала свој 
другачији, јединствен приступ плесу пратећи своју 
машту и импровизујући различите покрете који би 
јој се рађали у глави. 
            У Чикагу Исидора Данкан постаје члан 
позоришне групе Августина Далија са којом одлази 
у Њујорк. Међутим, убрзо постаје разочарана, јер 
њена визија плеса остаје сломљена испод 
популарне форме пантомиме, те напушта групу. 
Осећајући се ограничено и спутано Исидора 
Данкан се сели у Лондон, где изнајмљује студио у 
коме наставља да развија и унапређује свој плес. 
Након Лондона одлази у Париз, где прихвата 
примамљиву понуду Луја Фулера и креће са њим 
на турнеју по Европи. Током овог путовања 
Данканова је стварала нове плесне технике и 
покрете базиране на природним покретима, 
уместо на ригорозним балетским техникама. 
Управо из тога се и састојала њена плесна 
филозофија помоћу које је желела да врати плес у 
виши облик уметности подигнувши га из сфере 
забаве у коју је запао. Трагала је за везом између 
емоција и покрета, за плесом који би могао бити 
„божански израз људског духа кроз медијум 
кретања.“ Инспирацију је црпела из античке Грчке 
и комбиновала са америчком љубави према 
слободи што се нарочито одсликава на њеним 
револуционарним костимима, провидним 

туникама једоставног кроја и наступима где је 
плесала боса и распуштене косе уз највеће класике 
попут Моцарта и Шопена. 
              Исидора Данкан се како у професионалном 
животу,тако и у приватном није покоравала 
традицији и обичајима. Била је бисексуалка. 
Позната је по везама са глумицом Еленором Дузе и 
писцем Мерцедес де Акоста, што је и 
документовано у многим писмима која су 
размењивале. Удала се 1922. године  за 18 година 
млађег руског песника Сергеја Јесењина. Заједно са 
Јесењиним путовала је по Европи и САД-у, међутим 
млади песник је након годину дана напустио и 
вратио се у Москву, где је извршио самоубиство. 
Данканова је имала двоје ванбрачне деце, ћерку 
Дидру са Гордоном Крегом и сина Патрика са 
Парисом Сингером. Оба детета је изгубила у 
аутомобилској несрећи 1913. године. Касније је 
родила још једно дете желећи да надокнади 
губитак прво двоје деце, међутим дете је 
преживело свега неколико сати и никада није 
добило име.  
             Исидора Данкан је преминула 14. септембра 
1927. године у Ници, када ју је љубав према 
дугачким марамама коштала живота. Имала је 
свега педесет година. 
 Исидору Данкан многи сматрају мајком 
модерног плеса. О њеном животу снимљен је филм 
„Izadora“ , 1968. године, у режији Карела Рајша, са 
Ванесом Редгрејев у главној улози. 
 

 Аутор: Олга Михајлов 

85 godina od smrti Isidore Dankan (1878-1927)   
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П 
осле обиласка манастира Жиче, наш 

познати режисер Емир Кустурица је 

објавио да је заинтересован да направи 

још један бастион кулуре, налик Дрвенграду и 

Андрићграду. Као пример његове  жеље да се 

једним  спомеником поклони пред традицијом и 

историјом овог Ибарског краја градњом 

средњовековног града, овај захтев је, пре свега, 

дошао од самих Краљевчана коју су иницирали ту 

идеју.  Град би требало да се налази у клисури, у 

близини чувеног Маглича, руиниране тврђаве 

саграђене највероватније под патронатом Уроша 

првог, као одговор на монголске пљачкашке упаде. 

Градња би требало да траје око пет година у 

зависности од подршке државе и схватања владе о 

важности оваквог пројекта. Према неким 

проценама овакав пројекат би требало да оствари 

редовну посету од најмање сто педесет хиљада 

туриста годишње.  

  ,,После обиласка хеликоптером, из кога се 

види да постоји фино добро место у клисури, 

простор је за мене одређујућа ствар, чиме и идеја 

има тежину, и мислим, чак вјерујем, да имамо 

шансе да је остваримо. Јер познато је да је српска 

духовност за време владавине Отоманске 

империје сачувана у манастирима како су, што због 

нашег немара што због историјских услова 

практично ишчезли сви наши  средњовековни 

градови  мада постоји неколико утврда попут 

Маглича, моја је претпоставка, не научна него 

уметничка, да би ту сам могао да постоји неки град 

кога више нема''- речи су Емира Кустурице·. * 

 Градња Краљевограда би омогућила и обнову 

саме тврђаве, при чему би Краљево поред 

Студенице и Жиче добило преспективну прилику 

да постане значајан туристички центар у Србији и 

региону . 

 

 
*цитат преузет са званичног сајта Андрићграда http://www.andricgrad.com 
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И 
мајући у виду да смо ми тзв. 
,,фудбалска нација'', само зато што 
волимо да гледамо тај фудбал, а 

немамо појма да га играмо, осврнућу се на 
ту ,,чаробну игру на два гола, у којој увек побеђују 
Немци'', рекао је Гари Линекер, а ја бих додао и 
губе Срби, и то, ако је могуће, у последњем минуту. 
Али фудбал је фудбал, боготворац свих спортова, за 
разлику од ватерпола у коме смо традиционално 
веома јаки, али нас ,,боли уво'' да га пратимо. 

Почела су такмичења у највећим европским 
фудбалским лигама. За сада је у центру пажње 
Челзи и његових ,,трчећих 40 милиона''- Еден Азар, 
који асистира и даје голове на све стране. На прва 
три меча у првенству је био најбољи играч 
утакмице. Успео је да направи играча од Тореса, на 
чији рачун се спрдало пола Европе, јер дотични не 
може оквир гола да погоди. Страшан је фудбалер 
тај Азар. Све би то било лепо да Азар није 
Белгијанац и да ми нисмо са Белгијом у 
квалификационој групи за Светско првенство. 
Надам се да утакмица са Хрватском неће бити 
жалосна. Србија не може Северној Ирској да да 
један гол, али видећемо какво је реално стање у 
наредном периоду. Селектор Михајиловић прави 
неуспелу смену генерација, и јасно је, и пре 
почетка квалификација, да од тог посла нема 
ништа. Мислим да ћемо се борити са Шкотима за 
треће место, мада ни Велшани не заостају. Зато 
2014. књиге у шаке, овај пиво, и пред мале екране 
да гледамо Шпанце и остале како знају знање. 

Зашто је такво стање показују нам резултати 
наша два највећа клуба када је реч о европским 
утакмицама. Шампион Србије, Партизан, није у 
стању да постигне гол скоро читав меч 

деветопласираној екипи норвешког шампионата, а 
притом прими три комада у гостима. Шамрок нема 
потребе помињати. Црвена Звезда је одиграла 
солидан меч са сасвим просечном екипом Бордоа 
и поново испала, онако срБски, у надокнади, из 
пенала. А играчи у репрезентацији Србије су махом 
бивши или садашњи из два поменута клуба. Два 
мамута европског фудбала, некада су били велики, 
а сада су изумрли и нема им повратка. 

Не замерите што овај текст има негативну 
конотацију, али потребно је искрено рећи да ми 
немамо толико успеха, као што се говори по 
медијима и без основа се називамо спортском 
нацијом. Ми волимо спорт, али га не чувамо, не 
бринемо о њему, не улажемо нимало у њега. 

Имамо Новака Ђоковића, који је постао то 
што јесте захваљујући мами и тати који су се 
задуживали код зеленаша. Где је тада била 
држава? Кошаркаши губе од Израела и Црне Горе и 
тешком муком ћемо их видети на ЕП, а некада су 
тукли Амере у сред Индијанаполиса. За 
рукометаше победа против Туниса ван отаџбине и 
пуне Арене је мисаона именица. Мислим да 
националне тимове одбојкаша и одбојкашица чине 
просечне екипе. Неко ће рећи да грешим, јер су 
оба тима освојила Европска првенства. Даме су 
освојиле титулу код куће, а на страни не би прошле 
ни групну фазу, што се показало на ОИ. Момци су 
освојили ЕП можда зато што су екипе углавном 
биле незаинтересоване и више усредсређене на 
Лондон. Ватерполистима свака част, браво 
мајстори! То су прави спортисти, који трају и 
трајаће и даље. 

 

Српски спорт - без лажи 
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На ОИ медаље освајају спортисти за које 
никада пре нисмо чули, али зато велике тенисерке 
– модели, које се не скидају са малих екрана, 
убедљиво губе у првом колу. Већина њуди није 
знала да теквондо уопште постоји, а још мање су 
чули за тамо неку Милицу Мандић. А та девојка 
нам је управо донела злато. Боље речено, донела 
је злато себи, јер је она САМА то постигла, без 
помоћи мене, Вас или државе. Вероватно је 
тренирала на струњачама старим сто година и 
пуним прашине, али кога је то брига. Битно је 
сликати се са њом и јавно јој честитати. Иста прича 
се понавља и када је реч о стрелцима. Они 
тренирају док има капљице кише падају по лицу, 
јер дотрајали кровови пропуштају. Зашто обраћати 
пажњу на њих, када је то ,,мали спорт''. 

Када је реч о појединачним спортовима, 
прича постаје мање ружичаста. Не желим никога 
да увредим, већ само хоћу да истакнем моралну и 
људску величину и љубав према земљи такмичара 
који су нас представљали у атлетици, краљици 
спортова. Реч је о Емиру Бекрићу и Асмиру 
Колашинцу, који су бошњачког порекла. У веслању 
је цела постава била мађарско-хрватског порекла. 

Поједини пливачи су такође мађарског порекла 
(Хигл, Силађи, Ленђер), док су остали постали то 
што јесу, углавном, у Америци (Чавић, Марковић, 
Стјепановић). Дакле, Србију то видело није, нити је 
она имала икаквог утицаја на њихов развој. Али ми 
то зовемо нашим. Требало би да им захвалимо што 
воле Србију и што се боре за њу, без обзира што 
она за њих не ради ништа. Чавићу су једва 
искамчили стан. Иако је светски познат спортиста, 
он није имао средстава да купи обичан стан од 40 
квадратних метара. Тренирање у жабокречини 
сестара Молдован је необјашњиво. Е то смо ми и 
то је Србија. СРАМОТА  је премала реч. 

Надам се да нам следе успешнија и боља 
времена и још много слушања химне на 
победничком трону и надам се да ће држава 
посветити више пажње мање познатим 
спортовима. Мећутим, још једном морам да 
пљунем на фудбалере,  који имају све услове, нашу 
огромну подршку и љубав, али некако резултат 
увек изостане, а уз то нам покидају све живце. 

 

Аутор: Страхиња Клисарић 

Српски спорт - без лажи 
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 Боки 13: Склањај ми ту хаљину да не гледам. 

 Снежана Дакић: Па добро, ја се не бих сложила, јер жена када жели да представи 
експресивну експресиву своје личности, ослободи се стега, екстраваганције, у општем 
смислу исказивања своје личности, понекад може... 

Боки 13: Ајде бре жено, не смарај ме! 

 

 Гоца Тржан: Док сам била у Сурвајверу, у почетку нисам могла да спавам, као и остали, јер 
смо се плашили ејакулације вулкана. 

 

 Јована Јанковић: Овог јутра је заиста хладно и тмурно у Србији, а ових дана нас очекују 
поскупљења скоро свега. Али немојте очајавати, осмех на лице, јер кажу да ће евро све 
више да расте и ето нама лепе вести за јутарњи осмех. 

 

 Сања Маринковић: Питаћу сада публику у студију, јел има неко од вас да има 16 година, 
молим вас, питање је мало експлицитно, па нека се не јављају малолетни. 

 

 Чедомир Јовановић на питање о састављању нове владе одговара: Све се то очекује ових 
дана. Тачно када, па рецимо као у оном филму, дан после јуче. 

 

 Сораја: У мом тиму се заиста сви труде око мене, па ево сви би желели да раде у мени. 

 

 Мирко Цветковић: Сви погинули у Краљеву ће добити своје станове. 

 

 Леа Киш: Ја бих сада замолила моје госте да дођу до мене да се туца. Хајде Ацо, хоћете ви 
први? 

 

 Исидора Бјелица: Јао, какву сам трагедију замало доживела. Седим у кући и одједном 
осетим неки смрад. Окренем се ка Пајкићу, мислим он смрди пошто је спавао, али одједном 
видим дим како ми се увлачи у кућу. Ја брзо кренем да будим Пајкића и вичем му да гори, а 
он мислио да ја горим па ме повукао на краеет, а ја му кажем, ма коњу један не горим ја, 
гори код комшије. Страшно, једва смо се извукли. 

 

Аутор: Милан Крстинић 

Blamovi poznatih 
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Аутор: Милош Перовић 

ЛЕПОТА- кад је најмање одевена, најбоље је одевена.   

-ПЕТРАРКА 

Љубиш ли дубоко само једно биће, чиниће ти се и сва остала достојна 

љубави.  

-ГЕТЕ 

Ожени се на брзину, кајаћеш се на тенане.  

-СРПСКА ПОСЛОВИЦА 

Онога ко се обогатио за годину дана требало је обесити пре дванаест 

месеци.  

-ЛАТИНСКА ПОСЛОВИЦА 

Mudra 

strana 
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ИМПРЕСУМ 

 

ПРОЈЕКАТ ,,СТУДЕНТСКИ ЖУРНАЛ'' РЕАЛИЗУЈЕ СЕ УЗ ПОДРШКУ МИНИСТАРСТВА 

ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ, КОЈЕ ЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ НОВЧАНО 

ПОДРЖАЛО РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ПРОЈЕКТА. 
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МЕЂУНАРОДНИ ЈЕЗИЧКИ ПАСОШ 

 

Међународни језички пасош је званични документ који у нашој земљи промовише Савет Европе 

(Council of Europe) под покровитељством Привредне коморе Србије на основу пројекта којим се 

подстиче учење као трајни процес, а познавање страних језика посматра као нужан предуслов 

личног развоја сваког поједнинца.   

Савет Европе (Council of Europe) је међународна организација са сталним седиштем у Страсбуру у 

Француској и првенствено се бави промовисањем јединства континената и очувањем достојанства 

грађана Европе. Један од његових главних циљева је уобличавање свести о европском културном 

идентитету и развијање међусобног разумевања људи различитих култура.У овом циљу Савет 

Европе координира увођење Европског језичког портфолија ради пружања подршке и указивања 

на важност учења језика као и стицања интеркултуралних искустава на свим нивоима.. 

Међународни језички пасош је саставни део Европског језичког портфолија. 

Европски језички портфолио је помагало осмишљено да стимулише учење страних језика и 

подстакне процес њиховог усвајања. Он наводи ученике да буду активни учеснициу том процесу 

дајући им могућност да се укључе у осмишљавање начина на који ће презентовати и 

документовати пред другима своје стечено језичко знање. Подложан је сталним допунама 

података о томе како, зашто и где су научили сваки од језика које познају.  

Европски језички портфолио се састоји из три дела:  

1. (Међународног) Језичког пасоша 

2. Језичке биографије  

3. Језичког досијеа 

Међународни Језички пасош је лични документ који је валидан на територији целе Европе. Иако 

садржи делове које власник самостално попуњава, потпуну валидност добија онда јада су подаци 

који се у њему налазе оверени од стране институције акредитоване да врши оверу пасоша. У њему 

се налази евиденција о степену владања различитим језичким вештинама његовог власника 

(разумевање, писмено и усмено изражавање, читање...), затимбелешке о испитима које је положио 

и искуствима које је стекао на разним језицима.  

Могуће је искористити га при подношењу захтева за стипендију, упису на одређене студијске, 

мастер или доkторске програме, при конкурисању за посао у земљи и иностранству, као и за било 

коју другу намену када је потребно документовати знање страног језика. 

Међународни језички пасош прати скалу A1-C2. 

Међународни језички пасош могуће је извадити у Образовном Центру  EQUILIBRIO  и то пријавом на 

неки од курсева страних језика које Центар организује. 




