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Драги читаоци,
Са задовољством вам представљамо још један број доброг старог
ДОН-а. Ове школске године смо се осврнули на саму делатност којом
се Дом и његови ученици већ дуго време баве – на новинарство.
Завирили смо у прошлост ДОН-а, с намером да вам покажемо колико
су се наше новине промениле од давних дана у СФРЈ. Имали смо част
да угостимо новинарку из Vice-a Катарину Петровић, која је с нама
радо поделила информације о свом животу и послу. Поред тога,
наравно, нећемо запоставити најбитније у Јелици – децу, домце, без
којих ништа од овога не би постојало. У овом броју новина има за
свакога понешто: за љубитеље уметности ту су радови наших домаца,
за оне који желе да науче и сазнају нешто имамо чланке о различитим
догађајима, људима и местима, а нећемо допустити ни да они који
читају да би се забавили остану незадовољни.
Желим да се захвалим свим вредним ученицима и ученицама ове
установе који су омогућили да и ове године издамо ДОН, а који су вам
се представили на крају овог издања. Уживајте!
ДОН, Домске омладинске новине
Издавач: Дом ученика средњих школа, „Јелица Миловановић“, Београд, Крунска 8
www.jelicamilovanovic.edu.rs
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РЕТРОСПЕКТИВА:

ДОН , ДОМСКЕ
ОМЛАДИНСКЕ
НОВИНЕ

Опширна и
шаролика историја

Три зграде у центру српске престонице, у мирној, али
увек препуној улици - Крунској, под једним именом:
Дом ученика “Јелица Миловановић”, представљају
само још један од многих сведока тока времена у
Београду. Кроз врата овог истворемено и скромног
и раскошног, и старог и модерног дома, прошле су
хиљаде ученика и оставиле за собом трагове свог
времена: међу њима су трофеји, медаље, дипломе
и похвале. Међутим, пре више деценија у рукама
креативних ученика, који су имали жељу да покажу
своје вештине уз подршку васпитача, нашло се новорођенче овог дома, које ће се временом показати
као биће са сопственом историјом које сведочи о
многоме што не бисмо могли да закључимо из златних трофеја на полицама домске библиотеке – то су
новине.

међу којима стоји понеки реферат или политички
текст. Ипак, речи које су тадашњи млади људи дома
оставили за собом у новинама показују да су тежак
период у држави и удаљеност од куће успели да
извуку из њих оно најбоље.
Скоком у будућност стижемо до године која се чини
блиском – 2009. Читаве две деценије је прошло од
издавања првог броја ДОН-а и промене су, најблаже
речено, велике. Компјутерско штампање на квалитетном фотопапиру није једина приметна измена.
Новине, и даље садржећи многе ученичке радове,
сада се не баве више политиком Србије или Југославије већ културном баштином широм света. ДОН из
2009. бавио се светским писцима, композиторима,
манифестацијама, познатим спортистима, певачима,
али и серијама. Низ разноликих и занимљивих тема,
овог пута са додатним штампарским шаренилом,
представио је прекретницу у историји наших новина,
а такође сведочи и о интеграцији и упућености српског народа у светске трендове, при чему нису изостављене српске знамените личности, нити домци.
Ученици који су написали чланак под називом Само
једно место на свету се зове дом су изложили важну
мисао: Из личне перспективе онога који је добио
задатак да сажме историју домских новина у неколико пасуса, могу поуздано да кажем да никад нисмо
одустали од остављања личног трага на тлу ове
институције, и да ћемо само наставити да развијамо
како новине, тако и дом.

Године 1988. настале су прве Домске омладинске
новине, које ће у будућности дати нову димензију
домском животу и допринети бујној историји ове
институције. Сам изглед новина приказује сасвим
довољно о прошлости: текстови су били куцани
писаћом машином или писани ручно, па се тај оригинални примерак фотокопирао на обичне хартије
папира – мастан фотопапир је био далеко изван
тадашњих могућности. Црно-беле новине испуњене
су литерарним радовима домских уметничких душа.
Међутим, поред похвала ученика и реферата о збивањима у дому, страницама новина крећу се политички мотиви с обзиром на тадашње стање у држави:
Титова смрт, инфлација и распадање Југославије
утицали су на садржај домских новина.

Све до овог броја који је тренутно у вашим рукама,
ДОН пред собом види једно: напредак. Жеља за
даљим развојем и представљањем актуелних тема
нашим домцима је одувек била присутна. Никада
нисмо дозволили да модерни трендови избришу

Следеће године, ситуација је иста. Искуцане или
ручно писане странице пуне су уметничких радова,
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нашу прошлост, али ни да нас традиција и историја
спречавају у достизању шриоког погледа; нисмо никад допустили једном делу новина да потисне други
– увек смо се трудили да оно што у пролеће изађе из
овог дома у руке ученика, жирија Домијаде и свих
људи који имају желе да нас упознају буде показатељ
труда и вредног рада. ДОН смо учинили бољим тиме
што смо све похвале и критике посматрали објективно, без нервирања или хвалисања.

су написали овогодишње новине, ученицима који су
допринели новинама и дому уопштено, васпитачима
који у оквиру секција раде као једно да нама буде
што лепше и удобније у дому, као и водичу секције редовном гласу разума у нашим живим дискусијама.
Надам се да ћете и овај пут уживати у нашем раду!
Милан Стојиловић

Посматрајући све бројеве домских новина из прошлости, осећам одговорност новинарске секције да
обезбеди континуитет једне традиције, а истовремено сам поносан на нашу малу екипу, која заједно
ствара јединствену домску успомену. Приметан
развој ДОН-а не треба узимати здраво за готово јер
он представља неколико деценија уложеног труда
не само ученика, него и водича секције и гостију новина. Овиме желим да се захвалим ученицима који

Дом, овакав какав постоји данас, прешао је
дуг пут постојања и опстајања да би попримио
овакву форму. Несумњиво, у њега се много
улагало и пружани су многи напори да бисмо
ми данас били поносни на оно што он јесте. На
нама сада остаје да на свему овоме што нам је
дато у наслеђе оставимо лични траг...
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ПОГЛЕД У ОГЛЕДАЛО:

ГЕНЕРАЦИЈА Y

Миленијалци и њихов ути
Ко су уопште миленијалци?
Миленијалци - генерација будућности. Шта знамо
о њима? Шта мисле о свету око себе? Како размишљају? Ко су уопште они?
Направио сам једну велику грешку и волео бих да
се извиним читаоцу: Шта још знамо о нама? Миленијалцима (или Генерацијом Y) се обично сматрају
генерације рођене у периоду од средине 1980-их
година до средине прве деценије 21. века. Они су,
поучени грешкама претходне генерације X, као и
Baby Boomers-a – њихових родитеља, променили
начин гледања на свет. Они су прва генерација која
је одрасла уз рачунаре, иако се већина сећа времена без данашње технологије. Имају либералнији и
саосећајнији поглед на свет. Повезани су интернетом
и друштвеним мрежама, што их чини и више и мање
социјалним истовремено.
Либерални активисти и социјализам
Политичка уверења миленијалаца немају баш
нимало смисла – овако гласи наслов једног чланка
у америчком часопису The Atlantic. Уопштено, мишљења су веома променљива и разнолика, иако је
најзаступљенији социјални либерализам. Миленијалци се чине толерантнијим према другима и са њима
активно почиње борба против различитих стереотипа. Истраживања показују да Миленијалци више
од других узрасних група подржавају легализацију
марихуане, истополни брак, као и забрану тестирања
на животињама.
Многи од њих – или, како каже истраживање вршено у САД-у, 48% миленијалаца – подржавају социјализам, јер за њих то означава праведан систем у ком
је изражена једнакост између свих. Желе правду, и
желе да се поништи драстичан јаз између богатих

и сиромашних. Такође, само њих 32% сматра да је
економија под контролом државе боља од система
слободне трговине (68%).
Freelancer економија, приватна својина и дељење
Млади миленијалци се много разликују од својих
предака. Пре двадесетак година, просечна особа од
25 година била је у браку, и живела је у свом дому са
првим дететом. Данас није ретка појава двадесетпетогодишњака који живе са родитељима, нису запослени нити су у брачној заједници.
Данашња омладина је релативно сиромашнија
него омладина ранијих година. Плате се нису промениле, а цене су драстично скочиле. Послови су
све несигурнији, и све их је теже наћи. Због тога, све
више миленијалаца се окреће такозваним freelancer
пословима. Freelancer послови су једнократни послови, обично се нуде преко интернета, и плаћени су по
урађеном послу. Због далеко веће исплативости, велики број миленијалаца се окренуо оваквом начину
зарађивања.
За разлику од претходних генерација, генерација
ипсилон не верује у приватну својину. Мали број њих
је вољан да улази у велике стамбене кредите, и да
чини ризичне економске потезе. Више цене доживљај и искуство од материјалних ствари. Такође,
сматрауј битнијом практичну страну од естетске, поготово при куповини или изнајмљивању некретнина.
Техно-генерација
Миленијалци су одрасли уз технологију. Већина је
још у основној школи почела да употребљава мобилне телефоне, и велики део генерације има приступ
интернету, било путем рачунара, било путем телефона. Начин на који функционише економија и политика је под невероватним утицајем технологије коју је
6

тицај на свет
у свакодневни живот унела управо наша генерација.
Иако су сматрани лењима, миленијалци у ствари
имају циљ да што ефикасније обављају посао, што
постижу коришћењем савремене технологије. Нека
рачунар уради тежак део посла.
Феномен друштвене мреже
Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Снепчет - сваким
даном су у све већој употреби. Цео свет је повезан
интернетом, а у данашње време главни медиј за
комуникацију путем интернета представљају управо
друштвене мреже. Фејсбук има 2 милијарде активних
корисничких налога. Дакле, сваки трећи човек на
свету пријављен је на ову друштвену мрежу и свакодневно комуницира са својим пријатељима.
Друштвене мреже омогућавају комуникацију са
удаљеним пријатељима, брзо информисање о готово
свим дешавањима у свету и представљају извор
информација о већини области које би нас могле
занимати. Помоћу њих можемо свакодневно причати са оним другом са којим се нисмо видели годину
дана, или сазнати шта је то данас урадио наш омиљени певач, глумица или фудбалер. Такође, можемо сазнати нешто о фестивалу рок музике који се одржава
у близини, а за који не бисмо знали без друштвених
мрежа.
Ипак, као и увек, постоји и тамна страна. Док
друштвене мреже некима помажу у дружењу и
одржавању пријатељстава, на друге имају и негативан утицај, онда када забораве на живот ван мреже
проводећи превише времена на њој. Важно је посматрати друштвене мреже као помоћно средство, а не
као циљ сам по себи. Такође, сајбер насиље постаје
све заступљеније, јер људи показују далеко мање
самоконтроле када се између њих налази медијум

који омогућава да неког повредимо без директног
контакта са њима.
Глобално село
Путем телевизије сазнајемо најновије вести чим
се догоде, уз интернет делимо податке са било ким,
колико год био далеко, а паметни телефони нам
стављају цео свет на длан. Ми миленијалци смо прва
генерација која је одрасла уз овакве могућности.
Нестала је временска празнина у преносу информација – свет је постао мањи него што је икад био. Шта
ће бити са доласком даљег технолошког напретка –
вештачком интелигенцијом, освајањем свемира – не
може се претпоставити. Видећемо!
Лазар Галић
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НАШИ ТАЛЕНТИ:

НАЂА МИРКОВИЋ
КРОЗ ЖИВОТ НА
ВРХОВИМА ПРСТИЈУ

Терапија покретом
Љубав, жеља, мотивација и страст су подстицаји
наше ученице Нађе Мирковић да се у потпуности
посвети својој балетској каријери. Пут до врха није
лак, подразумева пуно напора и одрицања, али ова
млада дама од своје намере не одустаје. Трећа је
година Балетске школе Лујо Давичо, а са великим
сновима је на перон београдске станице допутовала
из Краљева.

Родитељи су преко ње осећали ту дозу тежине коју
је балет доносио, али су увек били ту и пружали
јој максималну подршку. Свесна је да је њен успех
заснован и на великим одрицањима њене породице
и на томе им је неизмерно захвална.
Тешко је рећи да нема идола, али мисли да је свако
од њих другачији играч и да може да понуди другачије квалитете. Сматра да се треба градити на сопственим достигнућима, јер гледајући савршене руске
балетане могу се покупити комплекси J.
Нађа од малена жели, колико год било препрека, да
оствари свој циљ ка којем тежи. Труди се да мисли
да то што види себе за 10 година на некој великој
домаћој или страној позорници није превише амбициозно. Не планира да се оствари само у балету, већ
шири своје видике и жели да искористи друга интересовања. Интересује је психологија, филозофија
и књижевност, па тако жели да се покаже у другом
светлу и оствари на неком другом пољу.

Још од малих ногу је одлучила да ће се посветити
балету. Гледала је балет на телевизији и позоришту
и од тог тренутка је знала да је то оно што жели. Са
осмехом се сећа својих почетака, када је са 4 године
кренула да вежба:
-Да бих убедила маму да ме упише на балет, изводила сам разне опасне акробације по кући и морала је на
неки начин да ме задовољи”.
Кроз живот на врховима прстију
Постоји много прича о овој, како је описују, “немилосрдној професији” и вероватно сви знају колико
свакодневног напора и жртве балетски играчи
морају поднети зарад савршенства. Сваки период
школовања носи извесну тежину, морају у сваком
тренутку бити спремни на додатне пробе и часове
који им трају од јутра до мрака.
Сигурна је када вежба. Сцена, покрет, игра и све
што иде са тим, су за њу један вид терапије:
-Када уђем у салу сви проблеми нестају, фокусирам
се на оно што волим и посетим свој свет у коме могу
да избацим све из себе и будем шта год пожелим”.

Дом је подстакао да се фокусира на свој напредак,
гледајући остале успешне вршњаке. Сама та атмосфера и различити људи за које се везала и који су јој
у неким другим аспектима помагали, деловало је на
Нађу позитивно.
-Током година вежбања научимо да најбољу мотивацију можемо донети сами себи.
Кристина Банковић
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ:

Др МИЛАН БЈЕКИЋ

Записи
једног венеролога
Имали смо прилику да у Дому ученика „Јелица
Миловановић“ угостимо човека који се бави проблемом који је веома важан и за нас младе, а то су полно
преносиве болести. Један од најбољих венеролога у
Србији, Др Милан Бјекић, одржао нам је предавање
на ову тему и научио нас важним стварима. Кроз
хумор је учинио да се ученици отворе и да без стида
учествују активно у његовој презентацији.

провлачи и начине заштите који нису општепознати,
а који могу спречити гонореју, сиду или било коју
другу полну болест.
Проценат оболелих од полно преносивих болести
се повећава, како због непажње, тако и због неинформисаности људи, јер је ово једна од табу-тема.
Баш из тог разлога је ова књига једна од оних које
једноставно морате прочитати, јер је лед пробијен, и
све оно о чему се многи стиде да причају је испричано и објашњено на најсмешнији начин.
Милица Лекић
		

У својој књизи Записи једног венеролога је на хумористичан начин објаснио како се можемо заштитити
од полно преносивих болести и кроз седамдесет пет
причица нам приказао који су то обични и необични
начини на које их можемо добити.
Своју књигу започиње поглављем Овако, које је
једно од најбитнијих у овој књизи. Као што он каже,
полне болести се не добијају преко прљавих руку,
јавних вецеа, базена и сауна, већ „овако“: оралним,
вагиналним и аналним сексом, контактом са крвљу
и загађеним предметима, од инфициране мајке на
плод. Ко би се сетио овако ефикасне формуле која
се лако памти? „Заправо, таква је читава Бјекићева
књига“.
Издвојила бих као једну од најзанимљивијих прича
Треће доба – трећа срећа?, која нам говори о проблемима сексуално активног човека у седамдесетим
годинама живота и о чињеници да полне болести не
бирају године.
Доктор Милан нам поручује да је боље спречити
него лечити и, наравно, у свом стилу кроз књигу
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РАЗГОВОР СА ПОЗНАТИМА:

НИКОЛА
ВУЈОВИЋ,
ГЛУМАЦ

Николин свет лепши о
Николу Вујовића смо гледали на филмском платну као Срећка у филму Потера за срећ(к)ом док је у
филму Кад порастем бићу кенгур тумачио је Дујета.
Имао је улоге и у филмовима Цветови зла и Седам
и по, као и на сцени Југословенског драмског позоришта у непосредној близини нашег Дома. Данас
редовно учешће има на сцени Народног позоришта.
Пред вама се налази интервју у ком је Никола био
више него рад да учествује и који је текао у потпуно
пријатељској и пријатној атмосфери. Након што смо
му унапред честитали 39. рођендан, затражили смо
од њега throwback на млађе дане, те нам је испричао
о својим глумачким почецима:

или било чим другим: ако је мотив популарност или
слава, глума је дефинитивно последње што треба да
радите. Ако имате ваљане мотиве – треба да седнете
сами са собом и да размислите зашто то желите и да
онда до краја гурате тај свој манифест, и онда нема
шансе да се не успе.

- Драмска секција Ваљевске гимназије је била начин
да се легално бежи са часова и ту су биле најлепше
девојчице – ја сам морао тамо да будем! Прву значајнију улогу у оквиру ње имао сам у представи
Друштво мртвих песника – са њом смо пропутовали
по целој Србији. Тада сам добио награду за најбољег
младог глумца, и мислим да ми је то и даље најдража
награда. Играо сам Чарлија Долтона – то је онај даса
који бива избачен из школе због непослушности.
Никола нам је такође описао и своја различита
глумачка искуства на филму, позоришној сцени, али
и у радио-драмама. Питали смо га да ли би своју професију препоручио и шта има да поручи младима са
глумачким амбицијама:
- Ни најцрњем непријатељу не бих препоручио
глуму као професију. Човек који жели да се бави
глумом мора да верује у то и сам то пробије, не
питајући никога за мишљење. Мени су превасходно
код младих људи битни мотиви за бављење глумом
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Који је био твој манифест?
Мој задатак је да што истинитије, инспирисано и
кроз игру оваплотим људску душу на сцени, не би ли
тим примером инспирисао барем један пар очију у
публици да на било који начин промени свој живот.
Да мислим, да постојим, да се понашам, и да тиме
утичем.
Ко је био твоја главна подршка током глумачког
развића?
Драго ми је што имам прилику да овде поменем
Слободана Ћеранића, свог кума који ме је највише
подржао у одрастању и био ми је други отац.
Бавио си се и послом DJ-а у слободно време.
Реци нам нешто о томе.
- Музика ми је љубав још и средње школе – као
тинејџер сам имао хип-хоп бенд који се звао Екстраваганџа. И даље тога има на YouTube-у, али нико ни
не зна да сам то ја. Интересантно ми је да су садашње
популарне хип-хоп групе то слушале. Касније сам
заволео џез и почео да скупљам плоче. Све је почело
од емисије коју сам имао на ваљевском радију Патак која се звала Black Sunday - сат времена црначке
музике. После тога сам Београду радио као DJ. То је
такође био начин да изађем, упознам људе и слушам
добру музику, а опет сам експониран, јер – авај, глумац сам, па волим то.

и од стварности
Чиме се сада бавиш?
- Бавим се гајењем деце – тренутно је улога оца
моја најбитнија улога. Имам сина и ћерку и они
су ми најбоља инспирација у животу. Бавим се
глумом, али и трговином, јер данас није довољно
бавити се искључиво глумом.

тежи део, који морамо да гајимо да бисмо зарадили љубав, и да бисмо имали разумевања за друге
људе, и они за нас.
Колико улога оца подразумева глуму?
- Кад мало боље размислим, чини ми се да је као
отац доста кориситм, то понајвише њен забавни
део. Најлакше је жонглирати са три поморанџе
као кловн и тако занимати децу, ако си уморан
за нешто више. Користим понајвише тај забавни
део глуме, али и едукативни. Кад им препричавам
приче увече пред спавање, увек је различито.
Пре неки дан сам им причао Црвенкапу. За крај је
ловац, кад је вуку отворио трбух извадио бабу и
Црвенкапу, унутра убацио самонадувавајуће балоне, пробудио вука и голицао га, док вук није пукао
од смеха. Клинци су били презадовољни! Битно је
развијати дечију машту тако да размишљају на све
стране, јер у животу често баба и Црвенкапа не
изађу из стомака – дешава се!

Имаш нешто заједничко са нама домцима – у
Београд си дошао из неког другог места, то јест
Ваљева. Волели бисмо да нам кажеш како се
разликују живот и људи у Београду и Ваљеву и
шта ти више лежи.
- Давно сам отишао из Ваљева да бих могао да
направим поређење, поготово када је у питању
оно што раде људи ваших година и интерсовања.
Сећам се да у почетку није било лако направити
познанства у новом и великом граду, који ми је
био интересантан и у њему сам јурцао своја интересовања. Замерам себи што сам се трудио да
будем превише кул. То је синдром малограђанштине - када дођеш у велики град из малог места, и
хоћеш да докажеш да си већи Београђанин од
Београђана – то је веома глупо. Изгубио сам свој
акценат и дужине. Мало су ме и задиркивали због
тога на факултету. Самим тим сам изгубио делић
свог идентитета.
Шта би највише волео да научиш своју децу?
- Основни задатак је да буду добри људи и да
поимају свет кроз неке вредности које ја гајим.
Поента је да атмосфера дома буде нешто чега ће се
деца целог живота радо сећати – у томе су основни
љубав и стрпљење. Љубав је нешто од чега смо сви
саздани и због чега живимо, а стрпљење је онај
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Шта је лепше – стварност, или свет позоришта
и филма?
- Свет позоришта и филма. Ако претпоставимо
да стварност не ваља, а заиста не ваља – а претпоставимо и да нам је позориште и филм бег од
стварности, можемо то да искорситимо да створимо нешто што је лепше од стварности. И стварност
уме бити лепа, али без маште нема живота.

Дајана Османи

НАШ ГОСТ:

КАТАРИНА
ПЕТРОВИЋ
РЕДИТЕЉКА

Стварност
каква јестe
Сви љубитељи документарних филмова Vice-a су
сигурно до сада чули за име Катарине Петровић,
девојке која је део овог креативног тима. Приче које
нам преноси заједно са својим колегама до сада
су узбуркале и потресле јавност. Сам њен живот је
довољно интересантан да се и о њему сними један
филм. Катарина се радо одазвала нашем позиву и
била je гост новинарске секције крајем октобра.
Кроз разговор, сазнали смо шта је обележило
Катаринино детињство, као и њен даљи живот и рад.
Чули смо доста о новинарству. Слушајући њу како
говори о свом послу, схватили смо колико је важно
волети своју професију. Тек тада можемо дати свој
максимум и у потпуности уживати у сваком минуту
проведеном на радном месту.
Катарина је одрасла је у уметничкој породици.
Њена мама је професорка клавира, а отац је био
преводилац и књижевни писац. Основну школу је
започела у Београду, да би се са мајком преселила
у Јужноафричку Републику где је завршила средњу
школу. На мајчин предлог, док је чекала почетак
студија које је уписала на Новом Зеланду, радила је
годину дана као фризер. Желела је да сама заради
за свој џепарац да ради нешто корисно док чека
папире. Завршила је позоришну режију, а потом и
мастер из мултимедијалног новинарства.
Шта је било пресудно да из позоришног света
нађеш пут до документарних филмова?
- На Новом Зеланду сам доста посећивала
позоришта. Тамо је све много другачије, поготово
култура и уметност. Преко монтаже сам схватила
да ја желим да се бавим позоришном режијом.
Онда сам се вратила у Србију, уписала позоришну
режију, завршила је и урадила дипломску представу.
Након дипломирања, створила сам своју прву
професионалну представу о инклузији девојчице са
Дауновим синдромом у позоришту Душко Радовић.
Када сам размишљала какву бих представу волела
да урадим, схватила сам да желим да превазиђем
фикцију и да желим да она буде ангажована.
Решила сам да не упишем неку уметничку школу
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Први документарни филм који си урадила за
Vice био је о крвној освети, Дуг у крви. Кажи нам
нешто о томе?
- Током истраживања за први филм, Дуг у крви,
колеге нису могле да мисле од мене и мојих
телефонирања у канцеларији. Ради се о човеку који
је изгубио дете и који је двоструки убица. Деца која
су на северу Албаније због крвне освете не излазе из
куће. Њихов живот је страшан. Не напуштају никада
своја дворишта, чак им учитељица долази у дом и на
тај начин стичу образовање. Снимање је трајало 6
дана.
Остали филмови су се развијали у ходу, месецима.
Један од филмова је и Канабис - између бола и
закона, прича о људима оболелим од тешких
болести који користе уље канабиса за лечење.
Снимали смо и филм са бакама које живе у Босни.
Њихова стара традиција још од средњег века је
тетовирање. Због јаничара који су крали дечаке,
деци су тетовирале прсте пепелом, мајчиним
млеком и медом да их не би јаничари узимали, јер су
са том тетоважом имали хришћанско обележје.

документарног филма, јер сам већ доста тога
научила о режији кроз студирање на Новом
Зеланду. Отишла сам на мастер мултимедијалног
новинарства. Пут до документарних филмова сам
нашла тако што сам у Енглеској на универзитету
пронашла смер којим бих стекла предзнање о
документарном садржају.
Зашто си изабрала баш Vice?
- Пре позива за рад у Vice-u, добила сам понуду
за рад у руској ТВ агенцији у Берлину, а само
након недељу дана ми је стигао позив за рад овде
у Београду за Vice и без дилеме сам то одарбала.
Никада због те одлуке нисам зажалила, јер ми је
стварно лепо све у вези са овим послом. Ту сам
спојила љубав према новинарству, режији и филму.
Vice је управо оно што сам желела када сам отишла
из позоришта. Посао сам добила тако што сам била
редитељ који има неко предзнање о новинарству.

Која је од прича у Vice-u до сада оставила
највећи утисак на тебе?
Свака. Да бих одрадила посао како треба, ја
се потпуно саживим са својим саговорницима.
Проживљавам њихове судбине заједно са њима, што
је понекад јако емотивно исцрпљујуће, али управо
ту лежи лепота мог посла. Прича о крвној освети
стигла ме је тек када су сви утисци слегли. Снимање
филма о канабису је било потресно за мене, али
се увек сетим једне ствари и буде ми лакше: “У
поређењу са људима о којима је филм - није ми
ништа!”.
Невена Стојановић

13

СПОРТСКИ КУТАК:

НАТАЛИЈА СЕНИЋ
И МЛАДЕН ДАБИЋ

Тимски поглед на игру
Још једна звезда у успону, која је станар нашег
Дома је одбојкаш Младен Дабић. Младен је четврта
година и иде у Туристичко-угоститељску школу, смер
кулинарски техничар. У Београд је дошао из Ужица
и целог живота сања да постане успешан у спорту.
Тренутно је на добром путу тај сан и да оствари.
У Дому је задужен за добро расположење, а на
Домијади за подизање самопоуздања и мотивације
екипе.
Тренира одбојку у OK Lucky Star. Пре одбојке, бавио
се великим бројем спортова: хокејом, кошарком,
фудбалом, теквондом... Одбојком је почео да се
бави у четвртом разреду основне школе на наговор
наставника, због физичких предиспозиција, пре
свега висине. Прве кораке направио је у ОК Ужице.
Данас у свом клубу игра на позицији средњег
блокера. У тим је дошао када је уписао средњу
школу. За Lucky Star клуб се одлучио због познанства
са тренером, са којим се зна из репрезентације.
Узори у овом спорту су му наши прослављени
одбојкаши Вања Грбић и Иван Миљковић. Клуб за
који тренутно наступа основан је 2008. године. Иако
релативно млад, клуб се налази у успону, доводи све
боље играче, али што је још важније- ствара играче.
Прошле сезоне су били трећи у првенству Београда,
а четврти у првенству Србије.
Младен све своје обавезе усклађује у односу на
тренинге, који су му је приоритет. Успева да не
занемари школу, редован је ученик и добија похвале
из школе. Слободно време користи за спортске
активности, а и помно прати на ТВ-у сва спортска
догађања. Планира да студира ДИФ. Велики је
навијач Црвене Звезде. У будућности би волео да
живи у Италији. Свиђа му се домски живот и изразио
је жаљење што у Дому није од прве године.

Понос нашег Дома су многобројни спортисти који су
на почетку својих каријера. Једна од њих је тениска
нада Наталија Сенић. Долази из Крагујевца, похађа
Спортску гимназију и прва је година. Родитељи су
сасвим случајно открили њен таленат, док се играла
рекетима за стони тенис. Тада је имала четири
године и одличну координацију покрета. Са пет
година је први пут отишла на тренинг и почела је да
тренира у ТК ,,Раднички’’, а затим је брзо прешла у
ТК ,,Олимп’’. Како сама каже, никада није тренирала
ништа осим тениса, али воли све спортове. Сада је
регистрована у ТК ,,Дрил’’ у Београду. Има одличне
тренере, веома добре услове за тренирање и добре
другове. За овај клуб се одлучила због тренера са
којима је путовала у репрезентацији Србије. До сада
је четири пута била првакиња Србије и од 2014.
године, када је почела да се такмичи, четири пута
је наступала за репрезентацију. Поред ових успеха
учествовала је на многим турнирима у региону и
углавном освајала највиша одликовања. Такође воли
да игра дубл и у овој категорији има освојено прво
место на међународном турниру. Узор у овом спорту
јој је наш најбољи тенисер Новак Ђоковић, јер да
није било њега тенис не би био толико популаран
спорт у нашој земљи. Такође је фасцинира одлична
игра Роџера Федерера и Рафаела Надала, тако
да комбинујући све то покушава да изгради свој
сопствени стил.
Упркос љубави према спорту, сматра да не треба
запоставити школу. Зато се одлучила за Спортску
гимназију, јер јој отвара могућност за студирање.
Њен дан је веома организован, зато што се труди
да усклади школу и тренинге. Нема пуно слободног
времена за дружење и домске активности. За тајну
успеха заслужна је њена велика одговорност према
свему и огромна подршка од стране родитеља,
професора и тренера.
Тешко јој је да планира било шта у будућности, јер
једино на шта треба да се усресреди је учествовање
на међународним турнирима. Жеља јој је да се
професионално бави тенисом, али то зависи од
много фактора. Успех се не постиже преко ноћи, већ
напорним радом и трудом.
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Михајло Миловановић

СЕЋАЊА:

КОСАНА
СПАСОЈЕВИЋ
САЊА
АКСЕНТИЋ
Косана Спасојевић

Васпитачице које су некада
биле у “нашим ципелама”
Васпитачица Косана Спасојевић, хиперактивни вођа кошаркашица и одбојкашица, у својим
средњошколским данима била је ученица нашег
Дома. Сада је васпитачица, која је увек ту да нам
пружи подршку и да покаже свој спортски дух на
терену.
У Београд је одлучила да дође након завршене основне школе, јер се тада активно бавила кошарком
и играла је у КК Партизан. Растанак са породицом
није лако поднела, а такође су јој веома недостајали
пријатељи. Каже да јој је почетак био тежак и у првим данима Београд јој је био као Њујорк.
Она каже да је дружење у Дому било дивно и то
је нешто што ће памтити до краја живота. Највећу
подршку је добијала од васпитачица Катарине и
Сање.

Сања Аксентић

Из угла ученика, сва правила у Дому су била строга и напорна. Није јој било јасно, као ни нама данас,
зашто је све то потребно, зашто мора да устаје кад
нема шта да учи тог дана и зашто мора тако рано да
се врати увече у Дом. Сада, из угла васпитача, све јој
је то разумљивије и драго јој је што су правила била
строга, јер је на тај начин изградила своју личност и
постала особа каква јесте.
Првог радног дана вратиле су јој се све успомене.
Много воли свој посао и рад са младима је за њу
веома инспиративан и испуњава је. Искреност деце
и однос који изграђује са ученицама чини да сваког
дана са задовољством долази на посао. Мишљења
је да свака генерација носи свој печат и да се ученицима мора индивидуално прилазити.
- Када сам правог дана ушла у дом била сам са мајком и много сам плакала због растанка. Секретарица Дома, Лидија, пришла је и рекла мојој мајци: "Госпођо, верујте ми, плакаће више када буде излазила
из дома". Гледала сам је чудно и мислила се:''Шта то
она прича!'' После четири године, када је боравку у
Јелици дошао крај, схватила сам да је била у праву.
То су заиста предивне године које ћу памтити целог
живота.
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“На звук њених штиклица сваки сан престаје, а
звецкање кључића томе ритам даје.”
Васпитачица Сања Аксентић, наш најгласнији будилник и наша велика подршка у одрастању, прича
о свом ученичком животу у Јелици. Након основне
школе уписала је Педагошку академију и постала је
станар нашег Дома. Одкако се преселила у Београд,
увек је била везана за овај Дом, али у различитим
улогама: прво као ученица, затим као помоћна васпитачица, а сада ради као васпитачица.
Растанак са породицом је поднела јако тешко,
скоро сваког викенда је одлазила кући. Њена васпитачица била је Нада Клашња – блага, родитељски
настројена, али уједно и велики ауторитет. Олакшавајућа околност у навикавању је била чињеница да
је имала много другарица из своје школе у Дому. На
кућни ред и правила, која су била доста строжа него
сада, се навикла брзо. Живот у Дому ју је изградио у
толерантнију особу.
Данас не би могла да замисли да не ради овај посао.
Београд везује за Дом, јер је за њега на различите
начине у континуитету била везана од како се преселила. Дом јој је друга кућа.
"Сваке године кад ми дође нова генерација, ја се сетим свог доласка у Дом и заиста се најежим. Некад
ме неко баш подсети на мене саму, и сваки пут поново проживљавам свој први дан у Дому, сваког септембра.”
Кристина Банковић

СРПСКИ ВЕЛИКАН:

ИВО АНДРИЋ

Домци испуњени
духом нобеловца
Иво Андрић, најзначајнији српски писац, заслужан
за довођење српске књижевности на виши ниво,
рођен је у Травнику 9. октобра 1892. године. Његов отац Антун Андрић умро је од туберкулозе у
Сарајеву, када је Иво имао само две године. Убрзо
након тога, Иву мајка Катарина шаље код рођака
у Вишеград због лошег финансијског стања. Тамо
Андрић завршава основну школу, а затим се враћа
код мајке у Сарајево. Потом уписује гимназију и прави своје прве кораке у стварању књижевних дела.
Његова прва песма У сумрак је објављена 1911. године у листу Босанска вила. Као гимназијалац био је
припадник националистичког покрета Млада Босна
и борац за ослобођење јужнословенских народа од
Аустроугарске.
У Кракову је започео студије на Филозофском
факултету, али почетком Првог светског рата бива
приморан да напусти факултет и отпутује у Сплит.
По доласку тамо, аустријска полиција га хапси и он
остаје у затвору до 1915. године, када му је одређен
кућни притвор.
Бива постављен за опуномоћеног министра и
изванредног посланика Краљевине Југославије у
Берлину 1939. године. Присуствовао је потписивању

Тројног пакта, а дан након бомбардовања Београда
напушта Берлин. Одбија да се склони у Швајцарску и
тиме његова дипломатска каријера бива завршена.
Пензионисан је на сопствени захтев, мада је одбио
да прима пензију.
По завршетку рата објављује романе Травничка
хроника и На Дрини ћуприја, а касније и роман Госпођица. Знатно се посвећује писању приповедака и
различитих текстова. Проклету авлију, коју је писао
скоро тридесет година, штампао је у Матици српској.
У 64. години се жени костимографкињом Народног
позоришта, Милицом Бабић, у коју је годинама био
заљубљен.
Нобелов комитет 1961. године Иви Андрићу додељује Нобелову награду за књижевност. Беседом
О причи и причању се 10. децембра захвалио на том
признању. Новчану награду коју је освојио у потпуности поклања за развој библиотекарства у Босни и
Херцеговини. Последња приповетка коју објављује
пре но што се разболео је Јелена, жене које нема.
Након смрти своје супруге и њега здравље полако
издаје, те тада мање пише, а више чита. Умире 1975.
године у Београду. Сахрањен је на Новом гробљу у
Алеји заслужних грађана.
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Провери своје знање:
Где је Иво Андрић рођен?
Како се зове прво дело које је написао?
Које године је добио Нобелову награду за књижевност?
Како се зове позната беседа коју је изнео на додели овог признања?
Која је последња приповетка коју је Иво Андрић самостално објавио?

Посета музеју Иве Андрића

“Јадан је онај који мора некога понизити да би себе уздигао.”
“Ко чини добро, од њега се још више добра очекује.”
“Чудно је како је мало потребно да будемо срећни, а
још чудније како нам често баш то мало недостаје.”

Услед великог интересовања наших ученика за посету Музеју Иве
Андрића, који је од нашег Дома
удаљен само неколико минута, за
ученике је организована посета
спомен-музеју. Домци су имали
прилику да виде стан у коме је
Иво Андрић живео са супругом
од 1958. године. Сачуван је аутентичан распоред и изглед улазног
хола, салона и Андрићеве радне
собе. Посећена је и стална поставка, која хронолошки прати живот
и стваралаштво нашег нобеловца,
као и оригиналан музејски материјал из Легата Иве Андрића, фотографије, документа. Читав музеј
одише временом и духом у ком је
Иво Андрић стварао!
Јелена Станић
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ИЗ МОГ УГЛА:

ДАНИЦА
МИЛАНОВИЋ

ШОКАНТНО: Петнаестогодишњакиња
открила дуго скривану истину о нови
Шта се десило са новинарством у Србији?
Данашње новинарство свело се на безброј таблоида и политички оријентисаних новина. Некада су се
новинари сматрали интелектуалном елитом. То су
били људи широког образовања, одговорни и професионални у свом послу, са добрим кућним васпитањем, који су одржавали своју струку на угледном
нивоу. Данас више нема много таквих. Сада нам се
са малих екрана смеше полуписмени водитељи неукусног изгледа и изражавања, а штампани медији су
пуни текстова са неумереним понављањем речи и са
сиромашним вокабуларом.
Са технологијом каква нас окружује данас преплављени смо непровереним и нетачним информацијама. Данас су сви постали ''новинари'' - пример
за то је Твитер као платформа на којој људи сваке секунде постављају нове информације, биле оне из поузданог извора или не, зарад мало медијске пажње.
Главно питање је: Како бити оригиналан и медијски
атрактиван, а не прећи границу непрофесионализма
и неукуса?
Овај проблем, који постаје све већи, је оно што прави баријеру између правог, одговорног новинарства
и новинарства усмереног на тираж. Преувеличавани
наслови попут: НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ или ШОКАНТНО(ФОТО)(ВИДЕО) показују колико су новинари постали крволочни за нешто вишим тиражем, чак и ако
њихове објаве не поштују никаква етичка начела.
Површно приступање темама које се обрађују и
бројност новина у којима се јављају овакви чланци
је застрашујућ и тера нас да се запитамо да ли је
народу најлакше да чита о туђим животима како би
избегао сопствене проблеме. Истраживачко новинарство, које подразумева залажење у дубину испи-

тиване појаве, скоро је и замрло. Новинари пуне
главу људима користећи речи извучене из контекста
и правећи измишљене приче и сензације, при чему
су политичаре начинили естрадним личностима и
естрадне личности политичарима. Они који уочавају
овај проблем коментаришу да управо ово подразумева огољени прагматизам у данашњем новинарству и да недостатак моралне културе и васпитања
доводи до појаве сензационализма који изједначава
истину и лаж, добро и зло, правду и неправду.
Цензура је у новинарству одувек постојала, изражена у мањој или већој мери. Ипак, не можемо ни рећи
да су цензурисани жртве, већ пре колатерална штета
зарад ''вишег циља''. Они, били принуђени насилнички или пасивно, пристају на цензуру зарад очувања,
претпоставићемо, тешко стеченог посла и дохотка
на који се ослања пар гладних стомака, што, пак,
потпуно деморалише наше друштво. Аутоцензура је
најбезболнији начин прилагођавања датим условима - затворити своје ја у љуштуру и радити шаблонски. Џорџ Орвел је о аутоцензури рекао: “Цензура
може да одјекује унутар нас, да се насели у нашем ја,
да нас уходи, као приватни секретар који нас стално
подсећа да је превише тога у игри - наш углед, наша
породица, наша каријера, наш посао, законски поступак против наше компаније. Због њега дрхтимо,
увек два пута промислимо - и све то уз осмех.“ Без
слободе говора и слободног новинарства нема истине. Наравно, захтевајући слободу говора и штампе,
не захтева се апсолутна слобода. Увек ће постојати
цензура док је организованог друштва.
Такозвано спиновање је последњих десетак година постала главна алатка скретања са тема које су
болне по ово друштво. Спиновање дословно значи
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„завртање“ приче или информације која ће јавност
окренути на ону страну која одговара интересима
оних који пласирају информације. Константним повећавањем броја ријалитија прикрива се прича о
тешком социоекономском статусу наших грађана.
Пласирање разних ирелевантних афера, неумерено
медијско праћење убиства певачице, безброј ''шокантних'' догађаја у нашим медијима, све то само има
за сврху да људима скрене пажњу са тешког живота.
Премало медијске пажње пружено је култури и
културним дешавањима, која, како се чини, полако
почињу да одумиру. Чак је и буџет за пројекте који
доприносе ширењу културе смањен и највећим делом предвиђен за веће градове. Ипак, новине спроводе истраживања о томе какву врсту чланака читају
одређене популације, и тужно је што је популација
људи старијих од 45 година она која је најобразованија у области културе. Садржај који се пласира
у нашим медијима је или политичког или забавног
карактера. Мало је и едукативних емисија.
(Не)свест нашег народа и ограничено размишљање
је оно што назадује развитак већ угашеног револта и
резултира интелектуалним кукавичлуком. Свет отворен за промене је идеал којим се тежи последње две
деценије. Међутим, питање којим ће се аналитичари
занимати још доста дуго је опстанак новинарства, и
то оног које се данас можда сматра и непостојећим.

ња
винарству!
„Није највећа будала онај који не зна да чита,
већ онај који мисли да је све што прочита
истина.” Иво Андрић
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ПИТАЛИ СМО:

КОЈЕ СУ
ПРЕДНОСТИ
И МАНЕ ВЕЛИКОГ
ГРАДА?
“Више ми се свиђа живот у Београду. Овде су могућности за напредовање веће,
поготову за мене која се професионално бавим кошарком. То не значи да се не
осећам прелепо када сам код куће са породицом и старим пријатељима.”
Марина Стојић , Медицинска школа

“Увек сам се боље и сигурније осећала код куће, али сам свесна свих предности
које има живот у великом граду. Овде ми је друштво јако добро и Београд пружа
много квалитетног културно-забавног садржаја .”
Ивана Максимовић, Медицинска школа

“Велики град пружа више могућности за развој каријере. Можемо се брже
и лакше запослити и већа је понуда страних компанија за запошљавање у
иностранству. Живот у Београду нам омогућава и да се осамосталимо. За кућу
ме везују породица и пријатељи и увек се радо враћам тамо.
Милош Тарлановић, Медицинска школа

“Навикла сам се на Београд, лепо ми је у Дому и у школи. Често срећем познате
људе, тако да ме они подсећају на родно место. Искрено, осећам се испуњеније
кад сам код куће, али волим и живот у Београду.”
Марија Бабић , Медицинска школа

,,Предности Београда су приступачност, велики избор школа и то што сам далеко
од породице па имам већу слободу. Мане су градски превоз, непозната околина
и гужва. За мој родни град, Аранђеловац, предности су друштво уз које сам
одрасла, позната околина и то што се тамо налази најлепши парк у Србији.’’
Александра Ђорђевић, Филолошкa гимназијa

“У Београду можеш да добијеш квалитетније школовање и имаш пуно опција за
забаву и остала дешавања. Увек се нешто дешава у граду. Код куће је другачије,
мирније је и нема гужве, али увек се ужива у друштву породице и пријатеља из
детињства.”
Павле Гукић, Медицинска школа
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“Београд је град у коме свашта ново учиш и видиш свакога дна. Упознајем
културу, обилазим тржне центре и има добрих клубова и журки. Врло је забавно.
Кад одем кући уживам у томе што свуда можеш да одеш пешака и знам сваки
део града. Свако сваког познаје, тако да и без претходног договора увек можеш
неког да сретнеш и да попијеш пиће.”
Младен Стојановић, Архитектонска школа

,,Предности Београда су већи потенцијал упознавања других, приступачност
различитих садржаја и више времена за све. Мане су превелик град, гужва и
непозната средина. Предности мог Купинова су друштво, породица и познавање
околине, а мане су удаљеност од града.’’
Љубица Плавшић, Медицинска школа

“Животом у Бограду брже сазревамо и осамостаљујемо се. Ствари које
ме занимају су ми доступније и имам квалитетније школовање. Живот је
динамичнији и пун је различитог саджаја. Код куће волим да проводим време са
породицом и познајем више људи.”
Лука Обрадовић, Медицинска школа

,,Предности Београда су школе, више продавница и радњи, превоз и више
шаховских клубова, а мане су носталгија за кућом, већи и опаснији град и бржи
начин живота. Оно што у Бања Луци сматрам предностима су кућа и плесни клуб,
а мана је ужи поглед на свет.“
Маша Максимовић, Математичкa гимназијa

,,Предности Београда су школовање, културна места, спортски догађаји и
болнице, а мане су друштво, загађеност, прљав град и гужва. Предности
Банатског Брестовца су природа, чист ваздух, пријатно окружење, а мане су
удаљеност од града, величина места, мање друштвених активности.’’
Мирела Рамовић, Mедицинскa школa

“Велики град пружа много могућности у којима можемо да уживамо и да
проведемо корисно слободно време. Кад одем кући, супер је што у граду знаш
свакога и увек сретнеш неко друштво.”
Огњен Остојић
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УСПЕШНИ
БИВШИ УЧЕНИЦИ:

НЕВЕНА ИЛИЋ
СОМЕЛИЈЕР И
ТЕХНОЛОГ

Симфонија за сва чула
Невена Илић је рођена 1987. године у Мајданпеку,
у малом и мирном граду на истоку Србије, где је
одрасла и завршила основну школу. Детињство јој
је било безбрижно, уз доста другова и другарица из
краја у ком је живела. Пуно времена је провела на
дечјим игралиштима и на тренинзима одбојке, али
и учећи и постизajући најбоље резултате у школи.
Како она каже то јој је један леп период без иједне
бриге, поред маме и тате који су увек били ту за све
што јој је било потребно. На крају основне школе,
као најбоље рангиран и први ђак на пријемном
испиту у Мајданпеку, доноси одлуку да настави свој
живот и школовање у Београду, у Дому ученика
„Јелица Миловановић“. Првог септембра 2002.
уписала је Медицинску школу- смер фармацеутски
техничар.

живео баш у Јелици. Сви одлични ученици су имали ту
могућност.
Завршила је Медицинску школу, смер за
фармацеутскох техничара. Још као дете, у основној
школи, на тераси њеног породичног стана, имала
је мини лабораторију коју је сама осмислила и
разноразним начинима и идејама долазила до
многих рецепата којима је добијала “лековите
напитке” који су само њој били јасни. То је одмах
по завршетку осмог разреда усмерило баш на
смер фармацеутског техничара. Након тога, следи
Прехрамбена технологија биљних производа
на Пољопривредном факултету, на коме такође
наставља да учи како се од почетне сировине добија
крајњи производ, само на мало другачији начин ,
инжењерским приступом. Након тога, као инжењер
прехрамбене технологије, на истом факултету
наставља са усавршавањем на докторским
студијама.
На питање да ли би опет била у дому, Невена нам је
одговорила да би поново живела у дому и то баш у
уличној згради у којој је и била.
- То је једна одлична школа да се научи реду,
дисциплини и организацији. Врло лако сам се
прилагодила, чак и уживала у томе. Увече су помоћне
васпитачице гасиле светло и све смо у исто
време легале, а ујутру су их такође васпитачице,
наспаване и одморне будиле за школу уз накнадну
проверу да ли је кревет намештен како треба.
Знало се време трајања оброка, време када се ујутру
устаје и када се увече леже, а опет све то није
деловало тако страшно као што можда звучи када
се изговори. На почетку ми је био занимљив вечерњи
несташлук са сакривањем лампе у соби, а да се кроз
прозор не види светло како нас васпитачице не би
опомињале, и остајале смо и дружиле се до касно. Са
ограниченим временом и закључавањем врата дома
у 23ч се и нисам баш лако носила.
Било је викенда када су излазили у град, у трећој и
четвртој години средње школе, а онда у пекари која
се налазила тик поред дома и радила 24h, чекали до
раних јутарњих часова да се врата Дома откључају
како би отишли на спавање.
За њу је било пуно дивних момената, дружења,
прослава рођендана и изненађења, такмичења у
разним спортовима између ученика различитих
Домова, рецитаторских и глумачких секција, време
проведено у разговорима са васпитачима који су

Кроз живот у Дому упознајеш себе
Живот у Дому ученика “Јелица Миловановић” је
Невени било велико животно искуство где упознаје
нове другове и другарице. Како она каже то је
период када се упознајеш са навикама других људи и
учиш да са њима испочетка градиш однос, иако их до
тада ниси познавао.
- Упознајеш и себе кроз живот са цимеркама и то је
пре свега период одрастања где постајеш савеснији
и свеснији својих корака. Васпитачица ми је била
Тања Невенић. Као и она и сви остали васпитачи су
бринули о сваком ученику понаособ и веома добро
носили улоге наших родитеља. Свакако, васпитачи
су знали све појединости о нама и врло добро
педагошки приступали.
Невени одвајање од породице и није био велики
проблем, за разлику од њених цимерки које су чак
првог, а касније и сваког следећег викенда ишли у
свој родни град. Она је радосно дочекивала сваке
викенде у жељи да истражује град, нове кутке, све
лепоте и предности Београда. Такође је одлазила у
биоскоп, куглање, позориште и на сва места која није
могла посетити, док је живела у Мајданпеку.
- Када се осврнем на тадашњи и садашњи период,
управо та дечија истраживачка потреба и
радозналост које су тада постојале, спречиле су
постепено одвајање од родитеља и изазвала каснију
потребу за њима, онда када је други нису имали у
тој мери као ја. Што се тиче одвајања од друштва,
ту такође није било проблема, јер ми је један део
друштва такође дошао на школовање у Београд, и
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ла
били одлични педагози и од којих се могло чути
доста поучних ствари. И даље је са цимеркама
у контакту, друже се и дан данас, и не само са
њима, већ и са људима из других зграда. Носи
дивне успомене и догодовштине које и дан данас
препричава.
Уживајући истражује укусе
По струци, она је технолог, односно дипломирани
изнењер прехрамбене технологије. Тренутно је
на докторским студијама са дисертацијом која се
односи на тему очувања ароматике код производње
белих вина. Колико сплет околности , толико и
звање технолога ју је одвело у том смеру да добије
посао у винарији Темет и да заврши обуку за
професионалне сомелијере у СЕРСА удружењу
сомелијера Србије. Тако креће њен пут менаџера и
амбасадора винарије Темет у сектору маркетинга
и продаје, све то усавршава кроз технологију, посао
којим се бави, дегустације, обуке..
- Највише код свог посла ми се свиђа динамика,
свакодневно упознавање нових људи из света вина
и маркетинга, размена искуства и идеја са њима,
могућност да увек пробам нова вина, да спознам
нове технолошке процесе у производњи. Маркетинг
је непресушан извор нових ствари као и технологија
производње вина, а само вино је производ који је
у боци из дана у дан другачији и који те тера да
сваког дана научиш нешто ново у вези са истим и
откриваш нове укусе, нове процесе које се у њему
дешавају.
Најпоноснија на себе је онда кад ради свој посао
који је много пута учинио да се осећа поносно и
схватила је да се баш пронашла у њему, тиме што
њене способности и знања долазе до изражаја
сваким новим пројектом.
Невена бавећи се својом професијом је
пропутовала доста по земљама региона међу којима
су Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија,
Хрватска и Словенија. Такође ове године ће обићи
и Дизелдорф и Верону. То су јој дивна искуства, јер
упознаје и другачије начине рада, примењује се
другачији приступ тржисту сваког од њих, пробају
се нова вина, шири се круг људи које упознајете, са
којима имате иста или слична интересовања и кујете
планове за будуће радне подухвате.
Тренутно, њен циљ је да докторира на докторским
студијама у што краћем року, а након тога да

једног дана у њеној бутик винарији ужива у кругу
пријатеља у својим органским винима.
Бавити се винима као производом је непрекидан
процес учења, који се међусобно допуњује и
непрекидно се стичу нове вештине.
- Да бисте уживали у вину треба одабрати добро
вино. Ја уживам у белом и црвеном вину подједнако,
зависно од оног што је на менију и са којом ће се
храном уклопити, од повода, од друштва. Све је то
један доживљај који људи треба чешће да приуште
себи. Такође уживам од првог дана постојања
винарије, у Темет винима, и радујем се свакој новој
берби која се појави на тржишту, али исто тако
волим да пробам и нова. Истражујем и укусе,
различите стилове вина, из различитих региона,
различитих сорти и вежбам своја непца и сензорику.
Њена порука за младе који би се бавили њеном
професијом је то да је ово диван посао, динамичан,
пружа непрестано учење. Може такође бити јако
напоран уколико људи нису спремни за тако нешто
јер захтева доста времена и посвећености. Заправо,
то постаје твој живот, јер је у овом послу јако тешко
одвојити приватан живот од посла, стопи се човек са
тим, а с друге стране, захтева дисциплину, ред и јако
добру организованост.
Оно што је јако занимљиво је то што Невена
такође воли да скија. Она је ски судија у Скијашком
савезу Србије и сваки пут када има прилику иде
на такмичења. Такође воли планинарења и све што
планина пружа од активности, јако воли роњење
и скакање из авиона. Слободно време проводи у
природи.
- Будите вредни, одговорни и дисциплиновани пре
свега према себи, а васпитачи и ред који постоји у
Дому у томе вам могу помоћи и допринети. Поред
учења се пуно дружите, јер пријатељства из дома
остају као нешто најлепше за живота из тог
периода.
Немања Матијашевић
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Игра очима

Осама и тишина први су
предуслов да се нешто створи
Кажу да је све почело великим праском. А шта је било пре
тога? Ништа? Или је ништа само покров за велико нешто? Шта
је почетак, колико он траје и да ли је уопште почетак то што
јесте - први корак.
Простор без ичега добар је за одјек корака. Тама упија сваки
део моје душе и сенке од одсјаја играју са мном. Здраво, црна
рупо мојих мисли, шта си ми спремила за данас?
Чује се тупо ударање воде која пада, или то само капље неки
нови свет у овај бескрај. Кључ
који отвара ова врата, дефинитивно је онај који не смем
изгубити. Дом је тамо где ти мисли пасу, па зашто овај амбис
не би био мој?
Узимам мало песка и бацам га у небо. Засијаше звезде изнад
моје главе. Прстом повлачим Сунце у шаку и палим вечни
огањ. Поздрављам принца плавих очију и инспектора из Русије. На моје очи рађа се најлепши цвет и управо тада мазим
крила змаја чувара.
Све те добро познате слике бришу се и нестају у мени непознатом смеру. Да ли губим контролу?
Поново сам окружена тамом праћена само звуком својих
корака. Осећам да се иста увлачи у мој дах и стеже ми врат.
Страх од непознатог убрзава моје срце. Обухвата ме вир
слика из живота. Мајчин смех, сестрине руке, бака што спрема ручак. Убрзавају око мене призори док не постану само
шарене линије што ме дижу у висину... И бацају.
На дну. Какав је ово коров? Драги свемире, мислим да се нисмо договорили овако. У сусрет ми иде светлост.
Биће?
Не, то је човек, човек од светлости.
- Ко си ти? – кажем му.
- Ја сам ти.
Збуњена га гледам очима тамнијим од мрака.
- Лажеш! – говорим.
- Зашто бих те лагао? Сети се, давно сам нестао.
- Куда?
Хватам себе како несвесно пратим то светло биће. На ивици
водопада, где не чујем ништа од воде осећам да падам. Ту су
сви. Принц, змај, човек од светлости, инспектор, моја породица.
Водопад је била моја рука, а вода само мастило из пера. Поново се родило нешто на папиру.
Родио се почетак, сакривен давно пре, негде у мени. Можда
је то био мој велики прасак, први корак, али сам сигурна да
без моје црне рупе, празнине коју имам за себе, он не би ни
постојао.
Јована Брајовић
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Када смо сами, желим да поново
постанемо сасвим мала деца.Она
која немају моћ говора. Која чулима
ослушкују немирни дух наших тела.
У мраку, немој бесконачности.
Скривеној међу четири зида и четири ока.
Чему прекидати мекану тишину, зарад
оскудних, а опет дугачких говора?
Зар није лепше огледати се у твојим
очима, док покушавам да дознам
њихову дубину. Него кварити
испраним реченицама магију наше
тајанствености?
Радије бих у мраку покушавао да
ухватим искру твог погледа и трудио се
да се не изгубим у свом одразу
твојих невиних очију.
Зато када смо сами, остани тиха.
Ослушкуј близину наших тела и гледај ме
у очима. У истим оним у којима ћеш
пронаћи све одговоре.
У њима је бескрај свих речи о мени, о
нама. Неухватљивост осећаја према
теби, коју не желим да реметим
гласом. Заличиће ми на патетику. Истина
мог живота и далекости мојих чежња.
А када ти под продором мог погледа
постане тешко, ти погледај у мој
осмех. Он ће ти бити доказ уживања у
нашој игри. Несхватљивој, необичној, али
за нас сасвим својственој. У изјави
наше љубави.
Јелена Станић

Воли ме- волим је
Познајем многе странце.
Неке знам јер их сретнем сваког понедељка на путу до школе, а неке јер су ми се довољно приближили да
их упознам и заволим а исто тако довољно брзо одјурили да од њих остане само познато лице у гомили
људи, а она особа коју сам волео и чију сам слику чувао у џепу од фармерки је само маска за прикривање
правог лика. Такви су ми дражи од оних других, уобичајених странаца, јер од ових могу доста тога да научим
– да никад не верујем људима слепо, да се никад не надам да је особа коју видим заиста онаква за какву
је сматрам, да увек посумњам у истинитост добијених информација, од ,,Волим те’’ до ,,Све је у реду’’. Због
таквих људи би требало да ми је омогућен барем мало безболнији живот, јер бих после другог, можда трећег
пута схватио да се не могу залетати у црвену завесу која је засјала у биковом оку, јер се иза те завесе врло
вешто крије зид од цигала, бетона, бола и срама. Али још нисам своју лекцију научио. И даље се надам, и
даље помислим да ће ми неко доказати да у овом свету још увек постоји искреност, особа која не покушава
да превари, заведе, прикрије истину или гурне прашњав и крвав нож под тепих. И увек се исто заврши – ја,
држећи слику некадашње познате особе као икону у руци, јурим за силуетом која се окреће и у чијим очима
видим само голу мржњу, и онда застанем, легнем у хладном мраку и плачем. Само једна ствар на овом свету,
у овом животу и свим животима пре и после, остала је иста, доследна себи и бестидно искрена. Док лежим у
црном мртвилу, светло ми у тренутку изгори капке и истопи очи, као да ме је Бог ошамарио погледом. Сетим
се ње и пред очима ми се створи – суза, какву је памтим, која ми се слива низ образ у реци јада, патње, боли,
али коначне среће, јер знам да ма шта било, који год странац мислио да може да изгази моје крхко тело, суза
ће ме загрлити, рећи ми да је ту као што је увек била, без лажи, без маске и без трунке зла у гласу; рећи ће да
ме воли. И ја њу волим више од живота свог.
Милан Стојиловић

Замрзнута игра

Слобода

Под облацима белим,
на језерским обалама,
високо подигнутом руком,
започиње први корак.
Први корак, ухваћен у вечности,
пун поноса и ватрене смелости,
са лепетавом одором из давнина,
са њиме почиње замрзнута игра.
Што замрзнута, кад се покреће?
Иако музика невидљива долеће,
брзи потез камере хвата лепоту,
И замрзава игру у једном трену.
Остављена за будућа покољења,
игра вечна, у славу прошлости,
у славу онога што исијава из ње,
у славу језера и њене земље!
Нећу вам рећи, остаће тајна,
како се игра завршава,
или можда ова игра нема крај?
Јер ће је увек неко играти, знај...

Не препушташ се моменту, превише размишљаш шта после? Замисли да је сутрашњи дан,
твој последњи дан. Шта би урадио? Заборави
на опрезност и зависност од других људи. Буди
свој. Ради шта ти срце каже. Скини тај ланац
са руку, скини тај повез са очију. Полети, буди
слободан, уживај у даровима овог живота који
имаш, он је само један, неће се поновити. Овај
моменат је један једини и само твој, зграби га
пуним плућима, остаће ти само у сећању. Искористи га, направи добро сећање од њега,направи успомену које ћеш се радо сећати. Буди
слободан! Небо је граница.
Данијела Бјелић

Николина Аврамовић
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Посета Музеју савремене уметности

Ученици нашег Дома су посетили Музеј савремене уметности 26.октобра 2017. године. Након 10 година, овај
музеј је почео поново са радом. Отворен је изложбом под називом Секвенце.
Ученици су могли видети уметничка дела која датирају од почетка 20.века до данас. Секвенце представљају
историјску изложбу која обједињује уметност тог периода насталу на подручју бивше Југославије и данашње Србије. Концепција изложбе се базира на радним концептима, методама и моделима присутним у
савременој уметности и теорији уметности. Започиње представљањем уметничких дела која припадају
грађанском модернизму. Овај уметнички период је обухватао више различитих стилских формација, чија
најзначајнија дела су се могла видети. Једно од њих је и слика Надежде Петровић Погреб у Сићеву. На изложби смо такође могли видети утицај друштвено-историјских прилика на настала дела, као и дела апстрактне и
авангардне уметности. Изложба се завршава радовима из периода 90-их година прошлог века.
Изласком из зграде музеја, ученици су остали под јаким утиском приказаних уметничких дела. Изложба ће
остати у дуго у сећању наших домаца, јер су на њој много научили о уметности овог периода, различитим
стилским правцима и њиховим одликама и упознали дела познатих уметника, као што су Надежда Петровић,
Сава Шумановић, Милан Коњовић и Милена Павловић Барили.

Припреми се- упиши се!

И ове године је наш Дом у сарадњи са Универзитетом у Београду- Центром за развој каријере и
саветовање студената, реализовао пројекат Припреми се- упиши се.
Пројекат подразумева два типа подршке
матурантима, будућим студентима: конкурс за бесплатну подршку у припремању градива за пријемни
испит и пружање подршке у виду интерактивних
психолошко-педагошких радионица на теме везане
за припрему и упис на факултете.
Петнаест наших ученика је на конкурсу примљено
на овај, веома значајан пројекат. Захваљујемо се
Центру за развој каријере, а нашим матурантима желимо успех на пријемном испиту и успешан живот!

- Шта је 14. фебруара?
- Осми март

Наши домци су на Дан жена били прави џентлмени
и посветили су га девојкама и честитали им овај
значајан празник.
Међународни дан жена, познат као Осми март,
слави се још од 1909. године. Овај дан представља
дан борбе за економску, политичку и социјалну
равноправност жена и мушкараца. Потрудите се да
обрадујете сваку жену која вам значи и не будите
лењи да и оној девојци која вас погледа на улици
подарите један осмех. И запамтите да 14. фебруара
није Осми март, тада је Свети Трифун ☺. (https://
www.youtube.com/watch?v=jxKtLlG7-PY)
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ЕУ пројекти у образовању

Крајем године, Дом је угостио невладину организацију Либеро, која је у оквиру пројекта Преведи
ЕУ, организовала трибину за наше ученике. Имали
смо прилике да се боље упознамо са пројектима
Европске уније везаним за образовање. Током
предавања, ученици су исказивали мишљење о
стварима којима се организација бави, и шта би требало побољшати. Сазнали смо доста о могућностима
Еразмуса и сличних пројеката, такође и о начинима
на које ми можемо да се активирамо по питањима
образовања, животне средине, људских права...
Утисци су били веома позитивни, разменило се доста
мишљења и владала је добра атмосфера.

Здравље на уста улази

Почетком децембра у нашем Дому, одржано је
предавање У здравом телу здрав дух. Предавач
је била докторка Бранка Бировљев, из Завода за
здравствену заштиту студената. Тема излагања је
била здрав живот, са посебним фокусом на исхрану.
Након завршеног дела у коме нам је докторка
говорила о здравим стиловима живота, радили
смо са њом и вежбу опуштања, која је била јако
делотворна. Научили смо шта је све важно да бисмо
чували наше здравље и тога ћемо се придржавати.
Свакодневно ћемо доручковати, јешћемо разноврсне намирнице, бавићемо се физиком активношћу
и уносићемо доста течности. С обзиром на значај
усвајања здравих навика, са нашом гошћом смо
договорили ново предавање, са темом стреса и
његовог утицаја на живот.

Љубав у доба кокаина

Једне новембарске вечери упутили смо се ка
Академији 28 како бисмо погледали представу
Љубав у доба кокаина.Истоимену књигу написала је Симонида Милојковић, која нас је заједно
са доктором из Специјалне болнице за болести
зависности дочекала и одржала дебату. Она се тицала наркоманије као болести зависности, која и јесте
тема романа. Овој дебати требало је да присуствује
и један од лечених корисника ове психоактивне супстанце који се, нажалост, вратио овом пороку.
У представи играју Маријана Мићић и Марко Марковић који су изванредни глумци и чија нас је изведба
представе заиста одушевила. Главна јунакиња, Нина,
заљубљује се у свог вршњака Марка и убрзо постаје
зависна од његове пажње и љубави. Када он жели
да је остави, Нина очајна пристаје на његов наговор
да поред зависности од љубави постане зависна и
од кокаина. Како прича напредује, тако напредује и
њихова зависност од тешких дрога. Главна јунакиња
се све време изражава отворено, без кајања и
прећуткивања, полако нас водећи кроз пакао који
сваки зависник пролази.
Драма има трагичан крај који читаву причу чини још
потреснијом и уверљивијом. Својим вршњацима
бисмо препоручили да прочитају књигу и погледају
представу – осим што нас је ова прича оставила без
текста, базирана је на истинитом догађају.

Николина Аврамовић
Марија Арбутина
Милица Гавриловић
Ивана Митровић
Иванка Радовановић
Марија Симијоновић
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СУСРЕТИ:

БИВШИ
УЧЕНИЦИ
ПОСЕТИЛИ
ЈЕЛИЦУ

20 ГОДИНА ЈЕ
ПРОШЛО КАО ТРЕН
„Живот без пријатеља је ништа“- ова Цицеронова
изјава нам показује важност пријатељства за свакога
од нас. Управо ово су потврдили и наши бивши
ученици, који су се након 20 година појавили на
вратима васпитачке канцеларије. Уз чај и колаче
су са екипом ДОН-а евоцирали успомене на овај
значајан сегмент њиховог живота.
Године 1997. седморица момака је започела свој
средњошколски живот у Београду. Тада је почео
период њиховог сазревања и осамостаљивања. Тада
су се стварала највећа пријатељства, чије трајање
и данас не престаје. Те четири године провели су у
Дому „Јелица Миловановић“. Били су сведоци разних
друштвено-историјских и политичких дешавања
тога времена и све је то довело до јачања њихових
личности, али и пријатељстава међу њима. Тада
дечаци, а данас већ људи са оствареним каријерама
и породицама, одлучили су да посете свој бивши
Дом. После 20 година поново су ушли у своју собу
и поново корачали ходницима Јелице.. Изнова су
проживели успомене које их вежу за тај период
живота:
,,Те четири године и дан данас видим као најбитније
у одрастању, као период у ком смо од полузбуњене
дечурлије из провинције почели да постајемо људи.“
Неки од њих су ове тренутке доживели веома
сентиментално. Присетили су се и својих васпитача,
од којих су неки тада тек почели да раде, а неки
су данас у пензији. Важност поука које су тада од
васпитача чули, тек данас могу увидети. Једна од
њих би била и изјава васпитача Међе: ,, Ко год шта
ради, себи ради!”. Присећајући се својих првих
тренутака у Дому, откривају нам она иста осећања
и мисли какве смо сви имали при упознавању са
другима, са Домом као установом и са Београдом,
као великим градом пуним изазова, поготово за
ученике који из нарочито удаљених крајева долазе.
Зато је један од бивших домаца, музичар оркестра

Плавих блуза, Драган Ивановић, рекао:
,,Дом је као друга кућа, заправо представља један
својеврсни минијатурни факултет пре факултета“.
Схватили су да све мане које Дом има постају
неважне услед свега доброг које доноси. Глави
утисак који су стекли је да им се сада чини да је Дом
мањи него што је био, иако се ништа значајно није
изменило. Што се њих тиче, Дом је и даље остао
онај простор где су цимери и цимерке постајали
међусобно блиски, као најближа породица и чије
се пријатељство није изгубило упркос времену
које је прошло. У тој породичној атмосфери Дома
одрастали су људи који су данас успешни музичари,
инжењери , математичари, лекари... Најважнија
порука коју су нам послали се огледа кроз изјаву
бившег домца-математичара Душана Јовановића:
,, Дом рађа пријатељства за цео живот“.
Марија Арбутина
Милица Гавриловић
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ПОСЕТИЛИ СМО
ДОМОВE УЧЕНИКА У

СЛОВЕНИЈИ И
ХРВАТСКОЈ

Сарадња и
дружење у
региону
Како бисмо добили што више нових идеја за рад и
унапређење нашег Дома и како бисмо разменили искуства, а пре свега проширили пријатељства, наш дом
се сваке године труди да негује односе са колегама
из региона. Ни ова година није била изузетак. Остварена је сарадња са домовима из Хрватске, у Ријеци и
Ловрaну, као и са домом у Постојини, у Словенији.
У прелепој Ријеци је наше представнике дочекало
сунчано време као и одлично расположене колеге из
Дома ученика Кварнер. Уживајући у гостопримству
домаћина и дружењу, запослени су размењивали
искуства у раду. Могле су се приметити бројне сличности, али и разлике међу домовима. Дом у Ријеци је
приближно исте величине нашем, али са скоро дупло
мање ученика. Квалитет хране, обавезе ученика, као и
бројне секције веома су слични онима у нашем Дому.
Оно што је специфично за Дом у Ријеци, а чиме смо
се и ми одушевили, је постојање ученичке задруге.
У оквиру ње ученици изражавају своју креативност
кроз израду занимљивих предмета попут разноликог
накита, кутија и слично. С обзиром на то да је Ријека
приморски град, материјали које користе за своје
производе су махом из мора. У оквиру фестивала
Машкаре, ученици продају своје ручно рађене предмете и зарађени новац поново улажу у своју задругу.
Овај Дом је раније примао само ученике школе за
бродоградњу, а сада ту станују ученици свих средњих
школа у Ријеци.
Након посете Ријеци, преселили смо се у Дом ученика у оближњем Ловрану. Овај Дом углавном користе
ученици занатских школа, па због жеље да им се омогући шанса за што више практичног рада, у њиховом
интернату постоји фризерски салон у коме ученици

праве фризуре једни другима, али и васпитачима.
Брига о хигијени је заиста на високом нивоу, па тако
уредност ученичких соба проверава и медицинска
сестра. Наша “делегација” је уживала у дружењу са колегама из Ловрана и незаборавно се провела.
Затим смо традиционално обишли и наше старе
пријатеље из Дома ученика шумарске школе у Постојни, у Словенији. С обзиром на мањи број редовних
ученика, један спрат институције је намењен деци
миграната, која се школују у Словенији или су ту привремено. Овде су наши представници имали прилику
да погледају приредбу која промовише пријатељство
између српске и словеначке омладине, али и азиланата.
Сврха ових посета је да се стекну нова искуства која
ће помоћи унапређењу рада у нашем Дому, као и да у
будућности створимо прилику за међусобне посете,
које би сигурно допринеле стварању нових пријатељстава и одржавању старих. Наши представници су
нам пренели само речи дивљења о овим установама
и пријатним људима које су срели. Из ових дружења
је изнедрена сјајна идеја да се организује регионална
Домијада на којој би најбољи ученици из свих земаља
региона могли да покажу своја умећа у различитим
активностима, а пре свега да се друже и забаве са
младима из комшилука.
Овим путем се захваљујемо нашим домаћинима и
пријатељима на гостопримству, дивном проводу и
нама значајном искуству за даљи рад. Чекамо их у Београду да наставимо ово сјајно дружење и сарадњу.
Милица Гавриловић
Марија Арбутина
31

ЈУБИЛЕЈ:

100 ГОДИНА
ОКТОБАРСКЕ
РЕВОЛУЦИЈЕ

Црвени октобар
променио историју
У октобру и новембру имали смо прилику да
видимо многобројна предавања и трибине
поводом обележавања стогодишњице Октобарске
револуције. Због тога је важно објаснити где, како и
зашто се она одиграла. Радња је смештена у Русији,
једној од најзначајнијх светских сила тог времена, на
почетку прошлог века.
Феудални систем, који је вековима био укорењен у
руској државној организацији, коначно је званично
укинут, али то није значило и реализацију тог
укидања – држава је и даље функционисала као
феудална. Незадовољство народа јавно је показано у
време рата са Јапаном 1905. године, када је отворено
нападнут царски апсолутизам. У то време ближи се
неколико најкрвавијих година у историји, године
Првог светског рата. Свесна да је велики сукоб на
помолу, руска влада је покренула војне реформе
1912. године, тако да је Први светски рат дочекала
не довршивши реформу своје војске. Стање у земљи,
појачано ратним разарањима и великим бројем
жртава, погодовало је стварању климе за преврат.
Сукоб је настао између припадника левог крила
руске социјал-демократске радничке партије –
Бољшевика, и Привремене владе која је тада била
највиши законодавни и извршни орган у Русији.
За вођу Бољшевика изабран је Владимир Уљанов
Лењин.
Све је почело на улицама Петрограда, где су се још
почетком године ређали протести и демонстрације.
У рано јутро тог 25. октобра (7. новембра по
Грегоријанском календару), Црвена гарда и
револуционарне јединице запоселе су Петроград ,
тадашњу престоницу царске Русије, а потом је војнореволуционарни комитет објавио проглас о паду
Привремне владе. Власт је преузео Петроградски

совјет радничких и војних депутата. Поред овога,
Црвени октобар је покушао да сатре и Руску
православну цркву, али није успео у томе.
Поред свих разлога за незадовољство, чињеница
је да је Русија на почетку 20. века кренула путем
успона. Међутим, евидентно је да су велике
различитости унутар друштва пружиле прилику за
јављање двоструког става према царском систему.
Повлашћени слој, не само аристократски, већ и
војни, дипломатски и интелектуални, био је одвојен
од остатка друштва. Ту ћемо наћи одговор на питање
зашто су уследиле корените промене.
Будући да је престоница лако прешла у руке
Лењинове странке, најдраматичнији догађај саме
побуне био је вечерње заузимање Зимског дворца,
где је било седиште Пивремене владе, као и крај
династије Романов. Царска породица је убијена 17.
јула 1918. године.
Након Фебруарске револуције која је претходила
Црвеном октобру, цар Николај Романов абдицира
по захтеву народа 2. марта 1917. године. Са остатком
царске породице је протеран у Тоболт где су
водили стабилан, обичан живот. Након бољшевичке
револуције у октобру, њихови животи постају пакао.
Читава породица - цар Николај, царица Александра,
ћерке Анастасија, Марија, Олга и Татјана и мали
царевић Николај тако су послати у затвор у кући
Ипатјева, где су у једној соби у ноћи 16. јула сурово
стрељани са својим слугама.
Био је 1 сат и 15 минута после поноћи. Егзекутори
су прво пуцали у цара, а затим у његовог наследника,
те у царицу и књегиње. За 2-3 минута испаљено је
седамдесет метака. Слика убиства представљала
је ужасан призор, јер су сви убијени имали по
неколико рана, због чега је било много крви.
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Тела цара, царице и три књегиње сахрањена су
17. јула 1998. у Санкт Петербургу, у Саборној цркви
Светог Петра и Павла, тачно 80 година од масакра.
После догађаја у Петрограду, свуда ничу војнореволуционарни комитети. За месец дана је
успостављена власт на огромној територији. Лењин
са Немачком отпочиње преговоре о примирју.
Немци прихватају. Деветог децембра 1917. почињу
преговори у Брест-Литовску, а мир је коначно
потписан 3.марта 1918. године. За Србију, ово
представља тежак ударац. Остала је без моћног и
важног савезника у рату.
Идеје које су покренуте Октобарском револуцијом

ће одредити ток каснијих светских збивања: долазак
на власт радничке класе, појава колективног
власништва над средствима за производњу, пуног
права свих народа и осуде пљачкашких ратова.
Навршило се 100 година од Црвеног октобра, а
сто година од пуцња у царску Русију. Тако је срушен
вишевековни државни поредак једне од највећих
сила оног времена. Десило се оно за шта се мислило
да је немогуће. Још једном се доказало да је
воља народа изнад сваког закона и да може да се
супротстави свему.
Јована Илинчић
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МОЈА СРБИЈА:

ЉУБОВИЈА

Чаробни
отварају д
Упалите аутомобил и полако крените са нама на
путовање кроз Србију. Завирите у непознате крајеве
и осврните се на њихову нетакнуту природу и богатства. Ове године ћемо вам представити једно место у
западном делу Србије: Љубовију и њену околину. Овај
крај је познат као Азбуковица, а назив је настао од
турске речи хас буковица што значи „царски посед“.
Углавном је брдско-планинска област где доминирају
масиви планина Јагодње, Соколских планина и Медведника.

зи чине све да спасу ову ретку птицу, наше чистаче
природе. Осим овог станишта, живе још само у клисури Увца. Женка белоглавог супа у току године положи само једно јаје и због тога их је изузетно тешко
сачувати. У горњем делу Трешнице такође се налази
природно мрестилиште младице и пастрмке.
Настављамо путовање... којекуде – ову реч је често
изговарао Карађорђе гледајући у Дрину док је пружао отпор турској војсци, и то баш ту где река кривуда којекуде. Данас овде постоји прави мали град
на остацима старог римског града Немић, баш тамо
где је предиван поглед на кривине које прави Дрина.
На том пољу је и манастир Свете Тројице, ресторан
са традиционалном српском храном, као и место за
одмор и опуштање. Зашто још увек туристи долазе
овамо? Одговор је – због беле воде, лековите воде
која извире поред споменутог манастира. Све се ово
налази у нетакнутој природи са дивним погледом,
који употпуњава Дрина. У стара времена имала је
име Дринос, а народ јој је дао име Зеленика по боји
воде. Још увек је позната изрека „исправљати криву
Дрину“ због њеног вијугавог тока који пролази кроз
Љубовију.
На реци се обавља и чувена манифестација под
називом Дринска регата.
Она се у Љубовији
одржава од 2000. године. Пловни пут је дужине 40км
од Рогачице до Љубовије у којој учествује 1500-2000
пловила. Манифестација се одржава сваке године,
друге суботе у јулу. Општина Љубовија, туристичка
организација Љубовија и рафтинг клуб омогућавају
разне културне свечаности и такмичења, а увече се
као „шлаг на торту“ одржавају концерти.
Друга по величини значајна манифестација која
се одржава друге суботе маја зове се Гастро фест.
Манифестација је међународног карактера, а основана је са циљем да се промовише кухиња Азбуковице, а уједно се такмиче учесници из других крајева
Србије. Гастро фест се такође завршава концертима
наших познатих извођача, где уједно учествују наши
фолклораши и рецитатори.
Од туристичких атракција треба напоменути етно-село Врхпоље чији амбијент подсећа на 19. век
и где се може пробати типична српска храна попут
проје, сира, кајмака или рибље чорбе спремљене од

На читавој планети вандредно стање
Свет се изнова мери и кроји, ал’ Бог рече:
„Не може, то већ постоји.“
Ове речи говоре о једној од најстаријих грађевина у
западној Србији, која је смештена у брдима изнад реке
Дрине – о Соко-граду. Први подаци о њему потичу
из 1476. године, када је представљен као капија за
чување налазишта богатих рудама олова и цинка. Касније, када је Турска војска протеривана са простора
Србије, највише се задржава у Соко-граду – ту их нико
није могао напасти и отерати. Ту су саградили тврђаву
чији остаци се могу видети и дан-данас. Турци су га
под притиском светских сила предали Србима, али
су га пре тога срушили. Данас се на овим просторима налази манастир Светог Николаја и десет капела
осликаних са исписаним божијим заповестима, а на
највишој стени подигнут је позлаћени крст, који представља сећање на погинуле жртве 1999. године. Ово
је знак покајања немачког народа и њихов поклон
манастиру.
У овом округу се налази и Maчков камен – крваво
поприште Српске и Аустријске војске у Првом светском рату 1914. године. Једна од најтежих битки где је
српска војска поражена се одиграла баш овде. Зато је
подигнута спомен-црква изгинулим борцима и храм
испод којег се налази крипта и спомен-збирка са костурницом. На Мачковом камену такође постоје услови
за зимске спортове,
ски-стазе и мала жичара.
Азбуковачко природно добро од изузетног значаја
је кањон реке Трешнице. Специфично је то што овде
живи белоглави суп коме прети истребљење. Еколо34

и предели
у душу
дринске рибе. Околину етно-села чини неиспитано
археолошко налазиште са различитим сведочењима
о цивилизацијама пре нас.
Становници Љубовије се претежно баве пољопривредом, највише сточарством и воћарством, где је
првенствено заступљено јагодичасто воће: малине
и купине. Подручје је познато и по гајењу шљиве и
производњи ракије.

колико постоји малих места са дивном историјом и
значајним пределима, као што је случај с Љубовијом.
Обећавамо вам пуно забаве и одмора, као и могућност да доживите и испробате нешто од наведених
атракција.
Иванка Радовановић
Катарина Тадић

ЗАНИМЉИВОСТИ
Ненад Окановић, познати српски глумац родом је
из Љубовије. Учествовао у многим представама,серијама неке од њих су Село гори а баба се чешља,
Равна гора...
Бранко Лазић је већ са девет година почео да тренира у својој Љубовији у КК Младост, а сада је познати кошаркаш Црвене Звезде.
Глумац Ненад Ненадовић такође води порекло из
овог краје. Имао је улоге у култним делима, као што
су Повратак отписаних, Бошко Буха, Тесна кожа...
Црква у Љубовији је посвећена Светом Преображењу Господњем и изграђена је 1932. године.
Највћа планина овог краја је Бобија са надморском
висином од 1272 м.
„Риботекс” Горња Трешњица је предузеће које се
бави мрестом и товом речне пастрмке. Због квалитета рибе која се производи у рибњаку, дистрибуира
се на нивоу целе Србије.
„Соко Штарк“ је позната фабрика слаткиша која је
смештена у овом округу.
Азбуковчане други називају кривоторбићи по
шареним тканим торбама које су некада носили накривљене преко рамена када крену у варош.
Ми „кривоторбићи“ желимо да првом приликом
посетите наше мало, али велико место, прави рај
на земљи, где кад узвикнете, глас вам допире тако
далеко да се осетите слободним, а свуда око вас је
дивна природа. Доносимо вам нова јела, нове приче
и људе, нове пределе... Азбуковчани су пријатни и
дружељубиви. Ако посетите Љубовију видећете све
ово што смо вам уктратко приказали и уверићете се
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ДОГАЂАЊА:

EXIT- МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ

Егзистирај на EXIT-у
Егзит је званично најбољи фестивал Европе,
објављено је на додели Европских фестивалских
награда у Холандији! Однео је прво место у конкуренцији са 350 фестивала из више од 35 земаља.

ЕXIT је и 2014. године понео титулу „Најбољи европски фестивал“ и 2007. године проглашен за
најбољи европски фестивал на Британским европским наградама.

Егзит, фестивал који су основали новосадски студенти 2000. године, омиљен је за све љубитеље
фестивала. Одржава се једном годишње на Петроварадинској тврђави у Новом Саду. У то време цео
Нови Сад добија неку позитивну ноту и чар. Овај
фестивал није само високо посећен од стране наших грађана, већ и људи широм света. Добар провод и ритам привлачи људе из преко 60 држава,
који не жале пређене километре због овог фантастичног фестивала.

О Егзиту су писали сви важни медији света. Признања добијена од медијских кућа као што су CNN,
BBC, Time, Guardian и многих других само су мали
део у низу многобројних.
Нажалост, као и све што окупља хиљаде младих
људи, и овај диван фестивал доводи до невоља. Да
би што више уживали у ритму и приуштили себи
хедонистичко опуштање, многи од посетилаца
конзумирају разне психоактивне супстанце. Конзумирање дроге често се комбинује са алкохолисаним стањем, и то често тако да ни сами конзумери
не знају састав онога што узимају. Огромне суме
новца дају се за сумњиву мешавину борне киселине и левамисола, са тек трунчицом онога што људи
мисле да купују. Из тог разлога многи посетиоци
Егзита уједно су постали и посетиоци најближих
новосадских болница. Током Егзита 2014. године,
полиција је одузела наркотике од 43 особе, од чега
је 17 страних држављана. Због продаје дроге кривичне пријаве су биле поднете против две особе,
а због недозвољеног коришћења дроге пријаве
против 41 особе.

Почиње другог четвртка у јулу и траје четири дана.
Постоје људи који дођу само на један дан, али
постоји и „кампери“ којима, уосталом, чак и није
толико битно где ће преспавати, јер обично споје
више непроспаваних ноћи. Посетиоци се обично
хране сендвичима из оближњих ресторана брзе
хране или нечим са роштиља. Ипак, странци воле
да се похвале и пробаним српским јелима, па не
заобилазе домаћу кухињу нашег народа. Наравно,
ту су и Егзит картице, уз које посетиоци овог фестивала имају попусте за храну и пиће.
Такође, уз звуке Рамба Амадеуса и Партибрејкерса са домаће сцене, ту су и Тhe Prodigy, Moby,
Garbage, Lilly Allen и други страни извођачи који су
употпунили дух овог фестивала током претходних
година.
Фестивал представља идеалну прилику за упознавање људи из разних делова света, са којима
можете поделити искуство спавања у шатору,
под ведрим небом. Ипак, журка до јутра и добро
друштво могу вас начинити и имуним на несаницу
и умор.

Без обзира на ову негативну страну, која је, нажалост, присутна током свих великих музичких фестивала, Егзит фестивал нуди најбољи провод по
најприступачнијим ценама, када се узму у обзир
улазнице, смештај, храна и пиће. Такође, он још
једном доказује да је Србија савршено место за добар провод, фестивале, друштво и музику.
Милица Лекић
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ДОМСКИ
ХОРОСКОП
ШТЕТОЧИНА
(21. март – 20. април)
Следећи пут кад огладниш, решење проблема ћеш наћи на полици свог цимера/
цимерке, а кад се он/она врати, правићеш се да се ништа није десило, у нади
да је он/она већ огуглао/огуглала на твоје "позајмице" - баш као и онај пут кад
си мазнуо/мазнула коректор који још увек блеји у твом ранцу јер те мрзи да
га вратиш. Рачунаш да ће ти због цимерског кодекса опростити сваки пут кад
порушиш пола полице и оставиш је тако. Обећаваш и њима и себи да ћеш се
променити, али не можеш против своје природе.
ЈАЗБИНАР
(21. април – 21. мај)
Када твоји цимери уђу у собу, знају да ће те наћи у гомили ћебади на кревету, са
пуњачем и залихама хране које су довољне да не мењаш положај наредна 3 сата.
Кад устанеш са кревета на њему остаје удубљење тамо где си провео/провела
читав дан. Једино што те мотивише да напустиш јазбину је време за мензу, али и
то само ако баш мораш. Цимери су се већ навикли на твоје "Е, је л' можеш да ми
додаш нешто?"
ШТРЕБЕР
(22. мај – 21. јун)
Ти си ретко виђен цимер, јер си константно у читаоници на свом месту и нервира
те ако га неко други заузме. Увече твоји цимери спавају са упаљеним светлом, јер,
наравно, ти мораш да наставиш с учењем након што те је помоћна већ увелико
отерала из читаонице. Постоји опасност по живот од твоје полице с књигама која
ће се сваког трена срушити некоме на главу.
БЛЕЈАЧ
(22. јун – 22. јул)
Увек пристанеш кад те неки домац позове да идеш с њим/њом негде, било то у
продавницу или на цигару (чак и ако не пушиш, правићеш друштво). Ти си онај
који се сваке вечери у 12 појављује са новим изговором око тога зашто касни.
Нико не зна како си поново упао/упала у дом, јер не радиш ништа да би скупио/
скупила бодове. Сви у дому си ти цимери, јер у свакој соби блејиш колико и у
својој.
НАРЦИС
(23. јул – 22. август)
Сви у дому те знају по томе што си најчешће виђен/виђена испред неког од
домских огледала, као и по твом инстаграму на ком углавном објављујеш
своје селфије. Цимерима 45 минута кукаш како не знаш шта да обучеш, а онда
одустанеш и закључиш да ћеш "свакако изгледати савршено за шта год да се
одлучиш". Свака друга особа у дому је барем једном била твоја жртва кад си је
извукао/извукла да те слика испред дома.
БРБЉИВИЦА
(23. август – 22. септембар)
Ниси најомиљенија особа у читаоници, али си дефинитивно у мензи свима
најпознатији/најпознатија. У стању си да се испричаш и са васпитачицом, и са
теткицом, па и са оном домском мачком без репа, и са било ким преко телефона,
неретко кад су ту други људи да то слушају. Углавном те у један ујутру цимер/
цимерка гађа јастуком да ућутиш, а чак и кад заспиш, причаш у сну. Сви те знају
као оног/ону што телефонира чак и у кабини WC-а.
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ДОМСКИ
ХОРОСКОП
ХАСАЧ
(23. септембар – 23. октобар)
Из продавнице се враћаш са десет кеса (а најмање три су већ отворене). Ниједна
од њих не траје дуже од два сата. Штеточини си омиљен цимер, јер увек може
од тебе да мазне храну, али Штреберчину нервираш кад почнеш да шушкаш и
крцкаш. Константно кукаш да мораш на дијету, и то углавном пуних уста.
ШВЕРЦЕР
(24. октобар – 22. новембар)
Нешто илегално се увек налази у твом орману, и сваки пут кад уђе васпитачица
брзо бацаш поглед да видиш да ли су све флаше склоњене у орман. Барем двема
васпитачицама си већ рекао/рекла да нека флаша није твоја, него је поклон за
ортаков осамнаести. Највише се бојиш да те Брбљивица случајно не оцинкари, а
са собом увек носиш кључић од ормана, да ти неко не би копао по штеку.
БУДИЛНИК
(23. новембар – 21. децембар)
Своју дужност будилника обављаш без обзира на то да ли твоји цимери то од
тебе траже. Кад би био/била предмет, вероватно би био/била стари часовник
који се удари да би га искључио кад почне да звони, јер је то управо оно што
цимер хоће да ти уради кад ујутру почнеш да шушкаш. У стању си да цимера
вучеш за ногу да би устао ако касни у школу, али то углавном није потребно, јер
је поред тебе тешко успавати се.
РЕЈВЕР
(22. децембар – 20. јануар)
Ти и Будилник заједно сте главни узрок инсомније у дому. За разлику од
Будилника, ти људе будиш углавном користећи телефон, или, у крајњем случају,
преносиви звучник који им стављаш на уво. Људе вучеш на домске журке, иако
су понекад смор, али ти си онај/она који свакако цупка на средини сале и рејвује.
Добро се слажеш са Блејачем и кад сте заједно може чак и да вам пође за руком
да извучете Стреберчину и Јазбинара да изађу.
ХЕЈТЕР
(21. јануар – 19. фебруар)
Мрштиш се на све редом - ујутру на Будилника, убрзо и на Брбљивицу, на Хасача
кад ти поједе храну с полице и на Нарциса кад објави још један селфи исти као
претходни. Васпитачице стално коментаришу да су те "спопале пубертетске
бубице", али ти то не чујеш јер носиш слушке, да не би морао/морала да слушаш
све који те нервирају. Ти и Штреберчина сте одлични цимери, њега/њу не мораш
да гледаш јер никад није у соби.
ШЛИХТАРА
(20. фебруар – 20. март)
Хасач и ти сте у константном сукобу јер ти своје бомбонице и торту донесену од
куће прво нудиш васпитачицама, па тек онда њему. Теткице увек превише дуго
испитујеш о здрављу и нервираш оне иза себе што чекају на ред за храну. Некад
и теби изађе на нос што си тако фин/фина, јер те васпитачице стално позивају да
им нешто помогнеш, кад си већ тако добро дете, али се исплати кад ти праштају
кашњење, па се због тога Блејач при повратку из излазака увек држи уз тебе.
Астролози: Дајана Османи и Милан Стојиловић
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До мци
Милан Стојиловић "Више
од пола заслуге за своју
популарност међу људима
дугујем својој говорној мани, и
искрено, поносим се тиме."

Иванка Радовановић "Мој
најдражи хоби је да нервирам
своје пријатеље."

Јелена Станић “Довољно
зрела да прихватим чињенице,
али и довољно неозбиљна да
их се не придржавам.”

Јована Илинчић "Мрзим да
пишем овакве ствари, тако да..."

Дајана Османи
“Врста: хомо сапиенс
Подврста: петничар
Карактеристике:
Много воли да се смеје”

Кристина Банковић
"Ако желите дугу, морате
истрпети кишу."

Невена Стојановић "Пијем доста кафе и
облачим татине кошуље."

Ивана Митровић
"Будите фини према мени,
можда једног дана постанем
ваш лекар."

Лазар Галић
"Волим друштвене игре и
програмирање, и у слободно
време слушам музику."

Николина Аврамовић
"Дежурни техничар у кући, а некад и
ван ње."

Марија Арбутина
"Писац у покушају, новинар у
најави."

Марија Симијоновић
"Будите прво према себи праведни
и чисти, па ће и све остало бити у
реду."

Немања Матијашевић
"Увек сам за зезање."

Катарина Тадић
“24/7 у пиџами.”

Милица Лекић “Обично необична.”

Даница Милановић
“Филозоф у успону, хејтер мале деце
која праве било какве покрете,
одавно заљубљена у давно
припитомљеног сисара латинског
назива Canis lupus familians.”

Милица Гавриловић
“Обожавам да слушам музику.”

Андрија Илић
“Добар сањар који воли да добро спава.”

Михајло Миловановић
“Суд о мени препуштам другима.”

