
„Сан лет ње но ћи” сла ви сло бо ду, а ми се њо ме не мо -
же мо по хва ли ти, на про тив. То је ко мад ко ји је ода сло -
бо ди љу ба ви, сло бо ди ми сли, сло бо ди јав но ка за не ре -
чи... Ста вљен у про стор не сло бо де, ка кав је за твор, он
до би ја но ве ди мен зи је. Су дар све та ну жно сти (др жа ва,
си стем упра вља ња) и све та има ги на ци је (те а тар, умет -
ност) на нео че ки ва ном ме сту, јер за тво ре ни це у за тво -
ру се ба ве тим сјај ним ко ма дом. Код Шек спи ра има те
про стор дво ра, ко ји је оли че ње др жа ве, и про стор ча -
роб не шу ме, ко ја је ме сто сло бо де, ства ра ла штва, има -
ги на ци је. Ми ов де уме сто дво ра има мо за твор, а про -
стор сло бо де по ста је Шек спи ров текст, од но сно про -
стор ми сли и кре а тив но сти. Ако по сто ји про стор не -
сло бо де, то је зе мља у ко јој ми жи ви мо. Не тре ба би ти
мно го ду бо ко ми слен па пре по зна ти ме та фо ру ко ја по -
ве зу је за тво ре и др жа ве.

(Ре жи сер Ко кан Мла де но вић, „Блиц”, 10. ок то бар)

* * *
То ком пр ве де це ни је на кон 2000. по сто ја ла је при ли ка
да се др жа ве на Бал ка ну ре фор ми шу, али то ни је ура ђе -
но. Ре фор ма и раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја ни су
би ли до вољ но бр зи. Мо жда ни је би ло до вољ но хра бро сти
да се та да кре не у ин тен зив ни ју из град њу де мо крат ских
ин сти ту ци ја, та ко да су оне су штин ски на пра вље не сла бе
и као та кве вр ло бр зо су уру ше не. Осим овог ло кал ног
окви ра, на раст ау то ри та ри зма на за пад ном Бал ка ну ути -
цао је и ме ђу на род ни оквир, по вра так ау то ри та ри зма на
ово под руч је има сво је парт не ре и у све ту.

(Про фе сор Фло ри јан Би бер, „Но ви ма га зин”, 10. октобар)

* * *
На Ко со ву је ве о ма ва жан ди ја лог из ме ђу срп ске за јед -
ни це и Ал ба на ца, ва жна је ко му ни ка ци ја, али су, на не ки
на чин, и Ср би и Ал бан ци та о ци по ли тич ке си ту а ци је и
слу же као обје кат за пот ку су ри ва ње. Без оп штег по ли -
тич ког кон сен зу са, ми не мо же мо да се по ми ри мо и по -
ли ти ча ри, уме сто што ди жу тен зи је, мо ра ју да по ша љу
ја сну по ру ку да љу ди тре ба да жи ве за јед но. Крај њи је
тре ну так да се ме ђу соб но раз у ме мо, јер је ово наш ре ги -
он, ко ји је ма њи од не ке ре ги је у Ка на ди. Ако не по ма же -
мо јед ни дру ги ма, не по шту је мо ме ђу соб на пра ва, али и
не ре а гу је мо ка да се ком ши ја ма не што ло ше де си, ни -
шта не ће мо по сти ћи.

(Но ви нар и пу бли ци ста Идро Се фе ри, „Фо Нет”, 13.
окто бар)

* * *

* * *
Мо ра мо да по ку ша мо да по вра ти мо до бре ака дем ске
оби ча је и да вра ти мо углед срп ским уни вер зи те ти ма.
То је сте па три о ти зам. Био сам члан ко ми си је на док -
тор ским сту ди ја ма Virginia Tech-a ко ја је от кри ла пла -
ги јат у ра ду кан ди да та. Од мах смо по зва ли кан ди да та,
пре до чи ли му до ка зе и са оп шти ли му од лу ку да га уда -
ља ва мо с фа кул те та, без пра ва да ика да по но во до ђе на
Virginia Polytechnic Institute and State University. Наш
раз го вор с кан ди да том, пре до ча ва ње до ка за и са оп шта -
ва ње од лу ке тра ја ли су укуп но по ла са та. Та ко ђе смо са -
оп шти ли кан ди да ту да не ће мо да по кре не мо кри вич ни
по сту пак про тив ње га због кра ђе ту ђе ин те лек ту ал не
сво ји не.

(Ака де мик Ду шан Те о до ро вић, „Ал Џа зи ра”, 13. ок то -
бар)

* * *
Ис при ча ћу вам јед ну при чу. Јед ног сам ју тра, док сам
кроз про зор мо је ку ће гле да ла Ка и ро, од јед ном схва ти ла
да су у јав ном пар ку по се кли све др ве ће и на ме сту на ко -
јем се оно на ла зи ло по че ли да зи да ју џа ми ју. Осе ћа ла
сам се јад но, осе ћа ла сам да сам из гу би ла сво ју сло бо ду,
јер ни сам би ла укљу че на ни у јед ну јав ну од лу ку, и мо ја
сло бо да ми је од у зе та. Сло бо да зна чи уче ство ва ти у суд -
би ни ово га све та. Би ти хра бар зна чи иза бра ти исти ну,
или се свр ста ти уз њу без стра ха. И не раз ми шља ти о
соп стве ном ин те ре су.

(Спи са те љи ца Сел ва Ба кр, „Да нас”, 6. ок то бар)

* * *
На ци о на ли зам је, пре све га, па ра но ја. Ко лек тив на и по -
је ди нач на па ра но ја. Као ко лек тив на па ра но ја, она је по -
сле ди ца за ви сти и стра ха, а из над све га по сле ди ца гу -
бље ња ин ди ви ду ал не све сти; те пре ма то ме, ко лек тив на
па ра но ја и ни је ни шта дру го до збир ин ди ви ду ал них па -
ра но ја до ве ден до па рок си зма... На ци о на ли ста је, по де -
фи ни ци ји, иг но рант. На ци о на ли зам је, да кле, ли ни ја ма -
њег от по ра, ко мо ци ја. На ци о на ли сти је ла ко, он зна, или
ми сли да зна, сво је вред но сти, сво је, што ће ре ћи на ци о -
нал не, што ће ре ћи вред но сти на ци је ко јој при па да, етич -
ке и по ли тич ке, а за оста ле се не ин те ре су је, не ин те ре су -
ју га, па као то су дру ги (дру ге на ци је, дру го пле ме). Њих
не тре ба ни про ве ра ва ти. На ци о на ли ста у дру ги ма ви ди
ис кљу чи во се бе – на ци о на ли сте. По зи ци ја, ре ко смо ли,
ко мот на. Страх и за вист. Опре де ље ње, ан га жо ва ње, ко је
не из и ску је тру да.

In memoriam Да ни ло Киш
(Сајт „Бу ка”, 15. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Под сти ца ње
традиционално
добрих од но са 
два ју на ро да

За ме ник ам ба са до ра
Сло ве ни је у Бе о гра ду
отво рио из ло жбу

Ју би лар ни пе ти ме ђу на род ни
га стро ном ски до га ђај „На ши
сло ве нач ки спе ци ја ли те ти” одр -
жан је 12. ок то бра у про сто ри -
ја ма МКУД-а „Пе те фи Шан -
дор”. При су ство ва ло му је ви -
ше од 120 уче сни ка и го сти ју
из сло ве нач ких дру шта ва из
Бе о гра да, Ко ви на, Вр шца, Сме -
де ре ва, Срем ске Ми тро ви це и
Пан че ва, као и го сти из Би о -
тех нич ке шко ле из Пту ја у Сло -
ве ни ји.

Град Пан че во пред ста вља ли
су град ски већ ник за ду жен за
кул ту ру Не ма ња Ро тар и по -
моћ ни ца гра до на чел ни ка Ма -
ри ја Ђу ка но вић.

На ши сло ве нач ки
специјалитети

Ро тар је у име Град ске упра ве
ре као да ова тра ди ци о нал на
ма ни фе ста ци ја ши ри мул ти -
кул ту рал ност у на шем гра ду, у
ко ме у сло зи и при ја тељ ству
жи ве при пад ни ци два де сет
шест ет нич ких за јед ни ца. До -
дао је да сло ве нач ка за јед ни ца
у Пан че ву ак тив но уче ству је у
кул тур ном и јав ном жи во ту гра -
да и обо га ћу је га сво јим ра зно -
вр сним про гра ми ма с ци љем
про мо ви са ња сло ве нач ке
култур не ба шти не, исто ри је и
тра ди ци је.

Пред сед ник На ци о нал ног
са ве та сло ве нач ке на ци о нал -
не ма њи не у Ср би ји Са ша Вер -
бич под ву као је да ова ма ни -
фе ста ци ја има по се бан зна чај
за сло ве нач ку по пу ла ци ју у
Ср би ји, јер по ред оку пља ња
Сло ве на ца и про мо ви са ња га -
стро но мије под сти че дру же -
ње и са радњу уче ни ка и про -
фе со ра сред њих шко ла из

Срби је и Словени је и тра ди -
ционал но до бре од но се два ју
народа.

Те ма ово го ди шњег ре ви јал -
ног так ми че ња би ла је га стро -
но ми ја сло ве нач ке ре ги је Го -
рењ ска. На став ник ЕШ „Па ја
Мар га но вић” Си ни ша На у мо -
вић ко ор ди ни сао је рад ку ва -
ра – уче ни ка уго сти тељ ских
сме ро ва шко ла из Вр шца, Ко -
ви на, Пту ја и Пан че ва. За услу -
жи ва ње го сти ју би ли су за ду -
же ни уче ни ци ко но бар ског
сме ра пан че вач ке шко ле, а
на чин на ко ји су то чи ни ли
оце њен је као ве о ма про фе -
си о на лан. Про фе со ри и ђа ци
из Би о тех нич ке шко ле из
Птуја у но вем бру ће у свом
гра ду бити до ма ћи ни Ко вин -
ци ма и Пан чев ци ма у уз врат -
ној посети.

Јо сип Ве бер, пред сед ник пан -
че вач ког Удру же ња Сло ве на ца
„Ло гар ска до ли на”, ко је је глав -
ни ор га ни за тор до га ђа ја, ка же
да је ма ни фе ста ци ја про те кла
у све ча ној ат мос фе ри и да је
од зив уче сни ка био из у зе тан.
„На ше сло ве нач ке спе ци ја ли -
те те” по мо гли су Кан це ла ри ја
за сло ве нач ку ди ја спо ру из Љу -
бља не, На ци о нал ни са вет сло -
ве нач ке на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји, Град Пан че во и не ко -

ли ко пан че вач ких при ват них
пред у зет ни ка.

Во зом кроз Сло ве ни ју

Це ре мо ни ји отва ра ња из ло жбе
фо то гра фи ја „Во зом кроз Сло -
ве ни ју” Бла жа Кав чи ча и Јо -
си па Ве бе ра, 9. ок то бра, у Га -
ле ри ји Же ле знич ког му зе ја у
Бе о гра ду, при су ство ва ли су
пред став ни ци Ам ба са де Ре пу -
бли ке Сло ве ни је у Бе о гра ду,
ди пло мат ског ко ра, срп ског
Ми ни стар ства ино стра них по -
сло ва, На ци о нал ног са ве та сло -
ве нач ке на ци о нал не ма њи не
у Ср би ји, као и де ле га ци ја
посло вод ства „Сло ве нач ких
же ле зни ца”, те чла но ви сло -
ве нач ких дру шта ва из Бе о гра -
да, Пан че ва, Зре ња ни на и
Смеде ре ва и мно го број ни
желе зни ча ри.

Из ло жбу је отво рио за ме ник
ам ба са до ра Сло ве ни је у Бе о -
гра ду Ро ман Вај кслер, ис та кав -
ши да је то ле па при ли ка да се
по ка жу при род не ле по те Сло -
ве ни је, а и ак тив ност сло ве нач -
ке за јед ни це у Ср би ји.

Ге не рал ни ди рек тор „Же ле -
зни ца Ср би је” а. д. Го ран Аџић
под се тио је на то да Же ле знич -
ки му зеј уско ро про сла вља се -
дам де се ти ро ђен дан и до дао да
ор га ни зо ва ње ове из ло жбе

показу је да же ле зни це, по ред
огром них ула га ња у ин фра -
струк ту ру, ула жу и у му зеј од -
но сно кул тур ну ба шти ну.

Са ша Вер бич је ре као да На -
ци о нал ни са вет и удру же ња
Сло ве на ца из Бе о гра да и Пан -
че ва на сто је да са чу ва ју ши ри -
ну и бо гат ство са рад ње Ср би је
и Сло ве ни је, а да же ле зни ца
пред ста вља сим бол по ве зи ва -
ња и мост из ме ђу зе ма ља, је -
зи ка и кул ту ра.

Ко а у тор из ло жбе Јо сип Ве -
бер ка зао је:

– Же ља нам је да вас по ве -
де мо на не сва ки да шње пу то -
ва ње во зом кроз Сло ве ни ју, да
се пу тем умет нич ких фо то гра -
фи ја љу ди ма при бли же жи во -
пи сни пеј за жи Сло ве ни је и под -
стак ну их на пу то ва ња. Циљ
из ло жбе је и по ве зи ва ње љу ди,
ства ра ње при ја тељ ста ва и раз -
ме на ет но ло шко-кул ту ро ло -
шких и дру гих осо бе но сти два -
ју на ро да. Ра ду је ме чи ње ни ца
да је ова из ло жба по ред Бе о -
гра да до са да го сто ва ла и у
Пан че ву и Вр шцу, где ју је ви -
де ло ви ше од 10.000 за до вољ -
них по се ти ла ца.

Из ло жба „Во зом кроз Сло -
ве ни ју” би ће отво ре на до 23.
ок то бра сва ког рад ног да на од
9 до 16 са ти.

АК ТИВ НО СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ СЛО ВЕ НА ЦА

ГРАД СТАО ИЗА ГА СТРО НО МИ ЈЕ

АК ЦИ ЈА БИВ ШИХ БО РА ЦА

Се ћа ње на по ги ну ле ратне другове
Крај спо ме ни ка по ги ну ли ма у
ра то ви ма де ве де се тих у Град -
ском пар ку пред став ни ци број -
них удру же ња бо ра ца, рат них
вој них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих по ло жи ли су вен це и
цве ће 16. ок то бра, на дан ка да
је то ком два де сет че ти ри са та
нај ви ше Пан че ва ца да ло жи вот
у по след њој де це ни ји 20. ве ка.

Но ви ца Ду ка ди нов ски, пред -
сед ник Удру же ња рат них вој -
них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих бо ра ца у ра то ви ма од
1991. до 1999. го ди не, ре као је
да је ове го ди не би ло ма ло ви -
ше оних што су до шли да ода -
ју по част по ги ну ли ма и до дао:

– Сма трам да је и ово не до во -
љан број, јер су љу ди у чи ју је
част по диг нут спо ме ник за слу -
жи ли ве ћу па жњу – они су за
ову др жа ву и град да ли не што

нај вред ни је што су има ли, да ли
су сво је жи во те. Сви они су из
Пан че ва и ве ли ка је гре шка ло -
кал не са мо у пра ве што се ни ко
у ње но име да нас ни је по ја вио.

Он же ли да по зо ве и мла де
су гра ђа не да се укљу че у обе -
ле жа ва ње овог да ту ма, ка ко би
на ста ви ли тра ди ци ју ка да ста -
ри јих ви ше не бу де би ло.

ГРАД ИЗА БРАО ПО ЉО ЧУ ВА РЕ

Пољочувар за 20,8 ми ли о на
Ко ми си ја Град ске упра ве по -
сле спро ве де не јав не на бав ке
иза бра ла је 10. ок то бра фир му
ко ја ће оба вља ти по љо чу вар -
ску слу жбу у на ред них го ди ну
да на. Ра ди се о ком па ни ји „G4S
Secure Solutions” из Бе о гра да,
а њи хо ва при хва ће на по ну да је
у ви си ни од 20,8 ми ли о на ди -
на ра без ПДВ-а.

На кон курс се ја ви ла са мо
још јед на фир ма – пан че вач -
ки „SAB Protection”. По ну да је
би ла не што ни жа, из но си ла је

20,5 ми ли о на ди на ра без ПДВ-
а, али је ко ми си ја на шла низ
за мер ки. На и ме, у зва нич ном
до ку мен ту сто ји да „SAB Pro-
tection” ни је до ста вио зах те -
ва на сред ства фи нан сиј ског
обез бе ђе ња, тј. бан кар ску га -
ран ци ју, тех нич ки опис опре -
ме из дат од ње ног про из во ђа -
ча, као ни ко пи ју цер ти фи ка -
та за пру жа ње услу га фи зич -
ког обез бе ђе ња.

За то је по сао до би ла је ди на
пре о ста ла фир ма по ну ђач.

НО ВИ САД

Ино ва ци ја
је мо ја

револу ци ја
У ор га ни за ци ји Kанцеларије
за мла де гра да Пан че ва два де -
сет че тво ро нај бо љих пан че -
вач ких сред њо шко ла ца је 9. ок -
то бра у згра ди Рек то ра та у Но -
вом Са ду при су ство ва ло ве ли -
кој кон фе рен ци ји „Ино ва ци ја
– мо ја ре во лу ци ја”. Са уче ни -
ци ма је у глав ном гра ду Вој во -
ди не био и Не ма ња Ро тар, члан
Град ског ве ћа за ду жен за кул -
ту ру и омла ди ну.

Уче ни ци и сту ден ти су има -
ли при ли ку да упо зна ју успе -
шне љу де ко ји ра де у ком па -
ни ја ма као што су „Епл” и
„Гугл”, као и да чу ју број не дру -
ге ино ва то ре, умет ни ке и ути -
цај не по слов не љу де.

ГРАД СКА УПРА ВА

Бес плат ни уџ бе ни ци за Ро ме
Бу џе том Гра да Пан че ва ове го -
ди не је опре де ље но 3.900.000
ди на ра за ку по ви ну уџ бе ни ка за
Ро ме. Та ко је на ста вље на ак ци -
ја обез бе ђи ва ња бес плат них уџбе -
ни ка за ром ске уче ни ке.

Овим про гра мом об у хва ће но
је 457 уче ни ка ром ске по пу ла -
ци је. Ра ди се о 294 уче ни ка ко -
ји по ха ђа ју основ ну шко лу, 115
сред њо шко ла ца и 48 по ла зни -
ка пред школ ског про гра ма. Ми -
лен ко Чуч ко вић, члан Град ског
ве ћа за ду жен за рад, за по шља -

ва ње и со ци јал ну по ли ти ку, ка -
же да на овај на чин Град под -
сти че обра зо ва ње Ро ма.

Уз то, Пан че во је на гра ди ло
192 ром ска уче ни ка са по 4.000
ди на ра за од ли чан и вр ло до бар
успех у про шлој го ди ни.

Ученици угоститељских смерова школа из Вршца, Ковина, Птуја и Панчева
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