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Техничка школа још од свог 
оснивања у давној 1960. години 
имала је јасне циљеве у друштву 
– школовање кадрова према по-
треби привреде и јавне службе. 

Данас уз напредак техноло-
гије и друштва, наша школа си-
гурно позиционира своје место 
у систему образовања и предња-
чи управо у томе – у савременом 
школовању стручних и квали-
фикованих средњошколаца по 
мери тржишта рада. 

Година иза нас чини нас по-
себно поноснима. Дуално об-
разовање и иновативни модел 
учења успешно имплементира-
мо у сарадњи са приватним сек-
тором и компанијама из нашег 
краја, и тиме преузимамо јасну 
улогу у друштву. По мерама ин-
дустрије, решавамо проблем не-
достатка радне снаге, трудимо 
се да смањујемо незапосленост 
и да оспособљавамо стручне ка-
дрове. 

У школској 2017/2018. годи-
ни формирана су два одељења 

образовног профила израђена 
према иновативном моделу об-
разовања, а усмерена на школо-
вање кадрова потребним ком-
панијама. 

Према потребама великих 
компанија „Импол Севал“ 
Ваљаонице алуминијума из Се-
војна и Ваљаонице бакра Севој-
но, оформљен 
је образовни 
профил Опе-
ратер за пре-
раду метала. 
Ученици су по-
казали велико 
интересовање 
за овај про-
фил, успешно 
уче и реализују 
праксу у фабричким погонима. 
Стичу знања и вештине везане 
за прераду метала топљењем, 
ливењем, ваљањем, пресовањем 
и извлачењем и то све поступно, 
према програму и плану наста-
ве. У складу са изабраном тех-
нологијом прераде метала овај 

образовни профил обезбеђује 
три стручна звања након завр-
шетка школовања: ливац, ваља-
оничар и извлачилац. 

Кроз приватно- јавно парт-
нерство компанија и школе у 
школској 2016/2017. настао је 
образовни профил Оператер за 
израду намештаја. Компаније су 

учествовале у креирању настав-
них планова и већ другу годину 
за редом ученици овог профила 
стичу вештине и знања за из-
раду намештаја у једним од во-
дећих компанија у региону. На-
кон опредељивања за једну од 
три изборне технологије, учени-

Техничка школа – Квалитетна школа по мери 
ученика и окружења у којој сви напредују 
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У влади Републике Србије 
министар просвeте, науке и тех-
нолошког развоја Младен Шар-
чевић најзаслужнијим после-
ницима свечано је уручио 33 

традиционалне Светосавске на-
граде за допринос образовању 
27. jануара 2018. године. 

Традиционална награда која 
одражава вишевековни дух Све-
тосавља, и како је том приликом 
министар истакао, награда за 
коју се вреди борити, и овога 

пута ишла је у руке најбољи-
ма. Добитници су појединци, 
установе и компаније које су у 

заједничкој мисији са Минис-
тарством просвете, науке и тех-
нолошког развоја, у мисији уна-
пређења образовања. 

На предлог чак седамнаест 
предлагача из области образо-
вања и привреде, награду је до-
био Драган Туцаковић, дирек-
тор Техничке школе из Ужица. 
Како се у обрaзложењу наводи, 
Директор се истиче у промоцији 
концепта дуалног образовања 
који је уградио у школу којом 
руководи. Такође, наводи се да 
руководи школом која је укљу-
чена у бројне пројекте за развој 
стручног образовања. 

На понос својих запослених и 
ученика, ова награда краси зи-
дове школе уз мноштво других 
награда. 

Честитамо!
Бојана Оташевић

ци стичу звања: столар, тапетар 
и лакирер. Свакако вишеструко 
значајан крајњи исход оваквог 
образовања је сигурна понуда 
запослења у једној од дванаест 
компанија у којима се практич-
ни процес и одвија. 

У школској години која је пред 
нама Техничка школа наставља 
у истом смеру. Према иноватив-
ном моделу образовања школо-
ваће се ученици у два профила 
који се сматрају дефицитарним 
занимањима на тржишту рада. : 

• Оператер за израду на-
мештаја

• Оператер за прераду метала
У складу са савременим пои-

мањем технологије, школовање 
стручњака у различитим об-
ластима и даље нам је на првом 
месту. Машинство, електро-
техника, геологија, рударство и 
металургија, хемија, неметали 
и графичарство и даље су под-
ручја рада која ученици радо би-
рају за своја будућа занимања. 

Информационе технологије 
које су заступљене у свим об-
ластима живота – технологије 
за модерну садашњост и блис-

ку будућност веома су цењене 
у свету. Електротехничари из 
ових области су експерти мул-
тифункционалних вештина, а 
њихова будућност је осигурана. 
Као школа која се развија са тех-
нолошким иновацијама, година-
ма за редом уписујемо најбоље 
ђаке у ове образовне профиле. 

Савремени технолошки про-
цеси, теоријска знања, високо 
стручни кадрови, велики део 
вежби и практичне наставе уз 
најсавременију опрему, гаран-
тују нам добар одзив и испуњен 
капацитет школе. 

Техничка школа заиста је по 
мери ученика и окружења, шко-
ла у којој сви напредују! 

Хвала Вам на поверењу!

Бојана Оташевић

Светосавска награда за допринос у образовању 
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Пре неколико година Технич-
ка школа се храбро упустила у 
подухват повезивања школства 
и привреде. Сада се већ може 
рећи да суверено и добрим пу-
тем иде ка савременој настави, 
спроводећи моделе дуалног об-
разовања. 

Подршка и похвале за инова-
тивни модел образовања кроз 
јавно- приватно партнерство 
школа и компанија стизале су 
из Министарсва просвете, као и 
од службе запошљавања, пред-
ставника привреде, Регионалне 
агенције за економски развој и 
предузетништво „Веда“, али и 
од иностраних амбасадора. У 
различитим приликама амба-
садори и представници владе 
истицали су да би било добро 
да наша школа буде узор и за 
друге делове Србије. Израђен 
према узору на швајцарски мо-
дел, управо су швајцарски гости 
препознали да је модел дуалног 
образовања створен у Технич-

кој школи у Ужицу најбољи мо-
дел који је створен ван њихове 
земље. 

Из Техничке школе ова мисија 
ширила се даље по Србији. Чла-
нови руководства и тим школе 
су дуални модел образовања 
представили по многим градо-
вима (Краљево, Крушевац, Заје-
чар, Пријепоље и др. ), као и на 
Сајму образовања у Београду, 

у Привредној комори Србије 
на семинару „У сусрет закону о 
дуалном образовању“ и на низу 
скупова у Србији. 

У нашој школи 10. и 11. мар-
та одржане су дводневне обуке 
за учеснике дуалног процеса 
образовања под називом “Ино-
вативни модел образовања у 
савременој школи“. Обукама су 
присуствовали наставници и ди-

Иновативни модел образовања у 
савременој школи 
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ректори из десет школа Србије: 
Техничка школа Бајина Башта, 
Друга техничка школа Кра-
гујевац, Хемијско- технолошка 
школа Суботица, Дрвоарт Бео-
град, Шумарска школа Краљево, 
Техничка школа “ Иван Сарић 
“Суботица, Машинско – елек-
тротехничка школа Прибој, Тех-
ничка школа Пријепоље, Тех-
ничка школа “Радоје Љубичић“ 
Ужице и Хемијско- технолошка 
школа из Врања. 

Обуке су пратили и представ-
ници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 
Рада Маријановић, представ-
ници ЗУОВ- а Гојко Бановић и 
Милан Бошковић, представни-
ци Привредне коморе Србије 
Мирјана Ковачевић и Ана Стоја-
новић, представница задужена 
за образовање Града Ужица Ма-

рија Трмчић Богојевић, пред-
ставница Трендтекса Пријепоље 
Суанита Челебић, представник 
Матис Групе Ивањица Владан 
Ђорђевић, представник програ-
ма развоја приватног сектора 
Златибор ПСД Бојан Цвијовић, 
и представница медија Драгица 
Цвијовић. 

Циљ обука био је: 
• Мотивисање школа да уво-

де промене ради унапређи-
вања квалитета рада

• Подстицање школа на нове 
идеје које могу применити у 
својој средини

• Дисеминација знања и ис-
кустава која могу помоћи 
школама да остваре напре-
дак у свом раду и сарадњи 
са окружењем

Након радног дела, учесници 
обуке поделили су своја миш-

љења о организацији и значају 
овог догађаја при чему су иста-
кли да је комплетан утисак: од-
личан 5! 

Школа ће наставити да својим 
доприносом утврђује пут ино-
вацијама у савременој настави, 
и сходно том циљу већ планира 
и најављује следећу активност 
за 25. мај 2018. године. Бићемо 
домаћини и организатори Ок-
руглог стола са панелистима 
који ће за тему имати управо 
изазове у имплементацији ино-
вативног модела образовања. 
Учесници ће бити излагачи из 
домаћих и иностраних компа-
нија са којима школа сарађује, и 
поделиће своја искуства, истаћи 
предности и могуће слабости 
овог модела у њиховој пракси. 

Бојана Оташевић

У школи је, као и сваке године, 
обележен 21. фебруар „Дан ма-
терњег језика“. Професори срп-
ског језика и књижевности су 
тог дана у сарадњи са школским 
библиотекаром, Весном Зечевић 
на својим часовима организо-
вали креативне радионице које 

доприносе очувању нашег ма-
терњег језика. Тема радионица 
је била везана за „туђице“ - речи 
страног порекла које све више 
постају део средњошколског во-
кабулара. Ученици су покуша-
ли да пронађу најадекватнију , 

а српску реч за неке од 
најкоришћенијих стра-
них речи међу младима. 

ИН – у моди
СЕЛФИ – СЕБИЋ
МЕЈКАП – шминка
ХЕЈТЕР – мрзац
СТЕЈЏ- сцена
ТРЕШ – смеће
БЕНЕФИТ – корист
СКРОЛОВАТИ – лис-

тати 
ЧИЛ – одмор 

Заједнички радови свих уче-
ника су изложени у школској 
библиотеци.

Стефан Немања је на самрт-
ној постељи изговорио речи 
које је записао његов најмлађи 
син Растко – Свети Сава:   „Чу-
вајте, чедо моје мило, језик као 
земљу. Реч се може изгубити 

као град, као земља, као душа. 
А шта је народ изгуби ли језик, 
земљу, душу? Не узимајте туђу 
реч у своја уста. Узмеш ли туђу 
реч, знај да је ниси освојио, него 
си себе потуђио. Боље је ти је 
изгубити највећи и најтврђи 
град своје земље, него најмању и 
најнезначнију реч свога језика. 
Земље и државе се не освајају 
мачевима, него и језицима. Знај 
да те је непријатељ онолико 
освојио и покорио колико ти је 
речи потро и својих потурио.“

Међународни Дан матерњег језика
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У светлу светосавља, наша 
школа одазвала се пројекту Ме-
дицинске школе из Ужицa која је 
у сарадњи са Домом здравља ор-
ганизовала велику хуманитарну 

акцију прикупљања средстава за 
Дечије одељење Ужичке болни-
це. 

Тим поводом ученици наше 
школе сакупљали су новац на 

добровољној бази, и са-
купљену суму су преда-
ли 17. јануара у Народ-
ном позоришту у Ужицу 
где су могли бесплатно 
да погледају позориш-
ну представу „Log out“ 
установе „Култура“ из 
Бајине Баште. Због ан-
гажовања и хуманости, 
Техничка школа из Ужи-
ца добила је захвални-
цу од Дечијег одељења 
Ужичке болнице. 

НОВОГОДИШЊА 
ИЗЛОЖБА 2017. 

Техничка школа традицио-
нално већ неколико година ор-
ганизује новогодишњу изложбу 
радова ученика одељења са по-
себним потребама у подручју 
рада графичарство и подручју 
рада машинство. Oве школ-
ске године 26. децембра нашу 
изложбу посетили су и додат-
но улепшали и ученици са по-
себним потребама из Основне 
школе „Нада Матић“ као и 

представници удружења „Ваге“ 
из Ариља, заједно са својим на-
ставницима и родитељима. 

На изложби су били пред-
стављени радови настали на 
часовима практичне наставе 
са новогодишњом темом. По-
ред новогодишњих честитки за 
Нову годину, продавали су се 
и украси, новогодишња јелка и 
облици од папира. Ученици су 
се међусобно дружили, слушали 
су композиције које су изводили 
полазници музичке секције на 
гитарама. Најзанимљљивији део 
по речима 3мг одељења био је 
извлачење лутрије – када су сви 
извукли симпатичне награде. 

„Доброта много зна и може, а говори само осмехом.’’ Иво Андрић

РАЧУНАРИ И 
ИНТЕРНЕТ У 
ДОМУ ЗА 
СТАРЕ

„Црвени крст“ у нашој шко-
ли овогодишњу акцију помоћи 
другим лицима организовао 
је волонтирањем и помагањем 
старим лицима на Забучју. Ос-
новни мотив био је обука старих

лица за коришћење и рад на 
рачунару. Дружећи се са овим 
топлим људима, схватили смо 
да су јако скромних захтева и 
да им ништа није потребније од 
пар топлих речи и присећања на 
успомене из здравог детињст-
ва. У данашње време ретко се 
налазе деца која имају здраво 
детињство, а они су га имали. 
Можда их због тога рачунари и 
не привлаче. Данашњу омлади-
ну можемо видети углавном на 
рачунарима како играју вирту-
елни фудбал. Некада је то било 
много другачије. Деца су трчала 
за крпењачом јер ни лопту нису 
ималa, и није им био циљ побе-
да, већ дружење. После дугих 
разговора, схватили смо да су 
они живели много скромније од 
нас. Имали су нешто што ми да-
нас у већини случајева немамо, 
а можда у будућности нећемо 
ни имати у таквом чистом об-
лику. То су срећа и захвалност. 
У сваком случају, помоћ је била 
обострана. Стари су научили 
нешто о дигиталном свету, док 
смо ми научили вредности овог 
правог, реалног света. 

Kристијан Масал

СВЕТОСАВСКИ ДАНИ
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Шах је древна игра, стара пре-
ко две хиљаде година, настала у 
Индији. 

Бројне студије и испитивања 
су показала да шах има позити-
ван утицај на развој ученика и da 
побошљава њихове образовне 
способности. Шах подстиче 
развој памћења, концентрације, 
брзине рачунања, визуелног из-
ражавања, логике размишљања 
и расуђивања. Најмање једна 
научна студија показала je да иг-
рање шаха може повећати лич-
ни IQ. 

Ученици Техничке школе из 
Ужица су и протекле године 
били активни у шаховским де-
шавањима у граду. Једно од њих 
је и „Шаховски надреализам“, 
пројекат за младе који подржа-
ва Град Ужице, а чији је носилац 
Медицинска школа, а партне-
ри РЦУ, ГКЦ и Техничка школа 
„Радоје Љубичић“. Руководилац 
пројекта је професорка Душица 
Мијаиловић (Медицинска шко-
ла) а реализатор професорка 
Светлана Петровић (Техничка 
школа). 

Реализација пројекта је запо-
чела 26. септембра 2017. у холу 
Медицинске школе, а окупила 
преко сто учесника, под паро-
лом: „Ми маштамо и живимо 
своје снове, јер је шах игра за 
све“. 

На турниру је учествовало 36 
ученика из Медицинске, Тех-
ничке и Техничке школе „Радоје 
Љубичић“. Најбољи успех су 
остварили: 
1. место: Лука Лазовић, Меди-

цинска школа, 
2. место: Милутин Радовано-

вић, 2e3, Техничка школа, 
Ужице

3. место: Дарко Виторовић, 
3e2, Техничка школа, Ужице 

На турниру су учествовали 
и постигли запажен резултат и 
ученици Техничке школе, Раде 
Милошевић, 4е3, и Михаило 
Павловић, 4е3, пласиравши се 
међу првих шеснаест такмича-
ра. 

Један од судија турнира је био 
и бивши матурант Техничке 
школе, Драгош Стаменић. 

Медицинска школа (Милутин 
Радовановић, 6. са леве стране, 
Дарко Виторовић, 3. са десне 
стране, Драгош Стаменић, 2. са 
десне стране)

Завршна манифестација 
пројекта је одржана 23. новем-
бра 2017. у Градском културном 
центру, када су додељене награ-
де најуспешнијим учесницима, а 
тада је и 16 најбољих учесника 
септембарског турнира играло 
шах за децу оболелу од малиг-
них болести (Удружење „Чика 

Боца“). И на овом турниру су 
учествовала горе поменута че-
тири ученика Техничке школе. 

Традиционални Светосав-
ски шаховски турнир настав-
ника и ученика Техничке шко-
ле, одржан је 22. јануара 2018. 
године у Наставничкој канцела-
рији Школе. 

За екипу наставника су насту-
пили: Милован Вилотијевић 
(руководилац шаховске сек-
ције), Светлана Петровић, Ни-
кола Ћосић, Дејан Петровић и 
Зоран Ковачевић. 

Ученици такмичари у саставу: 
Дарко Виторовић, 3е2, Милу-
тин Радовановић, 2е3, Михаило 
Павловић, 4е3, Никола Митро-
вић, 2е3, и Раде Милошевић, 4е3. 

Победила је екипа наставника 
резултатом 4: 1 али је у првом 
плану била празнична атмосфе-

ра и свечано 
о б е л е ж а -
вање школ-
ске славе и 
с в е т о с а в -
ских дана. 

Светлана 
Петровић, 
наставник 

електротех-
ничке групе 

предмета

ШАХОВСКЕ ЗАВРЗЛАМЕ
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Прослава у част Светог Саве 
обележена је традиционално и 
ове године у нашој школи. Уче-
ници и просветни радници тру-
де се да пригодним програмом 
дочарају животни и световни 
пут Светог Саве, првог српског 
архиепископа, просветитеља и 
представника књижевности у 
Србији.

Техничка школа имала је ту 
част да свечаном прослављањуп-
разника, поред ученика и на-
ставника школе, присуствују и 
многобројни пријатељи и со-
цијални партнери школе.

Ове године улога домаћина 
школе припала је власнику пре-
дузећа ,,Пино Арт“, господину 
Ивану Љубојевићу. Свечаности 
су присуствовали и прошло-
годишњи домаћин Слободан 
Павићевић, власник предузећа 
,,Флукс“, Мирјана Дрндаревић, 
начелница Градске управе за фи-
нансије, ментори из компанија 
у којима ученици наше школе 
реализују практичну наставу 
по иновативном моделу образо-
вања, као и многи други прија-
тељи наше школе.

Пре почетка приредбе 
обављен је славски обред уз све-
чано дељење славског колача. У 

свечаном делу програма насту-
пили су ученици, чланови драм-
ске и рецитаторске секције шко-
ле који су, вођени идејама својих 

професорки, Гордане Недић и 
Бојане Оташевић, извели пред-
ставу под називом ,,Позориште 
у кући“ уз музичку пратњу.За-
бавни део програма улепшао 
је и млади гуслар, Данило То-
мић,ученик наше школе, који је 
одсвирао пар песама и покупио 
осмехе и одушевљење присут-
них. 

Након свечаног дела про-
грама, помоћник директора , 
Звонислав Поповић уручио је 
награде најуспешнијим учени-
цима, наставницима и социјал-
ним партнерима.

Приредба је завршена у весе-
лом тону, уз песме и гитаре на-
ших талентованих ученика.

Сандра Алиспахић Ђурић

Школска слава „Свети Сава”
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Никад не одустајем 
од својих жеља и 
снова

Наш другар Никола Туцовић 
је оснивач и певач бенда „ПУЛС 
ХЕРЦ“. Активно се бави музиком 
десет година. Издвојили бисмо 
песму „Не буди ме“ коју можемо 
послушти на његовом Youtube ка-
налу. У овом броју часописа одлу-
чили смо да његово стваралаштво 
представимо и осталим ученици-
ма наше школе. Промовисаћемо 
позитивне вредности и ставове 
у којима се огледа љубав према 
послу којим се бавимо. 

Ти си ученик Техничке 
школе. Од када си почео да се 
интересујеш за техничке науке? 
Зашто си одлучио да упишеш 
ову школу?

Никола: Љубав према рачу-
нарима ме је определила за ову 
школу. Техничар за компјутерско 
управљање ми пружа шири опсег 
знања. Једва чекам да видим своју 
диплому!

Који су твоји планови после 
завршетка средње школе везани 
за наставак школовања?

Никола: Волео бих да упишем 
ВПТШ у Ужицу, смер информа-
ционе технологије, јер сматрам да 
је технологија будућност. 

Знамо да поред технике гајиш 
и љубав према музици. Када се 
она јавила? 

Никола: Музику волим од 
рођења, почео сам да учим да сви-
рам гитару када сам имао осам 
година и учио сам помоћу разних 
сајтова на интернету. Прву песму 
сам написао у седмом разреду. 
Она има пуно аутобиографских 
елемената. 

Чули смо за бенд“Пулс херц“ 
и знамо да си ти његов оснивач. 
Какви су твоји утисци у вези 
са свирањем и радом са другим 
људима у бенду?

Никола: Бенд има три члана 
која фантастично сарађују. Има-
мо две снимљене песме и два спо-
та. Учествовали смо на хумани-
тарном концерту ГКЦ- у. 

Ове године си снимио две 
песме и два спота. Које су ти 
амбиције у 2018. години?

Никола: У овој години тежимо 
да снимимо албум, и да учествује-
мо на многим рок фестивалима, 
пробаћемо да конкуришемо за 
Зајечарску гитаријаду. То је један 
од највећих рок фестивала где 
можемо најбоље да представимо 
своју музику. 

Учествовао си на концерту 
чији је приход био намењем у 
хуманитарне сврхе. Какав је твој 
став о таквим акцијама помоћи 
другима?

Никола: Увек треба учество-
вати у хуманитарним акцијама, 
поготову када знате да некоме по-
мажете, а притом уживате у томе 
што радите. 

Можеш ли рећи своје мишљење 
о данашњој популарној музици 
која се слуша по дискотекама и 
кафићима?

Никола: Искре-
но, та музика ми се 
уопште не свиђа. 
Зато што је 90% те 
музике одрађено 
компјутерски, а што 
је најважније нема 
емоције у тој музици. 

Коју музику 
слушаш у слободно 
време?

Никола: ЕхYu- rock, метал, 
панк и здраву народну музику, 
као нпр. Тома Здравковић. 

Који су ти узори од домаћих и 
страних музичара?

Никола: Од домаћих Бора 
Ђорђевић и Сеад Зеле Липовач од 
страних Lemmy Kilmister. 

На којим местима у граду 
можемо да уживамо у твојој 
музици?

Никола: Градски културни 
центар, Даблинер, Мојо клуб, Бу-
ковски... 

Колико те разумеју и 
подржавају другови из школе?

Никола: Можда не разумеју, 
не слишају ту музику, али имам 
подршку од њих. 

Да ли си себи нешто зацртао 
да оствариш, а није везано за 
музику?

Никола: Тренутно не мислим о 
томе. 

Шта би поручио младима 
који данас свирају и можда по 
први пут држе гитару у својим 
рукама?

Никола: Да наставе да вежбају 
и да никада не одустају од своје 
жеље и свог циља. 

Јелена Масал 
Андријана Милојевић IVm2

Интервју са талентованим ученицима – Никола Туцовић
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Ти си ученик Техничке 
школе. Од када си почео да се 
интересујеш за техничке науке 
и зашто си одлучио да баш 
изабереш ову школу?

Данило: Још од малена гајим 
интересовања према техничким 
наукама и имао сам жељу да 
упишем смер техничар графичке 
припреме. 

Који су твоји планови 
након завршетка средње 
школе везани за наставак 
школовања?

Данило: Трудићу се да 
упишем теолошки факултет и 
да постанем свештеник, а поред 
тога бих волео да се опробам у 
графичарству. 

Како и када се јавила твоја 
љубав према свирању гусли?

Данило: Интересовање 
се јавило пре годину дана 
када сам случајем околности 
присуствовао гусларској вечери. 

Чули смо да си доста пута 
приређивао концерте чији 
је приход био намењен у 
хуманитарне сврхе. Какав је 
твој став о таквим акцијама за 
помоћ другима?

Данило: Сматрам да свако 
ко је у могућности треба да 
помогне другима на било какав 
начин и гледам на то као на 
добро дело и јако леп гест који 
нама музичарима не представља 
проблем, а некоме то значи 
много. 

Какво је твоје мишљење о 
музици која је у данашње време 
јако популарна и доста се слуша 
по клубовима и кафићима?

Данило: Не волим музику 
коју моји вршњаци слушају и 

мислим да она 
нема поенту и да 
могу променио 
бих то, међутим 
поштујем свачији 
избор јер сви 
имамо другачију 
слику о томе и 
право избора. 

Коју музику 
ти слушаш у 
слободно време?

Д а н и л о : 
У г л а в н о м 
слушам стару 
народну музику, 
ф о л к л о р н е 
веселе песме, а 
такође волим 
ипонешто од страних извођача. 

Ко је твој узор од домаћих и 
страних музичара?

Данило: Мој узор је гуслар 
Миломир Миљанић. 

Да ли постоје места у граду 
на којима се слуша оваква 
врста музике?

Данило: На моју жалост у 
Ужицу и Србији таквих места 
нема много, у нашем граду таква 
музика се слуша у Градском 
културном центру са којим 
сарађује Гусларско друштво. 

Колико те разумеју и 
подржавају другови из школе?

Данило: Нико од њих не слуша 
овакву врсту музике, али сви 
поштују мој избор и уз мене су 
на концертима који се одржавају 
у нашем граду. Верујем да им је 
сигурно занимљиво и необично. 

Да ли имаш неки циљ који си 
зацртао себи, а да није повезан 
са светом музике?

Данило: Желео бих да као и 
мој отац постанем свештеник. 

Шта би поручио младима 
који се по први пут сусрећу са 
овим инструментом?

Данило: Коме се допадне овај 
инструмент, све што треба је 
уложити труд и рад и свако ко 
жели да научи успеће у томе. 

Поред свих инструмената, 
одакле баш интересовање за 
гусле?

Данило: Велики патриотизам 
који гајим у себи привукао ме да 
се бавим овим инструментом. 
Волети своју земљу, осећати 
националну и културну 
припадност, познавати славну 
прошлост предака је нешто што 
мене чини испуњеним. 

Интервју сачинила, 
Милица Стојановић 1г

Интервју са талентованим ученицима – Данило Томић

Славна прошлост предака
опевана у гуслама
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Први светски рат је један од 
највећих сукоба у историји, 
трајао је од лета 1914. до јесени 
1918. године. То је био освајачки 
рат и водио се између два саве-
за, Централних сила и Антанте. 
Непосредан повод за избијање 
Првог светског рата био је Са-
рајевски атентат. Гаврило Прин-
цип, Србин из Босне, 28. јуна 
1914. године извршио је у Са-
рајеву атентат на аустроугарског 
престолонаследника надвојводу 
Франца Фердинанда. Гаврило је 
био члан Младе Босне, органи-
зације којој су главни циљеви 
били уједињење Јужних Словена 
и ослобођење од аустроугарске 
власти. Тај атентат био је један 
од догађаја који су проузрокова-
ли кризу која је потом довела до 
избијања рата.

Борбе су у почетку вођене на 
три главна фронта: Западном, 
Источном и Балканском. Улас-
ком Турске у рат, 2. новембра 
1914, битке су вођене и око Дар-
данела, између Турске и Велике 
Британије, а пред крај 1915. го-
дине отворена су још два главна 
фронта: Италијански и Солун-
ски.

Капитулацијом Немачке, 
завршен је Први светски рат. 
Када су 11. новембра 1918. го-
дине у 11:00 сати у Француској, 
у специјалном вагону маршала 
Фердинанда Фоша у граду Ком-
пјењу, силе Антанте потписале 
примирје са Немачком и тиме 
окончале Први светски рат, тај 
дан се обележава као Дан при-
мирја. Датум 11. новембар слави 
се у свим земљама које су потпи-
сале споразум.

После потписивања при-
мирја, настављени су преговори 
о условима мира. Они су дого-

ворени Версајским миром, пот-
писаним 28. јуна 1919. године. 
Тим догађајем је званично окон-
чан Први светски рат.

Ниједна друга земља учесни-
ца Првог светског рата није тако 
скупо платила своју слободу као 
Србија.

Аустроугрска је за убиство 
Франца Фердинанда оптужила 
Краљевину Србију. Неколико 
дана после ултиматума, 28. јула 
1914. године Србији је објављен 
рат. Под врховном командом ре-
гента Александра и начелника 
генералштаба војводе Путника, 
три српске армије предводили 
су Петар Бојовић, Степа Степа-
новић и Павле Јуришић Штурм. 
Главни напад аустроугарске 
Балканске војске, под коман-
дом Оскара Поћорека уследио 
је преко Дрине, на изненађење 
српске војске која је рачунала 
да ће главни напад бити преко 
Саве и Дунава.

У току ноћи између15. и 16. 
августа, започела је Церска бит-
ка. За неколико дана непријатељ 
је био избачен преко Дрине, а 
Степа Степановић је за успех у 
овој бици добио чин војводе.

Током септембра и октобра, 
аустроугарска војска поново 
прелази Дрину и осваја пла-
нинске висове Западне Србије. 
Највеће борбе су одигране на 
Мачковом камену и Црном врху. 

Колубарска битка почиње 
у новембру. Нови командант 
Прве армије генерал Живојин 
Мишић повукао је војску на по-
ложаје код Горњег Милановца. 
У противнапад српска армија 
креће 3. децембра 1914. године. 
Непријатељски фронт се врло 
брзо разбио, а аустроугарска 
војска почиње да се повлачи. 
Ослобођен је Београд, а генерал 
Мишић добио је чин војводе.

Почетком октобра 1915. поче-
ла је нова офанзива на Србију. 
Немачку, аустроугарску и бугар-
ску војску предводио је немачки 
фелдмаршал Аугуст фон Макен-
зен. Циљ похода био је обезбе-
дити комуникацију која је преко 
Србије и Бугарске спајала Беч и 
Цариград. Врло брзо пао је Бе-
оград, а бугарске трупе су ушле 
у југоисточну Србију и Македо-
нију. Српска војска креће према 
Косову и Метохији. По зимском 
времену, без довољно хране, 

војска је наставила по-
влачење преко Црне Горе 
и Албаније. На том путу, 
живот је оставило преко 
60.000 људи. Српске трупе 
и цивили су савезничким 
бродовима пребачени на 
острво Крф где је од исцр-
пљености умрло још око 
10.000 људи. Сви они који 

нису могли бити сахрањени на 
каменитом грчком тлу полагани 
су у море – у плаву гробницу.

Одувек смо били спремни да 
се бранимо, и храбро идемо на-
пред. Борбени поклич наших 
старих предака нас обавезује да 
ово искуство не препустимо за-
бораву, већ да оно остане доку-
ментовано за векове генерација-
ма које надиру.

СТОГОДИШЊИЦА ОД ПОБЕДЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ

Кристијан Масал, ученик 4е1
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Плава гробница
 
Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом.
 
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата
И на мртве алге тресетница пада,
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
Прометеји наде, апостоли јада.
 
Зар не осећате како море мили,
Да не руши вечни покој палих чета?
Из дубоког јаза мирни дремеж чили,
А уморним летом зрак месеца шета.
 
То је храм тајанства и гробница тужна
За огромног мрца, к›о наш ум бескрајна.
Тиха као поноћ врх острвља јужна,
Мрачна као савест, хладна и очајна.
 
Зар не осећате из модрих дубина
Да побожност расте врх вода просута
И ваздухом игра чудна пантомима?
То велика душа покојника лута
 
Стојте, галије царске! На гробу браће моје
Завите црним трубе.
Стражари у свечаном опело нек отпоје
Ту, где се вали љубе!
 
Јер проћи ће многа столећа, к’о пена
Што пролази морем и умре без знака,
И доћи ће нова и велика смена,
Да дом сјаја ствара на гомили рака.

Али ово гробље, где је погребена
огромна и страшна тајна епопеје,
Колевка ће бити бајке за времена,
Где ће дух да тражи своје корифеје.
 
Сахрањени ту су некадашњи венци
И пролазна радост целог једног рода,
Зато гроб тај лежи у таласа сенци
Измеђ недра земље и небесног свода.
 
Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну,
Веслање умре хујно,
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну
побожно и нечујно.
 
Јер хоћу да влада бескрајна тишина
И да мртви чују хук борбене лаве,
Како врућим кључем крв пенуша њина
У деци што кликћу под окриљем славе.
 
Јер, тамо далеко, поприште се зари
Овом истом крвљу што овде почива:
Овде изнад оца покој господари,
Тамо изнад сина повесница бива.
 
Зато хоћу мира, да опело служим
без речи, без суза и уздаха меких,
Да мирис тамјана и дах праха здружим
Уз тутњаву муклу добоша далеких.
 
Стојте, галије царске! У име свесне поште
Клизите тихим ходом.
Опело држим, какво не виде небо јоште
Над овом светом водом!

 Милутин Бојић
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Хокинг је дипломирао физику 
на Оксфорду, потом је с темом 
из теорије релативности докто-
рирао на Кембриџу, где је наста-
вио своју академску каријеру. 
Постао је члан Краљевског 
друштва 1974, професор мате-
матике 1979. Као студент добио 
веома прогресивну неуромото-
ричку болест која веома онеспо-
собљује и ограничава кретање и 
говор. Свој математички рад на-
ставио je ментално и саопшта-
вао га тек у завршном облику. 
Његов животни рад представља 
изванредну победу над тешком 
физичком онеспособљеношћу. 

Хокинг је започео проучавање 
опште теорије релативности, 
примећујући да Ајнштајнова те-
орија не објашњава квантноме-
ханичку природу физике и није 
у стању да адекватно опише гра-
витационе сингуларитете попут 
„црнихрупа” или „великогпрас-
ка”. У књизи The Large Scale 
Structure of Space- Time (G. F. R. 
Ellis, 1973) показао је да се прос-
тор- време сингуларитет мора 
појавити на почетку универз-
ума и самопростора и времена; 
то је био „великипрасак” (тач-
ка бесконачно високе густине 
просторновременске закривље-
ности). Универзум се од те тачке 
па на даље шири. 

Хокинг је веома унапредио 
наше знање о црним рупама – 
оне су сингуларитет у времену 
и простору, који су узрокова-
ни масом довољном да закриви 
простор тако да је онемогућен 
пролазак светлосних таласа 
(фотона). Граница унутар које 
светлост не може да изађе зове 
се хоризонт догађаја и задата 

је Шварцшилдовим радијусом. 
Хокинг је установио да се хо-
ризонт догађаја временом може 
само повећавати или остати 
константан, тако да уколико би 
две црне рупе нестале, површи-
на новонастале области била би 
већа од збира површина компо-
ненти. 

Показао је да механика црних 
рупа има паралеле у законима 
термодинамике (према којима 
ентропија мора расти с време-
ном). Такође је показао да црне 
рупе не настају само услед ко-
лапса звезда, већ и услед колап-
са и других висококомпресова-
них региона простора. 

Године 1974. Хокинг је до-
шао до изванредног резултата 
да црне рупе могу емитовати 
топлотно зрачење. Например, 
ако је пар честица- античести-
ца настао у близини хоризонта 
догађаја, а само једна је унутар 
њега, тада црна рупа ефектив-
но емитује топлотно зрачење. 
Коначна се температура отуда 
мора повезати с црном рупом, а 
аналогија између механике црне 
рупе и термодинамике је ства-
рна. 

Хокинг је умро у својој кући 
у Кембриџу у Енглеској, рано 
ујутру 14. марта 2018. године, у 

76. години живота. Његова по-
родица је изјавила да је “спокој-
но умро”. 

Будућност
човечанства

Хокингје 2006. године поста-
вио отворено питање на интер-
нету, које гласи: „У свету који је 
у хаосу политички, социјално 
и еколошки, како људска врста 
може да се одржи још 100 годи-
на?”, касније појашњавајући: „ Ја 
незнам одговор. Зато сам и по-
ставио питање, да људи о томе 
размишљају и да буду свесни 
опасности са којима се сада су-
очавамо.”

Хокинг је изјавио да, с обзи-
ром на пространост свемира, 
ванземаљци вероватно постоје, 
али да контакт са њима треба 
избећи. Он је упозорио да би 
ванземаљци могли опљачкати 
Земљу због ресурса. Тако је 2010. 
Године рекао: „ Ако нас посете 
ванземаљци, исход би био као 
када је Колумбо дошао у Аме-
рику, што се није показало као 
добро за Индијанце. “

Ивана Јелисијевић, 4г
Милица Петровић, 4г

СТИВЕН ХОКИНГ
НАЈПОЗНАТИЈИ ФИЗИЧАР СВЕТА И ЈЕДАН ОД НАЈПОЗНАТИЈИХ 
УМОВА ДАНАШЊИЦЕ
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Интервју са познатима

Врхунска музичка уметница, 
интерпретаторка православне 
духовне српске, византијске, 
руске, грчке и бугарске музике; 
оснивач, диригент и уметнич-
ки руководилац хора и студија 
за  духовну музику  „Мелоди“. 
Дивна - певачица дивног гла-
са, поседује таленат који радо 
дели са другима, уз то је и скри-
вена сликарка. Данас ужива 
статус једне од највећих савре-
мених мисионарки српске пра-
вославне и византијске култур-
не баштине.

Речи академика Матије 
Бећковића изговорене након 
једног концерта Дивне Љубоје-
вић вероватно најбоље описују 
уметнички дар ове дивне умет-
нице: „ Био сам неки дан на 
концерту Дивне Љубојевић. Ту 
је било 3500 људи, личило је на 
најлепшу службу у најлепшем 
храму на свету. Била је то де-
ликатна, дискретна музика коју 
је имао ко да слуша и да награ-
ди. Нисам од смрти патријар-
ха Павла видео српски народ у 
бољем издању него у тој двора-
ни... “

Наталија, ученица III разреда 
наше школе, ступила је у кон-
такт са Дивном, и поставила 
јој је пар питања како бисмо је 
боље упознали. 

Како сте почели да се бавите 
музиком?

Музиком сам почела да се 
бавим када сам заједно са ро-
дитељима одлазила у цркву Ва-
ведење. Тамо сам као девојцица 
слушала хорско певање, коме 
сам се касније и сама придру-
жила. 

Како је изгледало Ваше 
школовање?

У Београду сам ишла у нижу 
музичку, па у средњу„ Мо-
крањац», а aкадемију сам уписа-
ла у Новом Саду. Паралелно са 
студијама сам имала место ди-
ригента у„ Првом београдском 
певачком друштву». Путовала 
сам свакодневно првих шест ме-
сеци у Нови Сад. Плус, два пута 
недељно на пробе у Београд, 
плус на литургије недељом. Упо-
редо с почетком музичког шко-
ловања пронашла сам тај звук у 
манастиру Ваведење који је оп-
ределио мој живот. 

Ко Вас је увео у веру, а ко у 
музику?

У цркву су ме увели роди-
тељи, а вера ми је дарована као 
малој. Не могу да вам одговорим 
на питање из угла човека који је 
као зрео ушао у веру, јер ја сам од 
малих ногу била у њој. За мене 
је то природан однос са Богом, 
природно упознавање свега што 
се дешава у нашој духовности. А 
ко ме је увео у музику? Божјим 
даром сам иницирана од малих 
ногу. Духовна музика је нешто 
што је основ, не постоји ништа 
изазовније од традиције те вр-
сте, то је природни ток мојих му-
зичких и животних корака ово-
га што данас радим. Одувек сам 

била свесна свог гласа и умећа 
певања. Али то није нешто чему 
сам се дивила. То је била чиње-
ница. Важно је оно што човек 
уради од тог дара. Суштина је 
на крају да таленат поделите са 
другима на најбољи начин. 

Да ли поред певања имате 
још неки таленат?

Нормално музичко образо-
вање подразумева свирање ин-
струмента, свирала сам и сада 
свирам клавир, поред певања. 
Ипак, то је све музички таленат, 
али кад је реч о другим таленти-
ма, рецимо да лепо цртам. То ра-
дим за себе и не излажем јавно. 
Имам врло веште руке. 

Да ли је враћање веронауке 
у школе начин да се новим 
генерацијама приближи можда 
и духовна музика?

Враћање веронауке је фантас-
тична ствар, али сукобљавање 
веронауке с грађанским васпи-
тањем је нешто најгоре што се 
десило у нашем школском сис-
тему. Да ли то значи да онај ко је 
верски опредељен није грађан-
ски васпитан? Напротив. А код 
нас грађанско васпитање значи 
одсецање корена! Кад би се ис-
кључило грађанско васпитање, 
веронаука би с добрим предава-
чима допринела оплемењивању 
деце, њиховој спознаји да у ду-

Дивна је Дивна!
Дивна Љубојевић - певачица анђеоског гласа



TЕМГ 18 15

бини душе и срца носе могућ-
ности, да знају шта могу, ко им 
помаже, ко је увек с њима!

Шта је одредило Вашу љубав 
према духовној музици?

Од раног детињства сам с ро-
дитељима обилазила манастире 
и упознавала се с нашом правом 
историјом и културом, која је 
лепа и обећавајућа за будућност. 
Многе службе у манастирима с 
дивним појањем сам одстајала. 
Тако смо дошли и у манастир 
Ваведење. То је била прва права 
музика међу духовном музиком 
која ме је обузела и оставила на 
мене дубок утисак и додир. 

Како Ваша интерпретација 
делује на друге?

Ми смо у ствари проводни-
ци: живим као обичан човек, 
са свим људским потребама и 
падовима, али певам о нечему 
што је надљудско и вечно и што 
буди у људима успавано рајско 
биће! Сазнала сам, рецимо, да се 
у Сплиту моја музика користи у 
терапији за децу оболелу од ау-
тизма и да има позитивних ре-
зултата. 

Да ли публика у земљама 
које нису православне 
другачије реагује на вашу 
интерпретацију?

До 2008. године, моја каријера 
је била везана углавном за За-
падну Европу, где ме је слушала 
искључиво инострана публика. 

Реакције су увек биле фантас-
тичне. Наравно да сваки народ 
другачије показује одушевљење, 
тронулост, раскрављеност… 
Ипак, свуда на оно што чују ре-
агују као да су се у томе препо-
знали, иако не разумеју текст, 
али у тој музици је јединство 
које се као пакет распореди по 
генетском памћењу и оних који 
данас нису православни. 

Шта је највеће признање које 
сте добили?

Лепо ми је када су људи при-
сутни док певам, а концерте 
правим да бих поделила ту ле-
поту са онима који можда нису 
у прилици да дођу у цркву. Ши-
рење лепоте и смисла за мене је 
највећа сатисфакција. 

Истакли сте једном како 
је непознавање сопствене 
традиције и корена једна 
од највећих мана нашег 
народа, можете ли то да 
прокоментаришете?

Не могу да кажем да је то наша 
мана, пре бих рекла да је то наша 
рана. Када смо се одрекли своје 
прошлости, као да смо себи 
одсекли ноге, а у тој ситуацији, у 
којој је темељ разорен, шта може 
да држи кућу? А Срби су има-
ли све, од територије, државе, 
културе, уметности, и од свега 
најзначајније – имали су свети-
теље који су собом освештали ту 
богату, лепу и тешку историју. 
Непристојно је, а поврх свега је 
и глупо негирати прошлост када 
знамо да је она наша будућност. 

Како гледате на будућност?
У будућност не гледам сваки 

дан. Најлепше се осећам у том 
једном дану који има почетак 
и крај. Имам жеље и идеје, али 
не гледам пројектно на будућ-
ност. Сваког дана устајем поно-
во васкрсла и увек је то шанса за 
нешто ново – каже Дивна. 

Наталија Пројевић, 3т

Интервју са познатима

Сузана Ћебић, 
светска, а наша!

Члан је од-
бојкашке ре-
презентације 
Србије. На 
светском пр-
венству 2006. 
године освоји-
ла је бронзану 
медаљу и била 
проглашена за најбољег либера 
првенства. Одмах потом, 2007. 
године осваја сребрну медаљу, 
на Европском првенству, а 2011. 
године златну медаљу, такође на 
Европском првенству. 

Ученица четвртог разреда 
наше школе, Милица Петровић, 
била је рада да ступи са њом у 
контакт и постави јој пар пи-
тања о њеном раду. Славна од-
бојкашица каже да није имала 
узоре, али можда баш она поста-
не та чијим ће стопама неко кре-
нути!

Које године ти се јавила прва 
жеља за бављењем одбојком и 
да ли је то од почетка био твој 
циљ у животу ?

Почела сам као дете да трени-
рам, али то је била нека опуште-
на варијанта, чак сам напустила 
у неком моменту, али рецимо да 
сам почела са 13 година. 

Колико рада и труда је било 
потребно да оствариш овај 
успех?

Што се тиче рада и труда, 
потребно је заиста много, и уз 
то доста одрицања, али ако се 
нешто воли онда је све лакше. 

Први тим за који си играла?
Први тим био је Црнокоса 

(Косјерић), затим Јединство 
(Ужице). 

Да ли си имала узоре као 
тинејџер?
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НЕВЕРОВАТНЕ 
СРПКИЊЕ КОЈЕ 
СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ 
ИСТОРИЈУ И 
КУЛТУРУ СРБИЈЕ

Након читања овог текста, ви-
дећете да вам не треба одређено 
време и специфична околина 
како бисте променили нешто у 
животу. Много је жена чија хра-
брост и посвећеност могу бити 
наш извор инспирације, попут... 

Маге Магазиновић. У време 
када је рођена, женски глас се 
у Србији, али и у целој Европи, 
није чуо даље од кухиње. Ову 
неправду покушаће да исправи 
управо она. Марија Мага Мага-
зиновић, рођена 1882. године у 
Ужицу, била је прва жена нови-
нар, библиотекарка, наставни-
ца, зачетница модерног плеса, 
ученица глуме Макса Рајнахар-
та, визионар, сањалица, крити-
чарка проводаџисања, заговор-
ница широког образовања жена. 

Када је отац Ристо добио по-
сао кројача у Народном позо-

ришту, Магазиновићи су се пре-
селили у Београд. Тада почиње 
Магино интересовање за умет-
ност, гледање представа, марљи-
во учење, играње и певање у 
КУД„ Обилић». Снови полако 
постају стварност. 

Мага је још као девојчица 
била храбра, гледала широко. Је-
жила се и на помисао да живи у 
мушком свету. Чврсто је реши-
ла да га мења. У тренутку када 
је, после Више женске школе, 
уписала Филозофски факултет, 
Мага је започела битку за рав-
ноправност жена. Био је то сам 
почетак 20. века, када су, како се 
сматрало, девојке биле привиле-
говане, јер су могле да студирају 
са статусом - ванредни студент. 

Уз подршку колегиница, избо-
рила се да девојке од 1902. годи-
не добију индекс редовних сту-
дената. Када је основала Клуб 
студенткиња, њена активност 
на родној равноправности по-
стала је још гласнија. Мага чита 
забрањене књиге, сарађује са 
Народном библиотеком, први 
пут у историји српског нови-
нарства једна дама пише и по-
стаје уредница рубрике„ Жен-
ски свет” у„ Политици», предаје 
у новооснованој Првој женској 
реалној гимназији. 

Заправо, Марија Магазино-
вић је била прва жена која је 
довела модеран плес у Србију, 
прва жена новинарка по звању, 
прва жена библиотекарка у На-
родној библиотеци Србије, а во-
лонтирала је и као болничарка у 
току Балканских ратова. 

Јелена Анжујска - оснивач 
прве женске школе у Србији и 
прва српска краљица која је по-
стала светитељка

Јелена Анжујска је била супру-
га српског краља Стефана Уроша 
I који је владао од 1243. до 1276. 

Узоре никада нисам имала. 
- Шта сматраш највећим ус-

пехом у животу? Какав је осећај 
бити проглашен за најбољег ли-
бера и то на Светском првен-
ству?

Највећи успех – Прилика да 
радим оно што волим и уз ту 
прилику да побеђујем у сваком 
погледу. Имала сам прилику да 
играм са најбољим играчицама, 
да се такмичим на најјачим 
такмичењима и да освајам 
доста медаља уз индивидуална 
признања, која свакако пријају. 
Мене је то натерало да радим 
још више. 

- У ком тиму сада играш и како 
се слажеш са осталим девојкама 
из тима?

Сматрам да сам имала доста 
среће током каријере. Тренутно 
сам у Румунији, ЦСМ Букурешт 
и сјајно се осећам. Екипа има 
доста интернационалаца, па је 
дружење одлично!

- Какве те успомене везују за 
родни град ?

Што се тиче родног града, 
тамо ми је породица, пријатељи, 
па користим сваку прилику да 
их посетим и проведем што 
више времена са њима. 

Захваљујемо се Сузани на 
издвојеном времену, и желимо 
јој да остане успешна у томе што 
ради!
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вела и радила све до своје смрти. 
У том периоду ствара углавном 
историјске композиције, жанр- 
слике и мртву природу. У српско 
сликарство је унела нове теме: 
жанр сцене и мртву природу. 

Међу њена најпознатија дела 
спадају: „Аутопортрет“ (1836), 
„Портрет младог мушкарца“ 
(1837), „Грожђе с корпом“ (1838), 
„Српски Хомер“ (цртеж 1839), 
„Портрет Симе Милутиновића 
Сарајлије“ (1840), „Италијански 
виноградар“ (1842). После 1846. 
„Портрет кнегиње Персиде Ка-
рађорђевић“, „Портрет војводе 
Стевана Книћанина“, „Деца Пав-
ла Станишића“, „Београђанка“, 
„Млади Данић“, „Дечак са соко-
лом“ и др. Катарина Ивановић је 
насликала укупно 38 слика. 

Она је од 1876. члан Српског 
ученог друштва и тако је по-
стала прва жена академик код 
Срба. Преминула је у Столном 
Београду у Мађарској 22. сеп-
тембра 1882. Њени посмртни 
остаци 1967. пренети су у Бео-
град у Алеју народних хероја на 
Новом гробљу. 

Милунка Савић - српска хе-
роина

Рођена је 1890. или 28. јуна 
1892, како пише у њеној члан-
ској карти Удружења резервних 
војних старешина, у селу Коп-
ривница код Јошаничке Бање у 
Рашкој. 

Када је по објављивању Указа 
о мобилизацији 1912. године до-
шло до масовног оџива, Милун-

године и мајка краљева Дра-
гутина и Милутина. Њен двор 
налазио се на самом рубу Косо-
ва и Метохије у месту Брњаци. 
У њему је Јелена основала прву 
Женску школу у Србији у којој 
су се девојке училе ручним ра-
довима, а по завршетку школе, 
краљица их је даривала миразом 
за удају. Била је то прва стручна 
женска школа, не само у Србији 
већ и у Европи, према мишљењу 
историчара. 

Легенда каже да се после три 
године од своје смрти јавила у 
сну једном монаху, а када су от-
ворили њен гроб тело је нађено 
цело и очувано. Од те 1317. она 
се слави као светитељка 12. но-
вембра по новом календару. 

Монахиња Јефимија (Јелена 
Мрњавчевић), прва књижевни-
ца Србије

Јелена Мрњавчевић (око 1350 
- 1405) је била жена деспота 
Угљеше, рођака цара Душана. 
Када је деспот погинуо у бици на 
Марици 1371. године, Јелена је 
дошла на двор кнеза Лазара, бу-

дући да је била Миличина рођа-
ка. Замонашила се и узела име 
Јефимија, под којим је позната 
као прва српска књижевница. 
Верује се да је Јефимија пома-
гала кнегињи Милици у вођењу 
државних послова у периоду 
њене владавине након Косов-
ске битке и прилично утицала 
на образовање Миличине деце. 
У српској књижевности Јефи-
мија је остала позната по три 
вредна књижевна дела: „ Туга за 
младенцем Угљешом”„, Мољење 
Господу Исусу Христу” и„ Пох-
вала кнезу Лазару“. 

Катарина Ивановић – прва 
жена академик у Србији

Рођена је 15. маја 1811. у по-
родици српског грађевинског 
предузимача у Веспрему, у Аус-
тријском царству. Детињство је 
провела у малој српској заједни-
ци у Београду. Талентована од 
детињства, сликарство је поче-
ла да учи захваљујући новчаној 
помоћи трговца Ђорђа Стан-
ковића у Пешти у атељеу Јоже-
фа Пешког. Касније је њен дар 
за ликовну уметност уочила и 
мађарска грофица Чаки, која јој 
је омогућила да сликарство учи 
у Бечу у Уметничкој академији, 
где жене у то доба иначе нису 
имале приступ. 

Године 1846. одлази у Бео-
град, у ком остаје свега годину 
дана. Извесно време живела је 
у Паризу и Загребу. Путовала 
је по Холандији и Италији, где 
је много научила о савременом 
сликарству. Пред крај живота 
вратила се у Београд, где је жи-
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ла српску књижевност лепшом, 
тематски и мисаоно богатијом. 

Осим што је студирала књи-
жевност и педагогију, Исидора 
се занимала и за природне нау-
ке, као и за филозофију (из које 
је докторирала у Немачкој 1922. 
године). 

У српској и европској књи-
жевности остала је упамћена 
по својим делима као што су 
путопис„ Писма из Норвеш-
ке”, приповедна врста интим-
ног дневника„ Сапутници’’, њен 
најзначајнији роман„ Хроника 
паланачког гробља’’ и многим 
другим књижевним остварењи-
ма. Исидора Секулић била је 
прва Српкиња чланица САНУ- 
а. И да не заборавимо, била је и 
болничарка на фронту до 1915. 
године. 

Надежда Петровић – највећа 
српска сликарка 20. века, 
заштитница жена, рањених и 
болесних

Била је најзначајнија српска 
сликарка импресионизма и фа-
овизма, а њена дела излагана су 
широм Европе од 1901. до 1912. 

Надежда Петровић се сматра 
највећом српском сликарком 20. 
века. Она је била најзначајнија 
српска сликарка импресионизма 
и фаовизма. Од 1912. Надежда 
престаје да се бави сликарством 
јер по избијању Балканских ра-
това добровољно одлази да ради 
на фронтовима као болничарка. 
Одликована је медаљом за хра-
брост и медаљом Црвеног Кр-
ста. Кад је почео Први светски 
рат, Надежда се опет пријављује 
као болничарка. Након што је у 

ка је одлучила да се пријави на 
једном од мобилизационих збо-
ришта у Београду. 

У српску војску пријавила се 
као добровољац, одевена као 
мушкарац и тврдећи да је Ми-
лун Савић. Била је део Гвозденог 
пука, најелитнијег Другог пука 
српске војске „Књаз Михаило“. 
У том пуку, осим ње, борила се 
и Шкоткиња Флора Сандс. Ми-
лунка се истакла и као бомбаш у 
Колубарској бици. 

Орден Карађорђеве звезде са 
мачевима Милунка је добила на 
Јовандан 1917. године. Уз то, но-
силац је и бројних других одли-
ковања. 

Више пута је рањавана, а сма-
тра се да су њен прави иденти-
тет саборци открили у Првом 
балканском рату. 

Почетком 1920- их година за 
заслуге у рату од државе је доби-
ла имање у Степановићеву, селу 
крај Новог Сада, где је подигла 
кућу и са сестром Славком об-
рађивала имање, док је брак са 
Вељком западао у кризу, тако да 
је сама подизала четворо деце. 

Касније, у потрази за бољим 
животом, заједно са ћеркама је 
отишла у Београд, где је месе-
цима покушавала да нађе посао. 
За све то време ишколовала је и 
одгајила тридесеторо деце коју 
је доводила из свог родног села. 

Након рата, власт јој је 1945. 
доделила пензију. Старост је 
провела у својој кући на Во-
ждовцу, у друштву унука и у 
редовним сусретима са војним 
ветеранима. Умрла је штри-
кајући (према исповести њеног 
унука) 5. октобра 1973. године. 
Сахрањена је у алеји великана. 

Даница Томић - прва жена 
пилот у Србији

Било је то тридесетих година 
прошлог века, у доба када је и у 

свету ваздухопловство важило 
за мушку професију. 

Своје знање крала је од супру-
га, команданта 6. ваздухопло-
вног пука, мајора Миодрага То-
мића, пилота са највећим бројем 
победа у Првом светском рату. 

Као супруга чувеног пилота 
могла је да ужива у чарима ла-
годног живота, али је она све 
више читала књиге о ваздухо-
пловству, летењу, авијатици. 
Више од свечаних хаљина њу су 
занимале небеске висине. 

Остало је записано да је 
1928. године на прослави 15. 
годишњице аеродрома Даница 
привукла пажњу престоничких 
новинара када је летела „над 
провалијом дубоком 2. 500 ме-
тара“. 

Исидора Секулић - један је од 
најбистријих умова 20. века

Књижевница, есејиста, члани-
ца САНУ- а од 1950, наставница, 
авантуристкиња, полиглота и 
критичарка уметности. 

Провела је живот скоро у тај-
ности, оставила је траг и учини-
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је српска ратна хероина која се 
борила у Балканским ратовима 
као и у Првом светском рату. 

Одмах након избијања Првог 
светског рата, Софија се под 
именом Софроније Јовановић 
пријавила у српску војску. 

Учествовала је у Ослобођењу 
Београда, и преживела и Први 
светски рат и Балканске ратове. 

Међутим, ова храбра српкиња 
изгубила је део стопала и остала 
инвалид. Одликована је са чак 
13 медаља за храброст. 

Након завршетка рата, Со-
фија није причала о њему. Рекла 
је само да је био ужасан и окру-
тан, али да је за отаџбину треба 
дати све. Била је дубоко разо-
чарана када су други солунски 
борци захтевали привилегије 
због учешћа у рату. 

Милица Томић - прва жена 
уредница листа

Жена која је била много ис-
пред свог времена. Писала је о 
празноверју наших жена, страху 
од лекара, хигијени, о моди, вас-
питању деце. 

Рођена је 1859. године у Но-
вом Саду. По образовање је 
ишла у Пешту и Беч, усаврша-
вајући знање на четири светска 
језика. Припремала се за сту-
дије медицине, од којих је мо-
рала да одустане како би пре-
узела обавезе, тада други пут 
ухапшеног, оца. По вароши се 
говорило да је политички пр-
вак Срба у Угарској имао вели-

Балканским ратовима прежи-
вела тифус и колеру, своју дру-
гу битку са тифусом губи 1915. 
године. 

Драга Љочић - прва жена ле-
кар у Србији

Уз то и феминистикиња. Сту-
дирала је медицину у Цириху. 
Ипак, није могла да се запосли у 
државног болници. Након што 
је добила одобрење од краљице 
Наталије, Драга отвара приват-
ну праксу. Она ипак 1881. успева 
да се запосли у државној болни-
ци, али не по истој плати као 
њене мушке колеге

Пошто је тражила једнака 
права мушкараца и жена у про-
фесијама, оптужена је да про-
мовише неморал. Ипак, Драга 
је била толико посвећена овом 
циљу да је успела да оствари 
своје идеје и идеале. Била је ве-
лика филантропкиња. Залагала 
се за отварање дечијих болница, 
изградњу домова за незбринуту 
децу и волонтирала као болни-
чарка за време Балканског и 
Светског рата. 

Ксенија Атанасијевић - прва 
жена доктор наука у Србији, 
професорка и филозофкиња

Ксенија Атанасијевић је прва 
жена која је на Београдском 
универзитету стекла диплому 
докторке наука 1922. године. 

Међутим, није се ту заустави-
ла. Она је прва жена запослена 
као професорка на Београдском 
Универзитету и прва српска фи-
лозофкиња. Осим што је била 
истакнута феминисткиња, фи-
лозофкиња, пацифисткиња, ан-
тифашисткиња, чланица Мале 
женске антанте и Интернацио-
налне организације жена за 
мир, била је уредница првог фе-
министичког часописа Женски 
покрет у Србији. Промовишући 
мир и толеранцију, уз напоран 
рад, унапредила је права жена у 
Србији. 

Софија Јовановић – хероина 
Србије

Добила је чак 13 ордена због 
заслуга у Великом рату. Њен лик 
нашао се и на немачкој допис-
ници с натписом «Дама- војник 
у борби 1912. године», а слика у 
униформи објављена је на илус-
трацији париског «Малог жур-
нала» с потписом «Хероина Ср-
бије“ коју су Французи назвали 
српском Јованком Орлеанком, 
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ка очекивања од своје ћерке, па 
ју је чак облачио као дечака, од 
малих ногу је водио на служ-
бена путовања и упознавао са 
сарадницима. Припремао ју 
је за врли, храбри свет. Тако је 
Милица још као девојчица била 
„инфицирана” политиком, па 
никог није изненадило када је 
са непуних 20 година почела да 
уређује очев лист „Заставу” и 
пише прве текстове. 

Милица се озбиљно посвети-
ла борби за женска права. Била 
је оснивач прве женске читао-
нице у Новом Саду -„ Посестри-
ме”. Ова читаоница је имала и 
своје„ Добротворно друштво», 
из чијег фонда се пружала по-
моћ болесним и сиромашним. 
За време Првог светског рата, 
удружење није радило, али је 
потом обновљено и налазило 
се у саставу „Народног женског 

савеза” Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца.

Допринос описмењавању и 
едукацији припадница нежнијег 
пола, Милица је дала и осни-
вањем (1911. године) часописа 
и календара „Жена”. Тако се, као 
прва дама уредница листа, избо-
рила за простор у којем је могла 
да укаже на недостојан положај 
суграђанки, њихово маргина-
лизовање услед мушке домина-
ције, претерану бригу око руч-
ка и кућних обавеза. Ова жена 
испред свог времена је писала и 
о празноверју Српкиња, њихо-
вом страху од лекара, недовољ-
ној хигијени, о моди, васпитању 
деце. 

По завршетку Првог свет-
ског рата постала је једна од се-
дам посланица Велике народне 
скупштине, чијом иницијати-
вом су даме добиле право гласа. 

Међутим, убрзо после тога, по 
оснивању југословенске држа-
ве, жене су то исто право - из-
губиле. 

Велика жена, која је име до-
била по Милици Стојадиновић 
Српкињи, умрла је у 85. години 
1944. године. 

„ЖЕНУ” УБИЛА ВЕРЕСИЈА
У последњем броју Миличи-

ног часописа, уочи Божића 1921. 
године, објављена је „Опроштај-
на реч» уреднице: „Жена” се 
бавила свим питањима, која се 
односе на живот жене и позив 
њезин. Расправљала је у исцр-
пним чланцима, а и у омањим, 
па и ситним белешкама, све 
што може да користи жени у 
друштву, у кући, у кујни, при 
васпитању. Међутим „Жена” не 
може даље, убила ју је вересија. 

Сандра Алиспахић Ђурић

 Млади мађионичар и то у на-
шој школи! Можда сте га срели, 
а нисте знали да поседује овај 
редак таленат. 

Реци нам нешто више о себи. 
Моје име је Стефан Зорзић, 

идем у други разред средње Тех-
ничке школе и бавим се магијом. 

Када си почео да се бавиш 
магијом и извођењем трикова?

Магијом сам почео да се ба-
вим пре 2 године тако што сам 
видео телевизијску емисију 
Dynamo magician impossible. То 
ме је привукло и тако сам и ја 
почео да учим трикове. 

Како си учио трикове, 
користио си неке књиге или... ?

Трикове сам учио гледајући 
друге људе на интернету и по-
моћу књига. Али није само то, 
морам и да увежбам трик, се-
дим по три сата и радим један те 
исти потез док га не усавршим. 

Који је први трик који си 
научио?

Two card monte, поента три-
ка је да два аса претворим у два 
краља. 

Који је, по твом мишљењу 
најзахтевнији трик који можеш 
да изведеш?

Лебдење прстена сигурно, не 
због саме технике, већ је потреб-
но доста додатних реквизита. 

Да ли имаш публику и како 
она реагује на магију коју 
изводиш?

Реакције су углавном добре, 
похвале за труд, а понекад ми-
сле да ћу их оџепарити. Има је-
дан случај када су мислили да 
сам дете демон и да је то црна 
магија. 

Хоћеш ли нам открити неке 
своје трикове?

Мађионичари никад не от-
кривају своје трикoве. 

Петар Павић, 2е2

ИЛУЗИОНИСТА ЈЕ МЕЂУ НАМА
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Наше писаније 

„Живот има 
смисла једино 
ако се уместо 
освете, моћи и 
мржње нађе пут 
љубави“

Најновије вести, почели су 
сукоби између два народа. Теро-
ристички напад, десетине мрт-
вих, стотине рањених. Поглед 
кроз прозор, комшије не гово-
ре, мук и тишина, само презри-
ви погледи, чудан бес у погледу 
људи.

Кажу да живот није црн. Мож-
да није, али наша свакодневни-
ца јесте. Често се запитам, да ли 
наш свет мора да буде проткан 
мржњом? Сукоби, ратови, осве-
те... Да ли је то свет у коме треба 

да живимо? Посматрам људе око 
себе, сваки њихов покрет тела 
испуњен је мржњом, презиром 
и жељом за уништавањем дру-
гих. Тражи се непостојећи раз-
лог да сав наталожени бес избије 
из људске душе. Ко су ови људи 
који мој свет чине мрачним? 

Желим свет обојен веселим 
бојама, осмех на људским ли-
цима и топлину душе. Овај свет 
овакав нема смисла и понекад 
ми се чини да овом сивилу нема 
краја. Ништа и никада неће 
бити боље ако прво не почне-
мо да мењамо себе. Престаните 
да будете завидни и пакосни. 
Престаните да мрзите друге, 
научите да волите себе. Кад бу-
демо научили да волимо себе, 
онда ћемо другим очима гледа-
ти друге. 

Није тешко другима подари-
ти осмех, поклонити лепу реч и 
неком улепшати дан. Усрећујући 

друге, много више ћемо урадити 
за себе.

 Избацити некултуру, мржњу 
и освету. 

Избацити лицемерство, под-
лост и гордост. Чему све те глу-
пости? 

Осмех, топлина речи, пажња 
и култура, то су путокази које 
треба следити. Ако сваког јутра 
претворимо по једну нашу ману 
у неку нову врлину, живот ће 
нам заиста бити обојен веселим 
бојама.

Кажу да је живот кратак. Па 
хајде онда да искоренимо сву 
мржњу, жељу за осветом и над-
моћности. Хајде да срце и душу 
испунимо љубављу према дру-
гима и себи самима. Само тако 
ћемо свет обојити лепим бојама 
и учинити га савршеним местом 
за живот, живот у хармонији.

Анастасија Филиповић 4е1

Сваком од нас подарена је 
лепота живота. Иако не по-
стоји прави савет или рецепт 
како живети, неопходно је наћи 
склад између добра и зла.

Као што је Меша Селимо-
вић рекао: „Ко опрости,тај је 
највећи“, тако би данас требало 
бити, барем у теорији. У овом 
сулудом времену у коме живи-
мо, све што је могло кренути 
низбрдо, кренуло је, и таква нам 
је постала свакодневница. Бор-
ба имућних за још већом моћи 
и контролом, незаситост је све 
више присутна, а осећања, љу-
бав и слога само се понекад на 
папиру појаве, тек да се не забо-
раве. У роману „Дервиш и смрт“ 
Меша Селимовић је покушао да 

покаже читаоцима шта мржња, 
освета и патња у једном непро-
мишљеном тренутку могу ура-
дити сваком од нас. Како један 
догађај учинио да заборавимо 
смисао свега за шта смо се бо-
рили, и из корена нас промени 
као особу. Сам осећај мржње и 
освете буди у нама толику снагу 
да се осветимо некоме за нанети 
бол, био он психички или фи-
зички, и самим тим захваљујући 
нашој непромишљености лако 
затрујемо односе међу нашим 
наследницима, који ни сами јед-
ног дана неће знати зашто мрзе 
један другог. 

Иако незамисливо на први по-
глед, највиши чин разумевања је 
опростити, заборавити, једнос-

тавно наставити даље. Једна ос-
вета за другом и док се окренеш. 
Већ си на путу за понор без наде 
за повратак. Треба „сести и раз-
мислити“ пре деловања, јер баш 
то представља разлику између 
праве и погрешне одлуке. Време 
у којем живимо грубо је према 
новим нараштајима, али док год 
постоје појединци који теже ка 
испуњеном животу, неговању 
љубави и разумевања, постоји и 
нада у промену.

Бити стално добар или стал-
но зао, исто је.У оба случаја се 
не исплати. Наћи прави баланс, 
испунити живот љубављу је оно 
што чини квалитетног човека.

Никола Џекић 4е1

Живот има смисла једино ако се, уместо освете, моћи 
и мржње нађе пут љубави
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80 година од смрти Бранислава Нушића,
славног српског комедиографа, књижевника, новинара и дипломате

Бранислав Нушић је писао 
драме, романе, приче, есеје, а 
најзначајнији део његовог ства-
ралаштва су комедије. Госпођа 
министарка, Народни посла-
ник, Сумњиво лице, Ожалошће-
на породица, Покојник, само су 
неке од омиљених комедија које 
не губе на својој актуелности од 
дана када су настале до данас, па 
су много пута изведене и адап-
тиране за позориште, филм и 
телевизију.

 Давне 1938. Србија је 
изгубила свог Нушића. 
Осуђиваног, критико-
ваног од стране власти, 
непроценљивог, апсо-
лутно талентованог, 
бритког и непоновљи-
вог. Тадашње Време на-
води да је  Нушићевој 
породици и кнез Павле 
изјавио саучешће. Лист 
пише да је комедиограф 
напустио “позорни-
цу живота”, али да је 
показивао хумор и у 
болесничкој постељи, 
констатно се шалећи са 
докторима и члановима 
породице.

Такође, доноси и при-
чу о томе како је Нушић 

годину дана пре већ био на сам-
рти, а да су онда сви југосло-
венски новинари имали веома 
тежак задатак – да напишу ње-
гову биографију. Kада се Нушић 
опоравио, прво што је тражио 
јесте било да види те биографије 
и шта се о њему писало. Kада их 
је прочитао, прокоментарисао је 
да би све то требало – јако скра-
тити. Новинар је додао и да, када 
је комедиограф дан раније ст-
варно преминуо, у редакцији до 
дошло до потпуне забуне – нико 
није могао да нађе Нушићеву 
биграфију. Испоставило се дас у 
папири – остали код писца!

“У Нушићу сам изгубила 
свог родитеља”, рекла је глуми-
ца Жанка Стокић 19. јануара, а 
преноси Време 20. јануара 1938. 
године.

Члан Народног позоришта 
Душан Раденковић рекао је: 
“Ми, глумци, оплакујемо па-
тријарха наше драме.”

Даље се пише и да је Загребач-
ко позориште поставило црну 
заставу, као и да су бројни ве-
ликани позоришта, али и пред-
седници општина и политички 
руководиоци изјавили саучешће 
породици. Поред Нушића су 
последње сате провели и мини-
стри, чланови Народног позо-
ришта и глумци који су му били 
пријатељи, пишу новине. Сахра-
на је обављена о трошку државе.

Ту је и текст како о Нушићевој 
каријери, коју прожима и поли-
тика. Лист пише да је писац по-
стао познат јер је морао да одле-
жи у затвору у Пожаревцу 1888. 
године, због једне “смеле песме”. 
Чим је изашао из затвора до-
био је службу – у Министарству 
унутрашњих послова.

Kасније је био на позицији 
секретара у Министарству про-
свете, да би радио као драматург 
Народног позоришта. Ипак, 
пише Време, за врло кратак пе-

риод је пензионисан, па 
поново ангажован, али 
овога пута на положај 
комесара пошта и теле-
графа. Овога пута, Ну-
шић је тражио да буде 
пензионисан, наводећи 
да није способан да 
обавља ту дужност.

Kасније су га врати-
ли из пензије, а након 
неколико функција, 
постао је и управник 
Новосадског народног 
позоришта. Све до Бал-
канског рата, бавио се 
и новинарством, а у не-
ким новинама је био и 
уредник.

Бојана Оташевић
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“Отишао је у сан јер се уморио 
да гледа сва та лица која су се 
претварала. Цео тај лажни свет 
у којем су се све вредности погу-
биле. Уморан је био да понавља 
исту ствар поново и поново. 
Цела наша генерација учила је 
од најбољих, они су нам пренели 
тајне заната. Онда су дошла нова 
времена. Тешко смо се носили 
са свим тим стварима у које смо 
искрено веровали, а биле су не-
прикладне за овај свет.“

Написао је  поводом његове 
смрти чувени српски редитељ, 
Александар Поповски. 

Фото Вукица Микача

Небојша Глоговац (Требиње, 
30. август 1969 — Београд, 9. фе-
бруар 2018)  био је српски филм-

ски, телевизијски и позоришни 
глумац.

Током студирања добио је 
стипендију од Југословенског 
драмског позоришта, а своју глу-
мачку каријеру започео је уло-
гом у представи Велика пљачка, 
у режији Дејана Мијача. Прву 
ТВ улогу остварио је 1987. го-
дине, када се појавио у неколи-
ко епизода серије Бољи живот. 
Глоговац се на филму први пут 
појавио 1993. године у драми Рај 
Петра Зеца, где је био један од 
главних глумаца. Након што је 
скренуо пажњу на свој таленат, 
добио је улогу у филму редитеља 
Горчина Стојановића Убиство с 
предумишљајем (1995).

Играо је главне улоге у ост-
варењима Буре барута, Не-
беска удица, Муње!, Кад по-
растем бићу Кенгур, Клопка, 
Хадерсфилд, Бранио сам Младу 
Босну, Кругови и Равна гора. 
Вишеструко је награђиван за 
улоге у позоришту и на филму, 
а издвајају се Стеријина награ-
да, Цар Константин у Нишу и 
Златна арена у Пули за најбољу 
мушку улогу.

Преминуо је после кратке и 
тешке болести, у Клиничком 
центру Србије у Београду, 9. фе-
бруара 2018. године.

Заувек ће остати упамћен као 
борац за правду, авангардни ју-
нак српског глумишта, и геније 
скромног понашања. Ужичка 
публика га памти по бројним  
улогама на Југословенском по-
зоришном фестивалу Без прево-
да, и сјајном духу и таленту  који 
је увек освајао  све присутне.

Када је изгубио тешку битку 
са болешћу, у Ужицу је освануо 
графит за памћење. Поред порт-
рета славног Глоговца нашао се 
цитат из филма „Небеска уди-
ца“: Сине, знаш како се постаје 
шампион?

Тако што изађеш на терен кад 
је најтеже...и победиш!

Нека му је вечна слава!

Бојана Оташевић

НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ
Лаку ноћ, принче

ЛИСТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ: www.tehnickaue.edu.rs
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