


Даница Милановић 
„Живим за кућне журке и 
добре свирке.“

Невена Митић 
„Нисам бајроновски лик, 
али осећам чамотињу.“

Татјана Спасојевић 
„Није добро.“

Нађа Тодоров 
„Шта ћеш у пљескавицу?“

Милена Станић 
„Екстремно искрена.“

Јелена Токмачић 
„У хороскопу Ниче, 
 у подзнаку Фројд.“

Душица Миленковић 
„Баш ме брига што време 
лети, ја данас пијем. Кафу 
наравно.“

Инес Васиљевић 
„Не дам се.“

Невена Станковић 
„Касни сати + хладна купка = 
чај“

Михајло Миловановић 
„Добрих дела никад доста.“

Ања Штрбац 
„Сањар је онај који проналази 
пут по месечини. Његова каз-
на је што угледа зору пре свих 
других.“ 

Дарија Арсић 
„Ходајући осмех :)“

Бранислава Ђуричић 
„The bags under my eyes 
are Gucci!“

Сандра Петровић 
„Да бисте схватили мене, 
морате да упознате моје 
пријатеље.“

Александра Пауновић 
„У слободно време се бавим 
читањем и писањем.. Немам 
много слободног времена, 
зато што много учим “

Лана Радовановић 
„Уз мене се може, мада је 
необично. Са мном је опасно 
ићи, ја се никад не умарам.“

Тијана Марковић 
„Баците сат и купите компас. 
Шта значи време, ако идете у 
погрешном смеру?“

Милица Девић 
„Пакетић који убраја све што 
је везано за тврдоглавост и 
упорност, са све црвеном 
машницом на врху сам ја.“  

Анђелија Раденковић 
„Живот је супа, ја сам 
кашика.“

Александра Лекић 
„Све увек делује немогуће, 
док то не урадите.“

Катарина Тадић 
„Волим чоколадно млеко, 
журке и путовања.“

    0.8 -  Вероватноћа да ћеш пронаћи празан тоалет у осам ујутру, изражена у процентима. 

 93.5  -   Вероватноћа да те пробуди туђи аларм два сата раније него што треба да устанеш, 
изражена у процентима.

    98 - Вероватноћа да ће интернет нестати у најгорем моменту, изражена у процентима. 

      2 - Број мирно преспаваних ноћи у току недеље.

      1- Оцена за собу на генералном после 2 сата чишћења.

      0- Број слободних кабина за туширање у периоду после вечере до поноћи.

    17- Број посета васпитача твојој соби ноћ пред тест.

    76-  Шанса да твоји доцимери пуштају музику довољно гласно да је деле са целим спратом, 
изражена у процентима.

  100- Вероватноћа да ће у понедељак за ручак бити пасуљ, изражена у процентима.

   4.2- Шанса да ће бити салвета за време последњих пола сата оброка, изражена у процентима.

             7.4-  Вероватноћа да ће сви из собе бити присутни за време генералног, изражена у 
процентима.

    65-  Вероватноћа да ћеш заборавити картицу када кренеш да једеш и да ћеш морати да се 
враћаш по њу, изражена у процентима.

Када васпитач затражи да се направи недељни распоред чишћења собе, 
мораће да се позабави и Дирихлеовим принципом!!!!
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Садржај
Воља једне жене 

празних шака
Ватрогасац у 

женском роду
 Нове двадесете - 
деценија промене

Што више сањаш, 
даље досежеш

Ситнице исписују 
странице сећања

Које жеље имаш за 
златну рибицу?

Домске вести Како сте, шта 
радите?

Ликовни и 
литерарни радови

Добру књигу чини 
добар читалац

Живот обојен 
тоновима

Туга или нешто 
више?

100 година од заврше-
тка Париске мировне 

конференције

Од малобројних 
љубитеља до гло-
балног феномена

Европа кроз визуру 
бајке

Комад џинса или 
историјски траг?

Храброст је
њено име

Комуницирамо и 
када ћутимо

Уметник је у 
Београду

Неки нови звук
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Драги читаоци,

Иза нас ускоро ће бити школска година 
када је домски часопис порастао у више 

аспеката - прикључило нам се пуно нових 
чланова, који су секцију обогатили 

сопственим идејама и интересовањима, 
више се писало о домцима, како 

садашњим, тако и бившим и трудили 
смо се да садржајем ових новина заиста 

допремо до сваке личности у дому 
појединачно. Уводним текстом сећамо 

се важне женске фигуре Србије, Даринке 
Николић, оснивачице нашег дома, уз коју 
стоји и Милунка Савић, европска хероина 

српских корена. Говорили смо о горућим проблемима 
попут екологије и ширења депресије међу адолесцентима, али и 
о свакодневном животу домаца - од наше музичке сцене, преко 

читалачких навика, до серија које су обележиле одрастање 
домаца. Вратили смо се кроз време шетајући магичним градићима 

средњовековне Европе, након чега смо зашли у фабрику Левис и 
записали њену историју. Како ниједан број ДОН-а не може проћи 

без културних дешавања, осврнули смо се на изложбу Марине 
Абрамовић Чистач, једну од највећих атракција уметничких 

галерија у последњих десет година. 

Надамо се да ћете уживати у садржини овогодишњег броја 
и да ће вам се, читајући текстове, јавити питања на 

која ћете страствено тражити одговоре.

До наредног читања, останите радознали.



ОСНИВАЧИЦА НАШЕГ ДОМА:

ДАРИНКА 
НИКОЛИЋ
Лана Радовановић
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Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ 
под овим именом постоји преко 70 година, али 
сами почеци рада дома датирају још из далеке 
1905. године. Дакле, више од века уназад. Све је 
почело сновима и амбицијама једне храбре, јаке 
и инспирисане жене, Даринке Николић. Она је 
својом упорношћу и јасном визијом успела да 
оснује Дом ученица и тиме се избори за културни 
и образовни напредак жена у то време. Наша 
установа и дан-данас, само у новом руху, успешно 
следи идеје ове сјајне жене.

На велики јубилеј, 115 година од оснивања 
нашег дома, имамо част да вам представимо 
величанствени пут који је Даринка Николић 
прешла, следећи своја уверења.

У тешким временима 19. века, након Српско-турских 
ратова, Даринка се одважно запутила у Русију, са 
тек толико новца да у њу отпутује. Челичне воље 
и срца испуњеног жељом да буде једна од руских 
питомица васпитног завода, који је настао под 
утицајем митрополита Михаила, Даринка Николић 
је напустила своју отаџбину. 

Рођена је 1860. године у Сремским Карловцима, 
у скромној и честитој занатској породици. Са 
мајком и млађом сестром сели се у Београд, где 

постаје питомица кнегиње Наталије. У то време је 
митрополит Михаило основао завод близу Москве, 
где је позвао дванаест српских девојака. Даринка 
у почетку није била међу њима, али је својом 
упорношћу и уз наклоност српских званичника 
ускоро била позвана. У заводу је остала годину дана, 
након чега је уписала чувени Смољни институт. На 
матури је од шездесет питомица била осма на листи. 
После најлепших година свог живота проведених 
на институту, где је била вољена од стране другова 
и професора, уписала је виши педагошки курс у 
трајању од три године. Занимљиво је да је више 
пута била царичин гост на ручку. Даринка се 
враћа у Србију 1889. године, након похађаног 
Филолошког института, где је  изучавала француски 
језик. Наставница Више женске школе постаје 1891. 
године. У периоду од 1903. до 1905. године основала 
је Коло српских сестара. Даринка је имала огромну 
жељу да отвори интернат и гимназију, зарад 
културног напретка жена. Наставнички колегијум 
Више женске школе је 1904. године проучавао 
њен предлог о оснивању заједничког дома за 
ученице. Веровали су у њену идеју, јер су ученице 
из унутрашњости становале у нехигијенским 
условима приватних станова. Управа друштва и 
дома  је формирана 12. јануара 1905. године, чија је 
управитељица била Даринка Николић.

 Живот домске установе започео је 16.октобра 
када је дом, у присуству краљевог изасланика, 
свечано отворен у кући краља Милана. Соја 
Давидовић је била највећи добротвор дома. 
Решавањем питања стварања домског поседа 
посветила се Даринка Николић. У Крунској број 
8, пред данашњим домским прагом, налазило се 
погодно општинско земљиште. Након врло живих, 
али успешних преговора, 16. октобра 1907. домска 
управа је примила од београдске општине тапију 
на ово земљиште. Домска палата у Крунској постаје 
једна од најлепших престоничких грађевина. За 
архитектонски стил заслужни су Светислав Путник 
и Драгутин Маслаћ, а за финансирање радова 
посвећеност и способност госпођице Николић. 
Након свечаног отварања домске зграде, Љубомир 
Ковачевић, секретар САНУ, рекао је на седници: 
,,Идите, господо, у Крунску улицу да видите шта је 
учинила воља једне жене празних шака“. Госпођица 
Николић је отворила фабрику чарапа у оквиру 
дома, где је запослила велики број сиромашних 
ученица. У предратном времену, културне 
родољубиве манифестације дома имале су велики 
значај. За своје заслуге 1930. године награђена је 
Краљевским орденом Светога Саве III реда.

Одмах по објави Балканског рата, управа дома је 

ставила домску зграду на располагање страним  
лекарима и болничким мисијама. Даринка Николић, 
која је одлично говорила стране језике, била је од 
велике помоћи као преводилац. Почетком Првог 
светског рата, Даринка је подруме дома отворила 
становништву као склониште од бомбардовања. У 
дому је чувала петнаесторо сирочади, док граната 
није погодила зграду. Заједно са децом одлази из 
дома у Крагујевац, а затим у Скопље. Октобра 1915.
године, бугарски војници су упали у стан Даринке 
Николић у Скопљу, након чега бива приведена. 
Годину дана након пуштања из затвора враћа се у 
Београд, али сада није могла да ради ни у школи ни 
у дому. Након евакуисања непријатељске болнице 
добила је кључеве дома назад, али је зграда 
остављена у нереду. На скупштини дома 1923. 
године нова управа је донела одлуку да Даринка 
напусти дом.

После толико труда уложеног у дом којим ми сада 
корачамо, многи би посустали пред неправдом која 
је задесила Даринку. Она је успела да превазиђе 
своју бол, због чега је знамо као енергичну 
визионарку, која је створила наш дом. 

И докле год је камена на камену у овој згради, 
доцнија поколења причаће о хуманим и 
великим делима Даринке Николић.                                                                                                                                   
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НАШИ ДОМЦИ:

ЈАНА 
ЈАЋИМОВСКИ

И АЊА 
НОВИЧИЋ

Невена Митић

Како вам боље звучи: ватрогаскиња или 
ватрогасиља? Који год термин да изаберете, 
нећете погрешити. У дому ученика „Јелица 
Миловановић“ станују две девојке које тренирају 
нешто несвакидашње – ватрогасни спорт. 
Веровали или не, то јесте спорт, али, за разлику 
од других, овај има и своју хуману и практичну 
примену, која може помоћи многима у несрећним 
околностима.

Јана Јаћимовски има 16 година и похађа други 
разред Медицинске школе Звездара. Ања 
Новичић има 15 година и похађа први разред V 
београдске гимназије. За Ању дом представља 
бег од спољашњег света, који јој је помогао 
да се осамостали и  упозна многе људе који јој 
улепшавају дане. Јани је дом такође помогао да 
сазри. 

Ово су наше домкиње, које се баве ватрогасним 

Јанина екипа је једини тим из Србије који је у 
последњих петнаест година освојио сребро 
на Ватрогасној олимпијади. На олимпијади се 
такмичило 25 држава, због чега она ово искуство 
памти, што због самог такмичења, што због 
пријатељстава које је склопила. Ањина група је 
освојила општински куп и сребрно одличје на 
покрајинском купу. Жао јој је што нису прошле 
даље, али је свакако задовољна постигнутим 
резултатима. 

На питање да ли овај спорт доживљавају озбиљно 
или им представља вид рекреације, Ања је 
одговорила да већ сада планира да се пребаци 
у сениорску групу, како би наставила да се бави 
овим спортом, док је Јана рекла да ће наставити 
ако успе да испрати и школу и тренинге, јер је, 
након олимпијаде, овај спорт почела да посматра 
озбиљније. 

спортом. Објасниле су нам да су оне део 
добровољног друштва и да их ватрогасци уче 
основама свог посла. Ватрогасни спорт је екипни 
спорт, који се састоји од вежби и штафете. Екипа 
је сачињена од девет чланова, а сваки члан има 
одређени задатак, од пумпања брентање до 
циљања из црева.

Јана је овим спортом почела да се бави са девет 
година, а Ања са тринаест. Обе су пошле због 
заинтересованости својих другарица, али су га 
временом заволеле. Тренирају у својим родним 
градовима, што им представља проблем због 
усклађивања са школом, па похађају тренинге 
само викендом. Ања се са тренером договорила 
да јој школа буде на првом месту, па јој тренинзи 
до сада нису утицали на успех у школи. За разлику 
од ње, Јана не стиже увек да учи, збох дугих и 
напорних тренинга, па је чак на почетку заостајала 
у такмичењу због недовољно вежбе. 

Иако тренирају, девојке не желе да се посвете 
само ватрогасном спорту. Јана би волела да упише 
медицину у иностранству, због чега није сигурна 
да ли би могла да настави да се бави тиме. Каже 
да је сам спорт много тежи него што изгледа и да 
не види себе у њему. Ања би волела да настави да 
се бави ватрогасним спортом у слободно време, 
као добровољним радом. Још увек није сигурна 
чиме би се бавила у будућности, па је уписала 
гимназију. Своје време наше домкиње испуњавају 
и другим стварима – Ања пише песме, тренира 
фолклор и свира хармонику, а Јана црта и тренира 
стрељаштво. 

Јана би свој спорт препоручила другима због 
дивних искустава које јој је донео, као и због 
многих ствари које можеш научити успут. Ања 
је рекла како је ватрогасни спорт едукативног 
карактера, али је и јако забаван, па позива све да 
се прикључе.
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АКТУЕЛНО:

ЕКОЛОШКА 
КРИЗА
Душица Миленковић

Ударна тема насловних страна не само у Србији, 
већ и целом свету је еколошка криза. Она се кроз 
медије провлачи већ неко време, али је тек сада 
привукла довољно пажње и добила простора.

Еколошка криза је нешто много веће од нас 
самих, незаустављива је. Индустријски гиганти 
су се држали по страни, не говорећи о проблему, 
мислећи да ће проћи још доста времена док 
неко не примети да стојимо на ивици опстанка. 
Притиснути од јавности и бораца за заштиту 
животне средине, они пружају податке који су се 
до сада крили, уводе мере за заштиту животне 
средине и покрећу ситне акције. Наравно, све је 
то добар маркетиншки трик, али од нечег се мора 
почети.

Према научним истраживањима, имамо још свега 
10 година до правих последица наше немарности 
и окрутности. Како смо доспели у позицију у којој 
смо данас? 

Пожари у Аустралији, који су обишли цео свет, 
однели су милијарду животиња, на хиљаде домова 
и много хектара земље. Оно што се у медијима 

није провукло као релевантно је начин на који је 
до ових пожара дошло. Наиме, почетком фебруара 
траје сезона пожара, због чега су аустралијске 
власти унапред припремљене за санирање овог 
проблема, како не би дошло до већих губитака. 
Сезона пожара настаје због високих температура 
и ветра и траје годинама, но ми смо за њу чули тек 
након што је спалила готово половину континента. 

Проблем лежи у незнању које настаје као 
последица необавештености. Аерозагађење 
у Београду постало је алармантно након 
бомбардовања друштвених мрежа истим, иако 
тај проблем постоји годинама уназад. Битно ли 
је јурити иницијалног кривца, ако смо сви ми 
делом криви? Више не постоји избор хоћемо ли 
бринути за планету, јер не постоји место на њој где 
се можемо сакрити, а да не осетимо последице. 
Колико год неко имао пара, а неко други немао, у 
овоме смо сви једнаки.

Наравно, не мора се свако укључити у сузбијање 
еколошке кризе на истом нивоу, али постоје 
ситнице које свако од нас може чинити, а које ће 
унапредити живот околине, али и нас самих.

1.  Коришћењем 
биоразградивих или 
папирних кеса, цегера и 
торби доприносимо смањењу 
производње пластичних кеса, које се никада не 
разграде.

2.  Рециклажом материјала чувамо постојеће 
ресурсе

3.  Коришћењем градског превоза смањујемо 
количиу издувних гасова

4.  Одлагањем отпада на предвиђена места 
рециклирамо, али и помажемо људима који се 
баве одлагањем отпада

5.  Коришћењем ЛЕД сијалица смањујемо потрошњу 
енергије

Ове наизглед мале ствари, помножене са бројем 
становника вашег града сада више нису тако 
безначајне. Власти треба да искористе обновљиве 
изворе енергије, који ће на дуже стазе бити и 
јефтинији, док би фабрике могле да се прикључе на 
централно грејање. Комунална полиција требало 

би да реагује на појаву дивљих депонија, а увођење 
казне за оне који загађују животну средину 
засигурно би смањила бахато понашање. Када би 
се више шума и излетишта ставило под националну 
заштиту, многе природне лепоте остале би 
недирнуте, а о лову и риболову угрожених врста не 
би се расправљало.

Последице наших поступака су великих размера, 
од глобалног загревања, преко смога до нестанка 
биљних и животињских врста, а све су узорчно 
- последичне. Време је да спасимо природу и 
изборимо се за своју будућност!
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СПОРТСКИ КУТАК:

ДОМИЈАДА
Александра Лекић

Александра Пауновић

Приближава се Домијада и све врви у Дому 
ученика „Јелица Миловановић“. Девојке из 
ритмичке секције су управо завршиле пробу и 
помажу да се развуче мрежа у сали за одбојку. 
Одбојкашице  су спремне за још један тренинг. 
На улазу у салу срели смо Нину Кувекаловић и 
Николину Пауновић и замолили смо их да одвоје 
за ДОН мало времена. Радо су нам изашле у сусрет. 
Након пријатног разговора са девојкама, налетели 
смо на наше фудбалске наде. Искористили смо ову 
прилику да интервјуишемо Вељка Сретеновића 
и Драгана Поповића. На разговор са Машом 
Максимовић, веома успешном шахисткињом, смо 
морали да чекамо да се врати са такмичења. Маша 
је право са пута, уз чај и бисквит,  поделила свој 
животни пут са нашом новинарком. 

Нина је почела да тренира одбојку веома рано, 
када је имала седам година. Из Краљева је и иде 
у  Спортску гимназију.  Одбојку је тренирала у 

неколико клубова, најдуже 
се задржала у ОК ,,IV 

краљевачки батаљон”, 
а сада је већ другу 

сезону у ОК 
,,Београд’’. Игра на 
позицији примача 
сервиса. Одбојку је 
почела да тренира 
захваљујући оцу, 

који је и сам био 
одбојкаш. Иако јој 

је тешко да уклопи 
школу и тренинге, 

зато што их има два пута 

дневно, добром организацијом постиже све да 
заврши. Њена највећа жеља је да оде у Турску и 
игра у клубу ,,ВакифБанк”. Што се тиче слободног 
времена, нема га пуно али воли да га проводи 
играјући баскет и фудбал.

Николина је из Младеновца и иде у Медицинску 
школу Звездара. Одбојку је почела да тренира у ОК 
,,Младеновац”, са седам година. Од краја прошле 
сезоне тренира у Партизану. Игра на позицији 
коректора. Само гледање 
одбојке на ТВ-у ју је 
подстакло да почне 
да тренира, али 
је првенствено 
почела из 
здравствених 
разлога. Што се 
тиче школских 
обавеза успева  
да постигне све, 
а дом јој помаже 
у томе да јој све 
буде лакше. Планира 
да изгради одбојкашку 
каријеру и да за пар година 
оде у иностранство и заигра у неком јачем 
клубу. Своје слободно време воли да проводи на 
пливању и ужива у цртању.

Драган је фудбал почео да тренира када је имао 
седам година у ,,Динамо” из Врања, затим је 
прешао у ,,Раднички” са Новог Београда, а од ове 
године игра у ФК,, Бежанија”. Из љубави према 

фудбалу као 
спорту и сам 
је кренуо да 
тренира. Иако је 
матурант, није му 

тешко да уклопи 
школске обавезе 

са тренинзима, 
зато што је упоран и 

истрајан. Игра на позицији 
задњег везног. Што се тиче 

планова за будућност, не размишља превише о 
томе, јер не воли да планира ствари. Дом обожава 
и највише воли што има друштво и никад није сам. 
Драган своје слободно време проводи играјући 
видео игрице.

Вељко је фудбал почео да 
тренира у својој шестој 

години. Прве фудбалске 
кораке је направио 

у ОФК,,Рас”, а 
сада тренира у 
ФК”Бродарац”. 
Овај спорт је 
заволео од малих 
ногу, а како 
године пролазе 

љубав према 
фудбалу је све већа 

и већа. Тешко му је 
да уклопи школске 

обавезе и тренинге, јер има 

два тренинга дневно и школа је некад превише за 
један дан, али је навикао на то. Игра на позицији 
задњег и предњег везног. Жеља му је да постане 
професионални фудбалер, а дом воли зато што 
стиче нова пријатељства. Воли да своје слободно 
време проведе гледајући фудбалске утакмице.

Актуелна првакиња у шаху Републике Српске, 
Маша Максимовић, већ четири године станује у 
нашем дому и похађа Математичку гимназију. Од 
раног детињства је кренула да игра шах, вежбајући 
уз свог брата. Титулу 
женског ФИДЕ мајстора је 
освојила са 15 година, 6 
месеци  
и 11 дана и тада је 
постала најмлађи 
шаховски мајстор 
у Бањалуци. 
Недуго потом, 
границу је за 12 
месеци померио 
њен брат Бојан. 
Својим највећим 
успехом сматра 
учешће на Олимпијади 
за жене. Школа јој је на 
првом месту и жели да 
упише Електротехнички факултет. Шахом ће 
наставити да се бави и нада се да ће ускоро постати 
међународни мајстор и, коначно, велемајстор. Наш 
дом је изабрала због квалитетног кадра васпитача 
и добрих смештајних услова и исхране. 
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УСПОМЕНЕ
Милица Девић

Сандра Петровић

Живот брзо пролази, одрастамо и ускоро ћемо 
попут многих других младих и храбрих људи смело 
корачати у будућност. Живот у дому је за све нас 
драгоцен сегмент живота и одавде ћемо понети 
многе успомене. Питали смо домце које ситнице су 
им обележиле домско поглавље живота и добили 
смо јако занимљиве одговоре.

Већина испитаних ће средњошколски период 
памтити по клупицама у Београду. Свака од њих 
носи са собом неку другачију и драгу успомену, 
коју нећемо заборавити. Свака ће остати урезана 
у нашим срцима. Нека по првом пољупцу, нека по 
најбољем другу/другарици, а нека ће нас заувек 
подсећати на почетак боравка у дому и новом граду.

Место ког се, такође, домци радо присете кроз 
осмех јесте чувена коцкица. Коцкицу на први 
поглед чини само неколико недовршених 
степеника, али за нас они представљају степенике 
до новог познанства, до нове љубави, до прича које 
остају за цео живот. Неке од њих најчешће настају 
уз, како то домци воле да кажу, „социјалну кафу“. Она 
се може пити сатима са пуно радости и дружења.

Ресавска улица је свим домцима добро позната. 
Кажу да су кафе које се, поред коцкице, попију у 
неком од кафића у овој улици најслађе. Особље 
кафића је сваког домца посебно упознало и зна 
да сваког дана после школе своје слободно време 
проводимо тамо. 

Још једно питање које је насмејало наше домце 
било је у вези са салветама које добијамо у мензи. 
Вероватно се питате зашто баш салвете? Веровали 
или не, оне су оставиле траг у сећању скоро 
сваком нашем ученику. Одговори су показали да 
су сви бар једном остали без тоалет папира или 
марамица, па су му се чувене салвете нашле ту као 
прва помоћ. 

Кроз домски живот су нам се провлачиле и 
преплитале разне мале слатке лажи, па смо 
питали ученике која је њихова најслађа лаж коју су 
рекли васпитачима. Одговори су углавном били у 
вези са првим љубавима или окупљањима испред 
дома, због којих смо сви ми некад закаснили. 

Генерално чишћење соба је, такође, и време када 
се служимо слатким лажима. Тада се сакривамо од 
васпитача, некад у туш кабину, некад у тоалет, некад 
одједном постанемо гладни или нас нешто заболи. 

За крај анкете поставили смо домцима најлепше 
питање – Колико међусобно помажу једни другима 
и каква су пријатељства стекли? Управо су дивна 
дружења нешто што ће свако од нас одавде понети 
као најзначајнију ствар. У дому увек можете да 
рачунате на помоћ и подршку, било да је реч о 
намештању фризуре или припреми за контролни из 
математике. Уколико имате неки проблем који вас 
тишти, ту ће сигурно бити неко да вас саслуша и да 
вам да драгоцени савет. 



14 15

Моја жеља за златну рибицу је да имам моћ те-
лепатије. Она би ми генерално доста олакшала 
живот, а нарочито по питању школе и друштве-
них односа. На пример, ако неком смета моје 

понашање, ја бих то могао да променим. Такође, доста бих олакшао 
учење неких предмета. Ако би се десило да упаднем у дуговања, лакше 
би ми било да зарадим новац и да уложим у биткоин за додатну зараду.

Прву жељу бих искористила да 
помогнем деци у Африци. Да добију 
основне ресурсе и средства за живот, 
да почну да се образују. Пожелела бих 

да нема болесних и сиромашних, да сви будемо једнаки и 
срећни. Последњу жељу бих искористила за себе, а то је да 
добијем моћ да летим.

Желела бих остварење у љубави! Да 
коначно пронађем особу која ће ме 
волети онакву каква јесам. Мир у свету 
би такође био на списку мојих жеља!

Желим да се Елитни одреди поново 
уједине! Желим да људи схвате да 
је Кале - господар времена прави 
господар времена и желим да моја 

цимерка Емилија на Домијади освоји злато, јер је најбољи 
штопер у историји.

ПИТАЛИ СМО:

Које жеље имаш 
за златну рибицу?
Бранислава Ђуричић 
Тијана Марковић

Александар Гађански, 
Математичка гимназија

Лука Митровић, 
Трећа београдска гимназија

Невена Петровић, 
Медицинска школа “Београд”

Јован  Марковић, 
Математичка гимназијa

Иван Грего, 
Математичка гимназија

Јулијана Алексић, 
Трећа београдска гимназија

Исидора Петровић 
Медицинска школа “Београд”

Анђела Милошевић, 
Медицинска школа

Пожелео бих да ми добро прође на 
такмичењу из гитаре ове године, јер 
ми то значи због даљег школовања. 
Што се тиче друге жеље и њу бих 

искористио за школовање, јер ми је циљ да упишем школу у 
иностранству. 

Вељко Бранкован, 
Музичка школа 

“Јосип Славенски”

Као прву жељу за моју златну рибицу 
пожелео бих да ми успе у каријери. Да 
успешно завршим средњу школу и да 
наставим даље школовање, или чак да 

се запослим. Друга жеља би ми била да моји родитељи буду 
поносни на мене и да једног дана и сам оснујем породицу. 
Такође, хтео бих да пропутујем свет па бих трећу жељу 
искористио у ту сврху. Тајланд, Мароко, било где, јер мора да 
је леп осећај путовати и видети све знаменитости и културне 
споменике других држава.

Давид Ковач, 
Туристичко-угоститељска 

школа

Ја имам само две жеље. Прва је да 
се напокон добро наспавам и да ме 
коначно нико не узнемирава док 
одмарам. Друга ствар коју бих пожелела 

је да кафа буде бесплатна широм света. То је посебно важно за 
нас којима кофеин представља врсту смирења и уживања :)

Бранислава Ђуричић, 
Медицинска школа “Београд”

Прва жеља за златну рибицу је да се пробуди 
еколошка свест људи. Неопходно је да више 
бринемо о животињама и биљкама и да мање 
загађујемо природу и нашу планету. Ако овако 

наставимо да се понашамо, наша планета ће опстати веома кратко. 
Друга жеља би била да више помажемо неразвијеним земљама, како 
би се унапредило образовање и здравствена заштита. Волео бих да 
пружимо прилику сваком човеку да искаже свој потенцијал и ради оно 
у чему је најбољи, јер ће једино тако бити срећан.

Софиа Константиновић, 
Музичка школа “Мокрањац”

Волела бих да више никад нема рата у 
свету, јер је то једна од најстрашнијих 
ствари и нико то не би хтео да проживи 
опет. Такође, хтела бих да имам пуно, 

пуно, пуно пара (хаха). И волела бих да имам право на још 
једно 65 жеља, да могу лагано да живим свој живот.

Моја прва и највећа жеља би била 
да у дому има топле воде после 22h 
(хаха). Друга жеља би ми била да 
након школовања покренем сопствени 

посао и отворим фирму (волим ону фразу “сам свој газда”). 
Последњу жељу бих искористио на путовања, да пропутујем 
свет и одлетим на Марс.

Моја прва жеља је да могу чешће да путујем и 
упознајем нова места, нове људе и нове културе. 
Друга жеља ми је да се вратим у прошлост и 
поново видим неке особе које више нису ту, 

као и да максимално искористим време да будем са драгим људима. 
Желела бих да се вратим у детињство, јер је то заиста најлепши 
период живота. Трећа жеља ми је да људи не буду толико зависни 
од телефона, да се више друже и комуницирају, да шетају и уживају 
напољу уместо затворени у кући уз телефон. Волела бих да деца не 
користе телефоне, већ да упознају право детињство уз игре у природи! 
Људи постају несвесни своје зависности и живот нам пролази док 
гледамо у телефоне уместо да се дружимо и забављамо.

Као прву жељу за златну рибицу 
искористио бих прилику да затражим 
неограничено знање. Верујем да би 
био леп осећај имати ту могућност да 

научиш и запамтиш све што те је одувек занимало. Моја 
друга жеља би била бесмртност али ограничена, само док 
ја то желим, јер бих био у могућности да помогнем особама 
које су у опасности. И као трећу жељу за златну рибицу 
пожелео бих неограничене ресурсе за цео свет. Да се нико 
никад више не пожали на недостатак воде, хране или било 
чега другог што је неопходно за нормалан живот.

Анђелија Раденковић, Медицинска 
школа “Београд”

Желим да људи око мене буду срећни, зато 
што је срећа извор живота. То је нешто што 
сваки човек треба да поседује. Будите срећни! 
Ширите позитивну енергију око себе, јер ћу 
онда и ја бити срећна.

Љубица Плавшић, 
Медицинска школа “Београд”

Прва жеља ми је да не постоје болести 
и да сви људи на планети буду здрави. 
Друга жеља ми је да могу да будем 
невидљива и да онда посматрам неке 

људе без њиховог знања. Трећа жеља би била да могу да 
путујем кроз време и то из два разлога. Прво, јер бих могла 
да се вратим у прошлост и урадим неке ствари другачије и 
видим неке драге особе поново. А друго, могла бих да идем 
у будућност, јер сам радознала, па ме занима шта ће ми се 
дешавати у животу.

Огњен Петковић, 
Електротехничка школа 

“Никола Тесла”

Од златне рибице не желим ништа, а ево и зашто. 
Када имаш ту могућност да добијеш све што 
пожелиш, онда не проналазиш задовољство 
у томе. Другачије је када се сам потрудиш и уз 

тежак труд и рад постигнеш све што желиш. Задовољан сам собом и не 
бих се мењао. То што може да се промени, промениће се уз труд и рад. 
Није битан циљ, битна је воља.

??? Oooo...
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Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација подстиче развој информационог 
друштва разним презентацијама и пројектима 
под слоганом „Паметно-безбедно“.  Почетком 
децембра у нашем дому је одржано веома 
занимљиво и корисно предавање. Ученици су 
добили информације о озбиљности последица 
непажљивог коришћења друштвених мрежа 
и интернета у целини. Сазнали су колико су 
чести случајеви интернет насиља, злоупотреба 
фотографија и лажног представљања. 

Уколико вам је потребна помоћ или савет у вези са 
интернет насиљем, слободно позовите 19833!

Ученици нашег  дома су заједно са васпитачима 
имали прилику да погледају представу „Драга 
Јелена“ у Београдском драмском позоришту.

Драма Људмиле Разумовске је први пут приказана 
јавности крајем седамдесетих година. Шокирана 
совјетска влада је забранила приказивање 
представе „због лажно приказане моралне 
деградације совјетске омладине и друштва“.

Представа је на сваког ученика оставила 
утисак и отоврила је многа питања и дилеме за 
размишљање, које су актуелне и након 30 година.

ДОМСКЕ ВЕСТИ
Бранислава Ђуричић
Нађа Тодоров
Александра Пауновић

Почетком децембра наши ученици су посетили 13. 
Фестивал науке под слоганом „Разоткривање“, који 
је одржан у халама Београдског сајма. Управо због 
сујеверности која прати број 13, овогодишњи фестивал 
био је посвећен разоткривању заблуда и митова уз 
помоћ науке и научних достигнућа. Тако су ученици 
имали прилику да истраже разне митове, посебно 
оне вечито занимљиве – попут тога да ли из шкољке 
заиста можемо да чујемо звук мора и да ли је Кинески 
зид једина људска грађевина видљива из свемира, а 
корак по корак су стигли и до заблуда које попримају 
све веће размере и имају све озбиљнији утицај на нашу 
свакодневицу, па и будућност – да ли је људско стопало 
пре пола века крочило на Месец, колико су опасна 
зрачења телефона и микроталасних пећница, а колику 
опасност са собом носе нуклеарне електране?

У време када истина неретко пада у други план, а 
тумачење чињеница постаје важније од њих самих, 

наука се испоставила као одлично оруђе против 
свих ових, али и многих других заблуда, као сигурно 
уточиште за све који и даље негују критички дух и 
радозналост, али и прави путоказ за оне који желе 
да граде земљу будућности по мери свих нас, те су 
наши ученици уживали у разоткривању!

„Разоткривање“ Фестивал науке

Почетком марта посетили смо изложбу „Корак у науку“ на 
којој су били изложени радови учесника образовних програма 
Истраживачке станице Петница. Ове године представљено 
је преко 80 радова, а један од њих је био рад нашег ученика 
Страхиње Николића. Из области физике, Страхиња је представио 
свој  рад кратком презентацијом. 

Честитамо Страхињи и желимо му срећу на његовом животном 
научном путу!

Наш дом има дугогодишњу сарадњу са Центром за 
развој каријере Универзитета у Београду, кроз пројекат 
„Припреми се-упиши се“. Пројекат подразумева 
пружање подршке матурантима у виду бесплатних 
припрема градива за пријемни испит и полагање, као и 
организовање радионица на теме везане за припрему 
и упис на факултете. Једна од активности су и „Сати 
оријентације“, који су били организовани у нашем 
дому.  Матурантима из домова ученика у Београду 
представило се преко 20 факултета и тада су ученици 
имали прилику да добију информације како о програму 
рада факултета, тако и о пријемним испитима.

Нашим матурантима желимо пуно успеха при упису на 
факултете!

Наши ђаци су крајем новембра посетили ПТТ 
музеј у Београду. Поводом 120-те годишњице 
од Теслиних истраживања бежичног преноса 
електричне енергије и електромагнетних сигнала 
у Колорадо Спрингсу, организовано је предавање 
„Теслино електрично доба“. Предавач др Јован 
Цветић, редовни професор Електротехничког 
факултета у Београду, детаљно је описао Теслин 
рад у Колорадо Спрингсу, као и његов живот за 
време изучавања бежичног преноса.
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ПРОШЛОГОДИШЊИ 
МАТУРАНТИ

 
Јелена Токмачић 
Александра Лекић 
Татјана Спасојевић

 „На самом почетку сам била 
уплашена животом у дому, али 
након пар дана проведених у 

соби број 16 схватила сам да 
уопште није било потребе за тим. 

Дом је био једна велика авантура, коју 
бих радо поновила. Ту сам стекла пријатеље које ћу, 
надам се, дуго имати у свом животу. Упознала сам 
цимерке које су ми постале сестре и васпитачице 
које су биле ту за све нас као најбрижнији роди-
тељи. Јелица ми је била одличан сапутник четири 
године и помогла ми да постанем особа која сам 
сад: ђак генерације своје средње школе и студент 
Факултета музичке уметности. 
Част ми је што сам била део дома и као један од 
ђака генерације истог, поручила бих домцима да 
запамте сваки тренутак проведен у Крунској 8, јер је 
сваки вредан и посебан.“

Јана Маринковић

„Успео сам да упишем ЕТФ и веома 
сам задовољан студијама. Као и 
на сваком факултету, потребно 
је доста напорног рада да би 
се постигли добри резултати. У 

дому ми је било јако лепо и стекао 
сам пуно пријатеља са којима сам 

и даље у контакту. Било ми је јако 
тешко када је требало да напустим дом, али ме то 
није спречило да га сад често посећујем и своје 
пријатеље и васпитаче. За мене, боравак у дому 
представља најспокојнији период.“

Владимир Павловић

„После четири године у Јелици, 
могу да кажем да сам из дома 
понео пуно успомена и да је дом 
био веома значајан у мом животу. 
У Београду сам упознао неке 

људе са којима ћу, надам се, имати 
дуга пријатељства. Сада студирам 

Computer Science на Градском 
универзитету у Хонг Конгу. Са мном су бројна 
сећања из дома и верујем да ће, као и другим 
домцима, дуго остати са мном.“

Лазар Галић

„Дом за мене представља 
једно велико искуство које 
никад нећу заборавити. 
Памтићу га по спавању преко 
дана и неодласцима на доручак. 

Успешно сам уписао ЕТФ на буџет и у 
будућности бих хтео да радим негде у иностранству. 
Порука за домце је да степеник по степеник газе ка 
својим сновима.“

Филип Живојиновић

„Уписала сам Факултет 
организационих наука. Поново 
станујем у дому, али овај 
пут студентском. Када сам 

уписала факултет, у договору 
са родитељима, сам престала да 

играм кошарку, али на факултету сам 
члан организације Спорт ФОН па ми је то колико 
толико употпунило и тај сегмент живота. Дом ми је 
значио, јер сам у њему стекла пријатеље за читав 
живот. Кроз разговоре са васпитачима сам научила 
доста о вредностима живота. Васпитачица Сања ми 
је друга мајка, нисам ни очекивала да тако неког 
могу да заволим. Осећала сам се као члан једне 
велике породице, која је увек ту да помогне кад 
треба. Веома радо свратим и присетим се једног од 
најлепших периода живота.“

Јована Лазић

„Уписала сам Високу хотелије-
рску школу у Београду, смер 
хотелијерство. То је оно што 
волим и што сам одувек желе- 

ла, тако да сам врло задовољна 
и радујем се даљем школовању. 

Дом је за мене посебно животно 
поглавље, у којем сам  уживала  у сваком тренутку, 
стекла дивне пријатеље  за цео живот и  научила 
ствари које се само у дому могу научити. Посебна 
сећања остају од рада са парламентом и организо-
вања активности као председница парламента.“

Ђеорђета Драксин

Прослава школске славе 
Светог Саве
Поводом школске славе Светог Саве у библиотеци нашег дома 
одржана је свечана прослава. Ученици из музичке, рецитаторске, 
драмске, фолклорне и ритмичке секције приредили су нам сјајан 
програм. Свети Сава, први српски просветитељ, запамћен је у 
народу кроз историју и легенду, која говори о његовим великим 
делима и невероватним чудима која је чинио. 

Уживали смо у програму и указали смо част једном од највећих 
српских светаца- Светом Сави.

Eрупција најчистијих емоција, 
MALANDRO CLUB
Шпанска музика је одувек носила посебну енергију у себи, а свој 
утицај оставља у многим музичким правцима.  Када се укрсте 
хармоника, труба и контрабас, настаје композиција од које 
трепери сваки атом у вама. Управо тако смо се осећали док смо 
слушали композиције Malandro Club-а.

Malandro Club је шпански трио који је одржао концерт 27.2.2020. 
у Мадленијануму, у организацији Дома ученика средњих школа 
„Београд“. Чланови овог музичког састава су Горка Хермосa, 
Хавијер Мајор и Алберто Вакеро. Неке од најпознатијих 
композиција су Peso muerto, Hielo, Anantango, Penumbra...

Горка Хермоса је композитор, виртуоз на хармоници и професор 
класичне хармонике и камерне музике на Конзерваторијуму 
„Hesus de Monasterio“ у Сантандеру. За сада је издао 7 сопствених 
ЦД-ова и 4 књиге о историјату хармонике. Композиције 
посвећује драгим људима из свог живота, а најдража му је она 
посвећена његовим ћеркама.

Хавијер Мајор је професор контрабаса на Конзерваторијуму  у Торелавеги. Басиста и басгитариста који је 
током студирања похађао курсеве џеза али и барокне музике па је  тренутно ангажован на различитим 
пројектима са бројним врхунским композиторима.

Алберто Вакеро је професор трубе на  Конзерваторијуму „Jesus de Monasterio“  у Сантандеру и захваљујући 
свом изванредном извођењу, наступао је у класичним оркестрима на националном нивоу. Иза себе има и 
више личних пројеката, а за Malandro Club каже да му представља право уживање, јер ствара музику са 
пријатељима.

Ове године су први пут наши ученици 
учествовали на Фестивалу ученичког филма 
„Дани Сретена Аџића“, који већ годинама 
организује Дом ученика Јагодина. Представили 
су се са филмом „Трач“, који обрађује тему 
негативних последица ширења гласина и 
неистина. 

Захваљујемо се домаћинима из Јагодине на 
организацији ове фантастичне манифестације.
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ЛИТЕРАРНИ И 
ЛИКОВНИ 
РАДОВИ

Свемир

Као поновно рађање Сунца
Моја љубав је бесконачна
Као универзум цео
Моја љубав је велика
Све звезде на овом небу
Не могу да парирају твојој светлости
Тако лепо се смејеш
Сунце ти завиди
Тако ти се сви диве
Месец је љубоморан
Звезде падалице више нису занимљиве
Када те само видим испуни ми се жеља
Ванземаљци ме више не занимају
Желим само тебе да упознам
Друге планете нека остану 
неистражене
Само ти ме занимаш
Свемир те није достојан
О људима као ти се пишу песме
Шта је онда универзум у односу на то?
Ништа.
Једна велика тачка.

 Исидора Милетић 

Пут

Треба ми само 
још мало времена
Али време је изгледа
Једино што немаш

Ако ћеш остати дуже
Позајмићу ти мало мог
Једино то и имам сада

Тебе чека место
Које није уписано на карти
Можда је на небу
А можда баш на Земљи

Као да си већ отишао
Неодстајеш
Колико год се лажем
знам да не остајеш

Анастазија Говедарица 
Антанасијевић

Као да си зрно песка бацио у океан,
Као са си све успомене бацио у бездан,
Као да си преспавао у години један дан,
Тако си бацио и мене и срушио ми сан!

Неће због зрна песка океан да се помути,
Ни успомене стићи до дна, неће се бум чути
Неће због једног дана година да се угаси,
Ал ја ћу остати сама на животној тераси.

Сама ћу да ћутим на тој тераси,
Могу да скачем и да бирам шта ћу,
Могу да певам, да лудујем у маси,
Могу са бирам шта ћу, а ћутаћу!

Лебдећу у сновима док дан тоне у сутон
И само ћу ћутати док у глави је твој тон,
Желећу твоје руке и твој загрљај мио,
Ах, мој драги, шта си, а шта си ми некад био?

                                                           Анђела Ристић

Желим ти написати

Желим ти написати реч једну.
Неку снажну, неку лепу, неку која ће ти 
правити мелодију у мислима док покушаваш
 докучити шта значи. Или не? 
Можда ти већ буде позната.

Желим ти написати речи две.
Те две могу већ просте бити. «Добро јутро»,
 или «волим те». Како већ то иде. 
Не морам главу ломити око њих, зар не?

Желим ти написати речи три.
То већ увод у роман јест.
Прича једна фина.
Пријатељу, хоћеш ли је прочитати?

Желим ти написати речи четири.
Међу њима ће се крити драг. Или драга?
Још увек нисам схватила ко си ти.
Коме се тачно са овим обраћам?

Желим ти написати речи пет.
Какав ти је био дан?
Јер сунцем обасјан и шљокицама посут
или га је обавила магла?
Знај да су обе опције у реду. Увек може боље. 

Желим ти написати цео роман. 
Пријатељу мој. 
О томе како је она певачица сјајна. 
О томе колико си ми драг.
О томе како си ти моја инспирација. 
О томе како бих с тобом до бескраја. 
О томе како бих... не знам више, сетићу се. 
Једног дана.
 

Николина Аврамовић

Невена Сенић

Стефан Буљ

Милица Кривокућа

Тамара Стефановић

Лука Јовановић
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ИСТРАЖИВАЛИ СМО:

ЧИТАЛАЧКЕ 
НАВИКЕ ДОМАЦА
Инес Васиљевић 
Татјана Спасојевић 
Анђелија Раденковић

Читати значи дешифровати симболе писаног 
говора, изговарати их и задржати у памћењу, пошто 
смо схватили поруку коју они преносе. Читање је 
веома важно, јер подстиче развој интелигенције, 
повезује писани и говорни језик, развија креативно 
размишљање и продубљује машту. Примећује се 
да адолесценти све мање читају, што може бити 
једна од последица дигиталног развитка. Њихова 
привилегија да користе модерну технологију, 
попут паметних телефона и рачунара, чини да 
се окрећу овим уређајима више од штампаних 
докумената. Наравно, модерна технологија није 
једини фактор који утиче на читалачке навике код 
младих. Оне су такође условљене породичном 
традицијом, социјалним условима, психофизичким 
способностима... Децу од раног детињства треба 
учити да се не воде логиком да шта је обавезно, то 
је и досадно, већ да читање схватају као ужитак.  
Да бисмо видели колико младих стварно тако 
мисли, одлучили смо да спроведемо анкету у Дому 
ученика средњих школа „Јелица Миловановић.“ 
Испитали смо 90 ученика и ево одговора које смо 
добили:

 Да ли волиш да читаш?

На питање да ли воле да читају, са да је одговорило 
89,2% девојчица и 28% дечака. То нас доводи 
до закључка да женски пол много више ужива у 
читању од мушког. Разлог овог резултата може 

бити то што су дечаци више окренути спортским 
активостима и то што већина дечака сматра да 
читање није кул.

 Колико књига у просеку прочиташ месечно?

У просеку 52% ученика прочита једну књигу 
месечно, 17,8% једну до две, 13,3% више од две, 
док 16,7% њих не прочита ниједну књигу. Они 
који су рекли да не прочитају ниједну књигу као 
разлог наводе да не могу да нађу књигу која би их 
заинтересовала или просто немају времена.

Да ли си члан домске библиотеке?

Ученици који нису члан библиотеке (61,1%) су у 
већини, док су у мањини ученици који су учлањени 
(38,9%). Неучлањени ученици су нам рекли да су 
учлањени у неке друге библиотеке или само не 
читају.

Да ли читање сматраш обавезом или 
задовољством?

Читање обавезом сматра 60% дечака и 27,7% 
девојчица, а задовољством 40% дечака и 72,3% 
девојчица. Опет се потврдила чињеница да више 
девојака ужива у читању, него што је то случај међу 
дечацима. 

Шта твоји родитељи мисле о књигама и да ли 
читају?

Од 90 испитаника 60% је одговорило да њихова 
породица воли да чита и цени књиге, 37,8% је 
одговорило да њихове породице не воле да читају, 
али да цене књиге, док је свега 1% њих одговорило 
да њихове породице нити читају нити цене књиге. 
Као што је већ било речи у самом раду, 
велики утицај на формирање читалачких 
навика код младих има породица и 
окружење у ком ученик одраста. Није 
ретко да деца пресликавају ставове својих 
родитеља, па тако и став о књигама и читању.    

 Који ти је омиљени жанр књига?

Док су романтика и психологија више популарни 
међу девојчицама, дечаци више уживају у читању 
хорор и авантуристичких романа.

Да ли сматраш да су књиге инфлуенсера 
уметност?

Интересовало нас је какав став ученици имају 
према књигама написаних од стране инфлуенсера 
у које се убрајају јутјубери, блогери и естрадне 
личности. Њих 78,9% те књиге не сматра за праву 
уметност, а 21,1% их сматра.

,,Предности једног маргиналца” - 
Стивен Шбоски

  Предности једног маргиналца је 
прича стасавању и невероватном 
путовању кроз неистражен 
свет средње школе. О првим 
љубавним састанцима, 
породичним драмама, великим 

и искреним пријатељствима, 
сексу, дрогама, али и људским 
карактерима.

 “Једна од оних „feelgood” књига од 
којих вам осмех не силази с лица чак и 
када обрађује најозбиљније проблеме 
кроз које адолесценти пролазе у свом 
одрастању – стази коју нико не прође два 
пута, и која увек подразумева неизвесну 
авантуру.“

Невена Митић

,,Шест врана” - Ли Бардуго

  Опасна нова дрога прети да свет 
увуче у магијски рат до потпуног 
уништења. Криминалном генију 
указала се неочекивана прилика 
да то спречи и стекне несањано 
богатство, ако пристане да крене 

у смртоносну тајну мисију. Он има 
довољно петље да је прихвати, но у тај 
немогући подухват не може да крене 
сам. Окупља око себе групу младих 

отпадника и спроводи сулудо смео план, 
који ће их све до једног променити.

 “Упорност и генијалност главних 
ликова, неочекивани обрти који се нижу 
вртоглавом брзином, везују читаоца за 
ликове и њихове пустоловине, као да 
их и сам живи, а не само чита о њима. 
Препорука од срца.“

Ања Штрбац
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су пет година, након чега сам уписао и мастер студије. 
Мастер класеви и други видови усавршавања такође су 
ми помогли да брже напредујем.

Који су наступи и награде били значајни за Вашу 
каријеру? 

Студије сам завршио у лето 2017. године, тако да је 
‘каријера’ можда прејака реч за сада, но ипак бих издвојио 
награду за најбољи мушки глас на такмичењу оперских 
певаача у Монтекатинију као једну на коју сам посебно 
поносан.  
Тренутно наступам као гост у Хамбуршкој камерној 
опери и Театру за младе у Хамбургу. Ове сезоне гостоваћу 
на фестивалу опере „Вива Опера“ у Русији, а посебно 
се радујем сарадњи са професорком и примадоном 
Бисерком Цвејић, која ми је ментор од деветнаесте 
године. 

Коју музику слушате приватно и како се Ваш музички 
укус изменио у односу на адолесцентске дане? 

Најрадије слушам класичну инструменталну музику, али 
су неизбежне и Чолине песме. Поред тога, одувек сам 
волео да слушам изворну музику и севдалинке.

Ко Вам је био васпитач и како је утицао на Вас? 

Прву годину сам провео у групи васпитача Новака 
Говедарице, док сам остале три године био у групи 
васпитача Светозара Бате Кнежевића. Занимљиво је да  
мој први наступ у Београду био управо у дому „Јелица 
Миловановић“. Наиме, васпитач Говедарица ме је позвао 
да му отпевам нешто, но то није чуо само он, већ читава 
менза, јер је васпитач укључио разглас. Сећам се да ме је 
најавио речима „Нови Павароти!“, што ми је причинило 
посебно задовољство. 

У каквом сећању су Вам остали дани проведени у 
дому?

Имао сам ту срећу да сам у соби налетео на дивне људе, 
који су ми постали и више од цимера – то су ми до данас 
једни од најбољих пријатеља. Иако се можда не виђамо 
и не чујемо често, пријатељства која су настала у дому су 
заиста права. Сумирајући ово, рекао бих да су ми домски 
дани остали у најлепшем сећању.

Шта бисте поручили данашњим домцима?

Надам се да Домијаде још увек постоје, јер се сећам 
колико су нама ти дани били битни. Оне су нас научиле 
тимском раду, али и развијале наше индивидуалне спо-
собности. Надам се да ће из дома изаћи пуни искустава, 
знања, успомена и пријатељстава као што сам и ја, али и 
многи други са којима сам проводио дане у Јелици.

Сматрам да сте ова питања подједнако могли да 
поставите и Ољи, Бикици, Емини, Ањи, Филипу, Радету, 
Никици, Нини, Ани, Софијама, Немањи, Горану, Невени, 
Славици, Петру или било ком другом домцу.

Како сте одлучили да се бавите музиком?

Две моје добре другарице су свирале клавир, па 
сам и ја, гледајући их како се са лакоћом играју 
диркама клавира, одлучио да желим да свирам 
неки музички инструмент. У једној од учионица 
музичке школе одржавало се тестирање слуха и 
талента;  Имао сам седам година и сећам се да ми 
је при тестирању тадашња професорка Наташа 
Плећаш рекла да ћу се сигурно бавити оперским 
певањем. То сам касније често користио као 
изговор да не вежбам клавир. 

Како је текло Ваше музичко образовање?

Након положеног пријемног испита на Музичкој 
академији у Манхајму, преселио сам се у Немачку. 
Није било лако уклопити се у нову средину са 
другачијим системом вредности и функционисати 
на страном језику. Два пута недељно радио сам 
као продавац у бутику,што је знатно побољшало 
моје знање немачког. Основне студије трајале 

УСПЕШНИ БИВШИ УЧЕНИЦИ:

ЉУБАН 
ЖИВАНОВИЋ, 
ОПЕРСКИ ПЕВАЧ  
Милена Станић

Упознајте Љубана Живановића, оперског певача 
и нашег старог домца. Августа 2019. године добио 
је награду за најбољи мушки глас на такмичењу 
оперских певача у Монтекатинију. Тренутно, 
Љубан држи концерте у многим већим градовима 
Европе. Поред музике, обожава спорт, воли да 
путује и фотографише. 

Како је изгледало Ваше детињство и пут од 
игралишта до велеграда? 

Одрастао сам у Лучанима, где сам завршио 
основну школу и бавио се одбојком. Тамо сам 
започео и своје музичко образовање. Пошто је 
мој старији брат уписао средњу школу у Београду, 
хтео сам да наставим његовим стопама. Одлучио 
сам се за медицинску школу, али сам, две године 
касније, уписао и СМШ „Станковић”, на одсеку соло-
певања, у класи проф. Оливере Јовановић. Нисам 
запоставио одбојку, већ сам наставио да тренирам 
за ОК „Милиционар”.

Opera Werther, photo by Inken Rahardt

Rigoletto, Photo by Dr.J.Flügel
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Мој цимер јe у свом кревету и игра се графитном 
оловком, као и претходне две недеље. Због чега 
он може бити забринут? Можда чак и фолира... 
прошло је већ сат времена како не проговара. 
Вероватно је љут што сам се шалио на његов 
рачун  пред другима. Ма, љути се за сваку ситницу. 
Какав морон! Треба да очврсне!

Ово је само једна од ситуација која показује како 
изгледа живот депресивног адолесцента који 
не препознаје своју депресију, те не може ни да 
потражи помоћ и избори се са њом на адекватан 
начин. Такође, видимо колико она заправо остаје 
непрепозната и околини. Увек имајте на уму да 
особа која болује од депресије није у стању да 
помогне себи на начин на који би иначе то радила! 
„Тргни се“, „Не препуштај се, потруди се“, „Најлакше 
је предати се“ ће само повећати осећај немоћи!!!

Термин „депресија” долази из латинског језика (lat. 
depressio долази од deprimere: потиснути, пртисну-
ти, удубити или потискивати) и представља стање 
безвољности, безнађа, беспомоћности, праћено 
суморним расположењем и песимистичним пог-
ледом на животна дешавања. Значајно нарушава 
квалитет живота; ток болести се код 10% до 15% 
депресивних особа заврши суицидом, због чега је 
важно да се на време препозна и лечи.

Како бити подршка адолесценту 
који пати од депресије?

Упознајте се са симптомима депресије, да бисте је 
препознали

Будите брижни и пуни разумевања

Пружите љубав и подршку

Избегавајте пуно савета и услова

Немојте оповргавати депресивна осећања, иако 
вам делују ирационално

Суптилно подстичите разговор и поштујте границу 
коју адолесцент може да поднесе

Не претерујте у намери да га развеселите

Слушајте без предавања

Саветујте га да се обрати стручним лицима за 
помоћ

Излаз, наравно, постоји!

Најважније је препознати депресију и потражити 
стручну помоћ, јер се тада проблеми могу решити. 
Уз психотерапију и, по потреби, фармакотерапију, 
особа ће се временом знатно боље осећати и 
вратиће свој живот у старе токове. Често се дешава 
да се помоћ не тражи, јер се мисли да је то одлика 
„слабих“, или се има утисак да нико не може 
помоћи, а истина је управо супротна! Уз стручну 
помоћ и подршку блиских особа живот може 
постати светлији.

Туга је ОК, депресија није!

Важно је знати да није свако депресивно располо-
жење патолошко. Сасвим је прихватљиво да буде- 
мо тужни и безвољни, уколико нам се нешто 
неповољно догодило. Ако смо доживели губитак 
блиске особе, неоствареност неког сна, неуспех у 
школи, прелазак из једне у другу животну фазу, 
прекид значајног пријатељства или нас је оставио 
партнер, нормално је да одређени период прове-
демо тужни и изоловани. Појава која описује ова 
осећања, која ће попустити током времена, назива 
се ситуациона депресија, и она је значајна за нас и 
помаже нам да одболујемо губитке на прави начин. 
Међутим, ако се ово стање задржи и фиксира, оно 
постаје проблем и тада можемо говорити о депре-
сивном поремећају.

ЗДРАВЉЕ:

ДЕПРЕСИЈА 
КОД МЛАДИХ  
Јелена Токмачић

Људи су саткани тако да могу сами да тугују. 
Ипак, тешко да се могу сами изборити са 
депресијом. Управо из тог разлога схватање да 
се ово стање превазилази снагом воље, може 
имати врло озбиљне последице!

Подаци Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“:

-  Чак 5 до 10% деце и адолесцената има   
скривене симптоме депресије

-  Ризик од болести се повећава 2-4 пута након 
пубертета

- Депресија је до 2 пута чешћа код девојака
-  Ток болести се код 10% до 15% депресивних 

особа заврши самоубиством
-  Тек код сваког петог aдолесцента депресија 

је препозната и започет је неки од  облика 
лечења!!!!

Депресивни адолесцент се жали на:

-Тугу

-Осећај празнине, безнадежност,  
безвољност и незаинтересованост

-Промене у апетиту и тежини

-Психомоторну агитацију или ретардацију

-Умор

-Осећај безвредности или кривице

-Деконцентрисаност, проблеме са учењем и 
пад школског успеха

-Изолованост

-Учестале мисли о смрти и самоубиству...

ТЕЖЕ ЈЕ ПРИМЕТИТИ ДЕПРЕСИЈУ КОД 
МЛАДИХ, ЈЕР ЧЕШЋЕ ИДЕ СА БУРНИМ И 
ИМПУЛСИВНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА!
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године у Македонији је тешко рањена у главу, а 
тако рањена повлачила се преко Албаније. После 
неколико месеци опоравка, враћа се на Солунски 
фронт, где учествује у биткама 1916. године. У 
битци на Кајмакчалану заробила је чак 23 бугарска 
војника. 1920. године је демобилисана, али није 
имала где да станује. Иако је Милунка добила 
два француска ордена Легије части Ратни крст са 
златном палмом, петанест година радила је тешке, 
прљаве послове како би преживела. После рата, 
радила је у БиХ као куварица.

Удаје се за 8 година млађег Вељка Глигоровића, 
са којим је усвојила троје деце. Вељко је због 
посла премештен у Бања Луку, због чега се 
урушава њихов однос. Милунка је од државе због 

Милунка је израсла у лепу, стаситу девојку, али 
удаја је није занимала. 1912. године се, уместо 
брата, пријављује за једно од мобилизационих 
зборишта у Београду. Морала се регистровати као 
мушко, па је узела име Милун Савић. Милунка је 
за време Балканских ратова 1912. и 1913. године 
била преобучена у мушкарца, а тек после годину 
дана ратовања бива откривен њен анатомски 
пол, и то од стране болничког особља које ју је 
лечило након Брегалничке битке. Након овог рата, 
добровољно се пријавила и за учешће у Првом 
светском рату, где је распоређена у Други пук.

Прво одликовање, Карађорђеву звезду са 
мачевима, Милунка је добила након Колубарске 
битке, где се истакла као бомбаш. У јесен 1915. 

ратних заслуга добила имање у селу крај Новог 
Сада, где је подигла кућу. Са ћеркама одлази у 
Београд, где је месецима покушавала да пронађе 
посао, док се на крају није запослила у банци 
као чистачица. Одбила је понуду да се пресели 
у Француску и добија француску војну пензију, 
јер је желела да живи у родној земљи. Међутим, 
њена земља није марила за њу, те је увек живела 
на рубу егзистенције. Милунка је ишколовала чак 
тридесеторо деце, које је довела из свог села.

Старост је провела у својој кући на Вождовцу, где 
је издахнула штрикајући, 1973. године. 40 година 
након њене смрти, посмртни остаци су јој пренети 
у Алеју великана.                

СРПСКА ВЕЛИКАНКА:

МИЛУНКА САВИЋ  
Невена Станковић

Милунка Савић, 
за многе српска 

Јованка Орлеанка, је 
најодликованија жена у 
историји ратовања. Ова 
храбра личност рођена 

је у Копривици 1890.
године, као најстарије 

дете мајке Драгице и оца 
Раденка Савића.
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Основна улога невербалне комуникације 
је тражење, успостављање, одржавање, 
усмеравање или прекидање социјалне 
интеракције.

Паралелно с говорним језиком своје културе  
у детињству учимо и невербални стил 
понашања. Уколико добро говоримо 
неки страни језик, имамо и алтернативни 
невербални стил понашања културе чији језик 
говоримо.

У пословном свету одећа је важан део 
комуникације, јер је најобухватнији видљиви 
израз нашег идентитета. Одећа коју носимо 
говори о нашим вредносним критеријумима, 
па на тај начин утиче на нашу пословну 
комуникацију. Наш изглед има значење. Ипак, 
доношење предрасуда на основу начина на 
који се неко облачи је потпуно незналачки. То 
је ствар личног избора и зависи од нас и нашег 
имиџа. Одећа коју носимо је својеврстан 
сигнал околини у којој се крећемо.

Колико често намигнеш свом другу док 
сте у мензи, јер у рукама имаш тацну пуну 
хране? Јеси ли икада погледао свог друга из 
клупе када је професор рекао нешто смешно? 
Преврћеш ли очима на гомилу књига на 
полици које чекају да их отвориш?

Све ово су видови невербалне комуникације, 
односно комуникације без употребе речи. 
Oна је и говор нашег тела, начин облачења, 
пантомима, па чак и знаковни језик! Много 
одаје о нама и нашој личности јер је, 
суштински, део нашег реаговања, а неки је 
сматрају и вештином. Стога, она може бити 
намерна, али и спонтана.

Комуницирајући невербалнo изражавамо 
своје емоције, ставове, жеље и расположења. 
У многим ситуацијама она је веома 
корисна, јер кроз њу можемо исказати своју 
сналажљивост. Ипак, некад нас може и 
довести у невољу.

На пример, добронамерни намиг или махање 
пријатељу јесу свакодневни вид оваквог 
начина комуницирања. Добра намера је јасно 
исказана и не може бити протумачена на 
другачији начин. Насупрот томе, ако тренутно 
боравимо у некој држави где се поједини 
гестови сматрају увредљивим, од велике је 
важности да водимо рачуна о томе на који 
начин комуницирамо са околином. Стога, 
схватамо да је невербална комуникација 
повезана и са културом групе и самог 
појединца.

Шта обући пред први пословни разговор?

Сви ми имамо за циљ да оставимо добар 
утисак на нашег саговорника, поготово ако 
нам то потенцијално доноси одређени статус. 
Стога, шта обући пред први разговор за посао?

Пред први пословни разговор битно је обући 
чисту и свежу гардеробу која је испеглана и 
унапред припремљена. Прва импересија о 
особи ће дефинитивно утицати на то како ће 
те видети твој шеф.

Најбоље је да се обучеш професионално. 
Пар панталона и закопчана кошуља се никад 
нису показали као грешка. Можда ти буде 
неудобно, али издржи! Немој да изгледаш 
превише утегнуто и нервозно, већ одморно и 
сређено!

Зато следећи пут размисли о томе коју поруку 
шаљеш својим понашањем!

Парадокс је да људи чешће верују 
невербалној комуникацији него изговореним 
речима. Вероватан разлог томе је чињеница 
да речима владамо много боље и свесније, док 
се невербална комуникација у односу на њих 
чини спонтаном.

Невербална комуникација настала је још 
у време прачовека, па све до данас она 
постоји између животиња и људи и животиња 
међусобно. У XVII веку појављује се тежња за 
говорничком гестикулацијом, те је доктор и 
физичар Џон Булвер направио шему покрета 
и доказао како се покретима могу показати 
стања и осећања.

Само 7% комуникације одлази на 
изговорене речи, 38% односи се на тон 
говора, а чак 55% на говор тела!

Kaко да је приметимо? Почнимо од очију. 
У очима можемо видети много тога (па 
отуд и народна мисао која каже да су очи 
«огледало» душе). Сјај и ширење зеница када 
смо изненађени или заинтересовани за нешто 
или широм отворене очи које манифестују 
израз страха доказују нам да је невербална 
комуникација константна појава. Осмех нам 
такође говори много тога. Посматрач прави 
разлику између извештаченог, лажног осмеха 
и аутентичног, спонтаног осмеха. Промене 
у интонацији гласа су јако добар показатељ 
емоционалног стања особе са којом 
комуницирате (на пример, да ли особа има 
трему, да ли се стиди, да ли звучи уверљиво 
или неуверљиво и сл.).

ОДНОСИ:

НЕВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА  
Јелена Токмачић

Додиривање увета указује на неодлучност

Лажни осмех криве се само рубови уста

Приближавање главе интересовање за саговорника

Прекрштене руке врста ограде између особе и других људи, указују на 
незадовољство

Раширене ноге осећај сигурности у свом окружењу

Спуштене обрве и скупљене очи показују покушај схватања шта је речено или урађено

Брзи поглед на страну иритираност оним шта је неко рекао
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Franz Ferdinand са елемнтима Arctic Monkeysa. Од 
класичног инди рока, који чујемо у ЕП-у “Шпанска 
серија“ и на албуму„ Посесивно-оспулсивни 
хоспул“, преко мелодичних песама са албума 
„Еуфорија“ уз које сви желимо да заиграмо, Лука и 
Зоран константно редефинишу свој звук. Албумом 
„Еуфорија“ су на домаћу сцену донели савремен 
приступ рок музици. Послушајте песме „Субота“, 
„Еуфорија“, „Чекам те( и не идем без тебе нигде) “ и 
„Ђускање не помаже“.   

Иван Јегдић, кога сте раније могли 
чути пролазећи Кнез Михаиловом, 
или у емисији „Ја имам таленат“, је 
двадесетогодишњи кантаутор 
из Београда. Своју музику не 
жели да сврста у одређени 
жанр, зато што сматра да 
је звук недефинисан и 
има разних утицаја. 
Његов специфичан глас, 
лагани битови и тужни 
текстови наводе вас на 
уживање и релаксацију. 
Уз најпопуларнију песму „Бољи 
човек“ вероватно ћете пустити и коју сузу, 
а уз њу репоручила бих и „Дезертер“, „Цезар“ и 
„Казаљке“. 

Ови ствараоци, као и многи њима слични, терају 
старије генерације да се замисле пре него што 
са пердрасудама прокоментаришу рад младог 
музичара. Они зраче безвременим квалитетом и 
савршено представљају дух данашњих генерација. 
Верујем да и многи млади људи имају предрасуде 
када је у питању андерграунд музика. Зато, 
залутајте на ову страну јутјуба, почевши од песама 
које сам вам препоручила.

Старије генерације су познате по томе да критикују 
све што млади људи раде и воле, а једна од тих 
ствари је и популарна српска музика. Наравно, 
поред мејнстрима, постоји прегршт музичара који 
стварају другачију музику, за коју људи углавном 
нису чули. Од трепа и хип хопа, до рока и индија, 
наша, а и суседна андерграунд сцена је веома 
разноврсна.

Z++ је Осијечанин 
који руши границе 

музичких жанрова. 
Своју музику описао је 

као андерграунд поп, но 
ипак је то мешавина попа и 

трепа. Захваљујући јаком биту, 
праћеном лаганом мелодијом, Z се 

може слушати уз прву јутарњу кафу, 
али и на журки. Своју каријеру започео 

је обрадом песме „Црно и златно“, којом 
је изненадио бројне људе у Хрватској и 

Србији. Наставио је да нас одушевљава када је 
објавио свој албум „18++“. 8. новембра наступао је 
на No Sleep фестивалу у Београду. Ако вас занима 
музика овог Осијечанина, предлажем вам да 

послушате песме „Дино Дворник“, „Кабриолет“, 
„Адреналин“ и „Магија“.

Буч Кесиди је, како себе називају, 
леворуки диско поп-рок електро 

бој бенд дуо из Панчева. 
Бенд чине гитариста Лука 

Рацић и бубњар Зоран 
Зарубица. Буч би 

могли описати 
као српски 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО:

АНДЕРГРАУНД 
МУЗИЧКА 
СЦЕНА
Невена Митић

УТИСЦИ:

МАРИНА 
АБРАМОВИЋ, 
ИЗЛОЖБА 
„ЧИСТАЧ“  
Лана Радовановић

Марина Абрамовић је водећа уметница 
перформанса, а прати је имиџ и најконтраверзније 
уметнице. Заједно са југословенским радикалним 
уметницима она је седамдесетих година померала 
границе савремене уметности. Пре изграђивања 
сопствене каријере, предавала је на Академији 
ликовних уметности у Новом Саду, а затим и на 
Факултету ликовних уметности у Брауншвајгу, граду 
у Немачкој.

Перформанс „Ритмови” из 1973. поделио је публику 
и донео јој међународно признање. Састојао се из 
десет акција, где је Марина себи наносила лакше 
телесне повреде ножевима. Најновија изложба 
„Чистач” пропутовала је цео свет, не остављајући 
никога равнодушним, и то буквално - у Пољској су 
је оптужили за извођење сатанистичких обреда.

Изложба је турнеју завршила у Београду, где су, 
пре пола века, били Маринини почеци. Изложба 
„Чистач” осврће се на Маринин досадашњи рад, 
а поред тога, посетиоци су у прилици да виде 
поновна извођења најзначајнијих перформанса у 
изведби младих људи.

Што сте ближи средишту изложбеног простора 
не можете, а да се не запитате зашто би лепа, 
здрава жена имала потребу да реже своје тело, 
гори усред петокраке звезде или лежи потпуно 
нага на леденом крсту. Гледајући на које је све 
начине испитивала границе бола, док сте окружени 
снимцима, крицима, народним песмама, почињете 
да разумете њен бунт. Управо та размена енергије 
између извођача и публике је мисија изложбе 
„Чистач”. Оно што је нарочито упечатљиво је 
инсистирање на гледању извођача директно у очи, 
што асоцира на дубоку повезаност и потребу да се 
другоме покаже свој доживљај стварности. 

Стварност кроз Маринине очи може вам се допасти 
или не, али чињеница је да отвара нова питања и 
неку другу димензију.



34 35

ХРОНИЧАРИ:

СЕРИЈЕ 
КРОЗ ВРЕМЕ
Дарија Арсић

ЈУБИЛЕЈ:

100 година 
Париске 
конференције
Михајло Миловановић

Уместо да изађемо и прошетамо по лепом времену, 
или попијемо кафу у башти, неретко остајемо 
испред рачунара или телевизора уз нашу омиљену 
серију. Са нестрпљењем чекамо нову епизоду, 
како би видели како ће се радња даље развијати. 
Последњих пар година серије су гледаније од 
филмова, због чега се и продукција окренула 
снимању серија, чиме су оне преузеле водећу улогу. 
Тржиште је богато разноврсном понудом, због 
чега свако може, према својим преференцијама, 
да изабере серију коју ће пратити. Од љубавних и 
криминалистичких, преко политичких па све до 
историјских, постоји велики број жанрова серија. 
Поред занимљивог садржаја, магија серија је у томе 
што се везујемо за ликове и врло емотивно пратимо 
сваки њихов корак. 

Серије су сачињене од појединачних епизода 
са повезаним садржајем, а део су телевизијског 
програма. Сниманје првих црно - белих серија 
кренуло је око 1928. године. Међутим, како је 
индустрија тада била недовољно развијена, није 
било редовног емитовања. BBC 1932. године 
покреће редован јавни ТВ сервис у Уједињеном 
Краљевству. 

Први телевизијски програм у Србији емитован је 
са Београдског сајмишта 1938. године. Режисер 
Радивоје Лола Ђукић и сценариста Новак Новак 
1959. године стварају прву домаћу играну серију, 
„Сервисне станице”. Српска филмска и ТВ индустрија 
спорије се развијала од интернационалне, због 
чега су се исте серије неретко репризирале, па су 
неке од њих постале и „класици”. ТВ продукција је 
тренутно у експанзији, што резултира стварањем 
серија дискутабилног квалитета.

За омладину, серије предствљају бекство од 
реалности. Они се саосећају са ликовима и 
проналазе себе у њихим фиктивним животима. 
Сценаристи и режисери увидели значај серија при 
формирању нечије личности, што су искористили 
на прави начин. Тема која се прожима кроз мноштво 
данашњих серија је управо проналажење себе и 
свог места у свету. Наиме, статистика каже да је око 
60% младих који су у животном добу од прве до 
седме године гледали серије на неком од страних 
језика и научили исти, имали боље предзнање и 
предиспозције од већине почетника.

Серије које су обележиле наше одрастање

Серија Ривердејл базирана је на америчком култ-
ном стрипу и не боји се да уђе у мрачне делове 
људске психе. Бети, Арчи, Џагхед и Вероника поку- 
шавају да пронађу мистериозни узрок смрти Џејсо- 
на Блосома, старијег брата Шерил Блосом, разма-
жене богаташице која ужасно пати за својим братом. 
Група тинејџера није свесна колико је компликована 
и завијена истина која се крије иза Џејсонове смрти, 
а истрага ће тек почети да открива језиве детаље.

Серија 13 разлога зашто, снимљена по истоименој 
књизи Џеја Ашера, прати живот Клеја Џенсена, мом-
ка који је примио 13 касета од Хане Бејкер, девојке 
из његове школе. Она је ове касете направила пре 
него што се убила, а свака касета намењена је једној 
особи која је на неки начин допринела одлуци да 
оконча свој живот. Иако многи гледаоци серије смат- 
рају да су разлози које Хана наводи за суицид апсур- 
дни и да је требало те разлоге психолошки продуби-
ти, и књига и серија баве се и другим релевантним 
темама попут депресије, силовања и насиља. 
Занимљиво је да се након изласка серије продукција 
поред промовисања серије бавила и промовисањем 
приче о менталним болестима код тинејџера, због 
чега су наишли на хвалоспеве публике.

Пријатељи говоре о одрастању шест младих љу- 
ди који заједно живе у великом Њујорку. Са Мони-
ком, Рејчел, Фиби, Росом ,Чендлером и Џоием про- 
лазимо кроз период живота када су око нас окида- 
чи, па тако уочавамо и оно добро и оно лоше што 
нам живот може донети. То је серија универзалне 
приче са којом се могу поистоветити сви адолесце-
нти, због чега она остаје до данас једна од најпопу-
ларнијих и најутицајнијих.

Преко осамнаест милиона погинулих, страховита 
ратна разарања, пад економије, епидемије заразних 
болести... Све су ово последице Првог светског 
рата, који је званично завршен Париском мировном 
конференцијом. 

Париска конференција мира је организована од 
стране држава победница у Првом светском рату 
(Антанте), са циљем да се казне државе чланице 
централних сила (Немачко царство, Аустроугарска, 
Отоманска империја и Бугарска) за избијање Првог 
светског рата. Конференција је отворена 18. јануара 
1919. и трајала је до 10. августа 1920. године, а 
присуствовали су представници 32 нације. Наравно, 
нису све државе-чланице Антанте имале исту улогу 
на конференцији – главну реч водила је „велика 
четворка” (Велика Британија, САД, Француска 
и Италија). Конференцији је присуствовала и 
делегација Краљевине СХС. 

У склопу конференције потписано је више 
споразума, тј. са сваком пораженом државом 
понаособ:

•	 Версајски споразум 28. јуна 1919. са Немачким 
царством

•	 Споразум у Сен Жермену 10. септембра 1920. 
са Аустријом

•	 Споразум у Нејиу 27. новембра 1919. са 
Бугарском 

•	 Тријанонски споразум 4. јуна 1920. са 
Мађарском

•	 Споразум у Севру 10. августа 1920. са Турском

Последице конференције су, за то време, биле 
драматичне, а могу се осетити и данас. Поражене 
државе су у наведеним споразумима окривљене 
за рат, понижене, одузети су им делови територија, 
ограничена им је војска и морале су да плаћају 
ратну одштету. Основана је Лига народа (претеча 
организације УН), која је требалo да води рачуна 
о спровођењу одлука конференције и чува мир у 
свету. Нестала су четири велика царства (Немачко 
, Руско, Отоманско и Аустроугарска), а настале 
нове државе попут Краљевине СХС, Пољске, 
Чехословачке, Совјетског Савеза и др. 

Први светски рат је тада назван Велики рат, но људи 
из тог сукоба нису извукли поуку јер је, 25 година 
касније, избио много већи и озбиљнији сукоб.
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ПУТОВАЊА:

МАГИЧНИ 
ГРАДОВИ
Ања Штрбац

Лука из дечјих бојанки
Кинсејл, Ирска

Кинсeјл, у округу Корк, једно је од најсликовитијих 
и најпопуларнијих летовалишта југозападне обале 
Ирске. Фасаде и излози јарких боја представљају 
контраст старијој архитектури и стилу грађевина. 
Шетња кроз шармантне улице овог града делује 
вам као шетња кроз дечије сликовнице.

Холандска Венеција
Хитхорн, Холандија

Хитхорн је село на северу Холандије где је 
употреба аутомобила мештанима страна. Уместо 
путева, постоје канали којима се људи крећу у 
шареним чамцима, над којима се налази преко 170 
мостова. Велики број кућа задржао је оригинални 
изглед, са крововима покривеним сламом. 
За време пролећних и летњих месеци село је 
прекривено зеленилом и цвећем, док зими канали 
бивају претворени у клизалиште.

Дизнијево краљевство
Швангау, Немачка

Швангау је град у чијој се близини налазе два 
баварска краљевска дворца, баш онаква каква су 
приказана у филмовима Волта Дизнија. Верује се 
да је познати Дизнијев лого инспирисан и заснован 
на једном од ових двораца по имену Нојшвештајн, 
који је смештен високо у планинама.   

Село Хобита
Алберобело, Италија

Алберобело је мали град смештен у долини 
д’Итриа на југу Италије, познат по кућицама са 
купастим крововима које називају “трули”. Гроф 
који је владао током 17. века наредио је мештанима 
да граде искључиво суве зидове, без малтера. 
Овај начин градње показао се као користан, јер 
се тако избегавало плаћање пореза Напуљској 
краљевини - куће су могле брзо да се “расклопе” 
и област је у тренутку деловала ненастањено. По 
одласку порезника куће би се веома брзо поново 
изградиле. Град има неку магичну ноту - уске 
камене улице и ниске таванице кућа чине да се 
осећате као да сте залутали у једно од села Округа 
Толкинових романа.

Лажан идентитет
Констанц, Немачка

Констанц је град у Немачкој који је, поред својих 
невероватних грађевина, познат по томе што је 
искористио своју близину швајцарској граници да 
би избегао бомбардовање за време Другог светског 
рата. Пошто је Швајцарска била неутрална за време 
рата, погранични градови су преко ноћи палили 
сва светла како би сигнилизирали да припадају 
Швајцарској, што су чинили и становници 
Констанца и тако заварали бомбардере.

Тврђава од шарених коцкица
Синтра, Португал

Синтра је место, најпознатије по Пена Палати, која 
се налази на узвишењу. Палата има дугу и бурну ист-
орију: мењала је бројне власнике, била је рушена 
више пута, а своје садашње боје први пут је добила 
средином деветнаестог века. Црвеном бојом обојен 
је старији део зграде, који је служио као манастир, 
а жутом нова зграда. Осим по егзотичним палатама, 
Синтра је позната и по предивним баштама и пар-
ковима иза зидина тврђава, које одишу зеленилом.

Станарина XVI века
Фигуреј, Немачка

Фигуреј је мали град у близини Аугзбурга у 
Немачкој, у коме већина кућа изгледа исто - окер 
жуте боје, белих прозора, прекривене зеленим 
пузавицама. Занимљиво је да се годишња 
станарина није мењала од шеснаестог века. 
Становници, којих тренутно има 142, плаћају 
€0,88 за живот у овом магичном граду, и то на 
годишњем нивоу. Но, не може свако живети овде. 
Од првог дана Фигуреј је заједница искључиво за 
римокатоличке мештане Аугзбурга. Појединци, 
заинтересовани за живот у овом граду,  морају 
испунити одређене критеријуме: морају доказати 
своју веру, не смеју имати неизмирене дугове и 
морају бити становници већег баварског града 
најмање две године пре подношења захтева за 
живот унутар зидова Фигуреја.

Град плиме и осеке
Мон Сен Мишел, Француска

Мон Сен Мишел је утврђени град на стени у 
Нормандији, на северу Француске. Тамо, по 
подацима из 2015. године, живи 33 становника, 
који су већински староседеоци. Пре него што је 
изграђен мост, за време плиме до града се могло 
доћи само чамцима или бродовима, док су за 
време осеке људи пешачили. Плима, за коју људи 
из тог предела говоре да путује брзином коња који 
галопирају,  представља опасност за посетиоце 
који одлуче да ходају по песку. Мон Сен Мишел 
подсећа на село из ,,Лепотице и звери” - уске улице 
на крају воде до највише тачке града, где се налази 
средњoвековни дворац.



ЗАНИМЉИВОСТИ:

ЛЕВИ ШТРАУС, 
BLUE JEANS
Анђелија Раденковић
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Леви Штраус (енгл. Levi Strauss) је био амерички 
бизнисмен немачког порекла и оснивач прве 
компаније која је производила „блу џинс“ (енгл. 
blue jeans) или, како бисмо то ми рекли,  „левиске“. 

Рођен је 1829. године у Бутенхајму као седмо дете 
- имао је три старија брата и три старије сестре. 
Након очеве смрти, са мајком и сестрама емигрира 
у Америку и почиње да ради у фирми своје браће, 
која су неколико година раније започела продају 
суве робе на велико у Њујорку. Посао је добро 
ишао, па је породица одлучила да отвори огранак 
компаније  у месту кога је тресла „златна грозница“ 
- у Сан Франциску. Леви је одабран да тамо покрене 
посао. Убрзо након отварања показао се као вичан 
бизнисмен продавајући такозвану фину робу: 
тканине, чешљеве, ташне и слично. У наредних 20 
година, оно што је био огранак фирме претворило 
се у успешну пословну империју. Штраус је остао 
упамћен не само као уважени пословни човек, већ 
и као филантроп. 

Како је све кренуло?

Један од Штраусових сталних муштерија био је 
кројач по имену Џејкоб Дејвис. Кажу да се жена 
једног физичког радника пожалила Џејкобу како 
се њеном мужу стално цепају панталоне, нарочито 
џепови. Замолила га је да му сашије један пар који 
ће бити издржљивији. Дејвис је дошао на идеју да 
места на панталонама која се најпре подерају ојача 
бакарним нитнама. Овако побољшане панталоне 
заиста су трајале много дуже. Џејкоб је пожурио 
да свој нови изум патентира, међутим, недостајао 
му је партнер како би његов производ заиста 

заживео. Стога се сетио Левија Штрауса, од кога 
је куповао тканину. Понудио му је партнерство, а 
како је Леви био проницљив бизнисмен, увидео 
је потенцијал новог производа и прихватио 
Џејкобов предлог. Потврду о патенту званично су 
добили 20. маја 1873. године. Овај датум данас се 
сматра историјским тренутком - рођене су левис 
фармерке!   

Од радничке класе до милионера

Недуго по патентирању производа, отпочела је 
производња и продаја панталона са нитнама. 
Прве левис фармерке креиране су од тексаса, 
иначе уобичајеног материјала за прављење 
мушке радничке одеће. Панталоне су постигле 
невероватан успех у кратком року. Занимљиво 
је да је тада у употреби за реч „џинс“ био израз 
„оверал“ (енгл. overall) или, преведен, „једноделно 
радно одело“. Назив „џинс“ ушао је у употребу тек 
шездесетих година 20. века. 

Леви је постао веома богат човек, али то га 
није спречило да остане приземан и да се бави 
хуманитарним радом. Помагао је сиротишта, 
добротворне организације и додељивао 
стипендије за студирање на Универзитету 
Калифорније у Берклију. Активистички рад 
компаније Levi Strauss And Co. настављен је до 
данас, 117 година након смрти Левија Штрауса.

Када следећи пут будете видели неког како носи 
Levi Strauss® џинс, односно „левиске“, сетите се да 
су ове фармерке директан потомак чувеног првог 
пара панталона са нитнама из давне 1873. године.




