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ДЕСЕТ ГОДИНА

„ЖУРНАЛАЦ“ ШОЉЕ НА ПОКЛОН

Мало шта може да вас гане кад сте у
професији већ деценијама али баш јесте
кад сам добила на поклон две шоље, једну
са насловном страном „Журналца“ на
латиници, а другу на ћирилици, баш као
што и излази десет година. Уз поклон, др
Сакиб Шеховић, Пријепољац, лекар у пензији,
који деценијама живи у Београду, упутио је
писмо и насловио са „Поштована Индира“:
„Моје одушевљење „Журналцем“од његовог

појављивања је безгранично. Сретан сам што
сте одшколовали барем стотинак девојчица и
дечака за ових десет година. Смислио сам
да Вам приуштим мало задовољсто овим
шољама. Честитке од срца и Библиотеци
под чијим се окриљем рађа „Журналац“.
Можда
Ваше окружење није свесно
вредности „Журналца“ и Ваше мале школе
новинарства. Али та деца ће то памтити до
краја живота и биће елита Пријепоља“.
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У оквиру програма Библиотеке „Вук Караџић“

ДЕЦЕНИЈА „ЖУРА ЗА ЖУРНАЛЦЕ“

Мала школа новинарства „Жур за журналце“
коју је конципирала као ауторски пројекат
и коју води новинар Индира ХаџагићДурaковић почела је у јесен 2010.године као
део програма Библиотеке „Вук Караџић.
Од тада, па до овог децембра, кроз школу
је прошло скоро двестотине
ученика
виших разреда основне школе али и
средњошколаца са циљем да се млади што
раније упознају са функционисањем медија,
да развијају критичко мишљење о свету око
себе, појавама али и садржајима које нуде
савремени медији који су веома присутни
у њиховој свакодневици и често пресудно
утичу на формирање ставова и укуса.
Захваљујући
разумевању
и
великој
подршци Библиотеке „Вук Караџић“ која
је ову јединствену школу новинарства
као својеврсну радионицу уврстила у свој
годишњи програм рада, „журналци“ се
окупљају већ десет година и изражавају
кроз текстове. „Журналац“ је посебан и по
томе што један број излази на ћирилици, а
следећи на латиници.
Директорица Библиотеке „Вук Караџић“
Садија Хоџић даје пуну подршку оваквом раду
са децом и задовољна је што је издавач по
много чему посебне публикације коју стварају
деца. До сада је у „Журналцу“ објављено
преко 300 текстова ученика од 11 до 18 година.
Пратећи пројекат прекограничне сарадње
Библиотеке „Вук Караџић“ „Журналци“ су
из свог угла сагледали Лим, па су се стихови
и белешке малих новинара нашли у књизи
„Лимске песничке луке“ коју је Библиотекa
штампала у оквиру реализације свог пројекта
прекограничне сарадње „Култура за Европу,

Европа за културу“. Библиотека „Вук Караџић“
је добитник награде општине Пријепоље, па
је један број управо био посвећен Пријепољу
каквог га виде „журналци“, а Библиотека је
поводом Дана општине свечано представила
и промовисала „Журналац“ у оквиру свог
програма.

Са „Журналцем“ је сарађивала и Јасминка
Петровић најчитанији писац за децу и као
резултат те сарадње су и бројни текстови
„журналаца“ који су се нашли у књизи
„Пријепоље из дечјег угла“ у издању
Библиотеке „Вук Караџић“. „Журналац“ се
нашао и у годишњаку „Данице за младе“
у оквиру Вукове задужбине као једна од
најбољих публикација за децу у Србији.
Хвала свим родитељима који су имали
поверења да своју децу пошаљу баш у
„Журналац“. То је највеће признање за рад.
Индира Хаџагић

Издавач:Библиотека „Вук Караџић“. Директор: Садија Хоџић. “. Редакција: Полазници Мале школе
новинарства „Жур за журналце“.“. Уредник: Индира Хаџагић-Дураковић. Техничка припрема и штампа:
„Графокартон“. Дистрибуција:ИП“Полимље“.

НОВА НОРМАЛНОСТ

Чувено
лоша
година
приводи се крају. Сви се
надамо да јој 2021.неће
бити ни налик. Вурус нам
је свима лоше утицао
на живот. Постало је
нормално оно што нисмо
ни могли да помислимо,
а то је да нема дружења,
да гледамо утакмице
преко ТВ без гледалаца
на стадионима, да нема
весеља, да не идемо у школу.
Све то звучи ненормално,
а ето постало је нормално.

Корона вирус
је током ове
године ушао у
наше животе
и постао нам
свакодневица.
У почетку био
нам је нешто
т о т а л н о
непознато,
међутим
сви
смо брзо сазнали
доста о њему
или бар мислимо да знамо.
Ни један дан није могао да
почне да се одвија без да
чујемо “корона”. Просто
не можемо ујутру устати
из кревета и увече лећи
у исти, а да нисмо чули
нешто ново о њој. Маске
су део нашег облачења и
постале су нам неопходне
за нормалан живот. Ако
немаш маску боље да
ниси ни излазио јер без ње
не можеш ући ни у једну
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затворену
просторију.
Школе, важни договори
и догађаји се одвијају
„онлајн“.
Свакодневне
забавне
ТВ
програме
замениле су вести и
емисије о корони. Није
битно ако си на пример
сломио ногу. Битно је само
да ли си „негативан“ или
„позитиван“ на вирус.
Нико не спомиње више
остале болести. Ако неко
случајно кашље или има
температуру, одмах сви
помисле да је заражен.
Чудно је то што смо се
тако брзо сви на све ово
углавном навикли. То би
за све нас пре само годину
дана било нешто о чему не
бисмо могли ни да сањамо
да може да се догоди. Сад је
то сасвим нормално. И још
се зове“нова нормалност“.

ДОЧЕК С КОРОНОМ

Ареф Кхалед(13)

Како
дочекати
2021.годину?
Сигурно је да нећемо моћи на
начин на који смо дочекивали
претходне. И све то због тог вируса,
због те короне. Због ње су нам већ
забранили окупљања. Скратили су
радно време ресторана и кафића.
Па, како ће људи дочекати Нову
годину? Неће моћи да се окупе на
трговима. Неће моћи да се заједно
веселе. Мени највише смета што
ћу, све ми се чини, дочекати 2021.
годину под маском јер је морамо
носити где год да кренемо. Какав
ће то дочек бити када не могу да
позовем ни другаре да заједно
будемо у најлуђој ноћи. Можда
ћемо овај дочек и памтити као загрлим. Само дистанца. Кроз
најлуђи смор у животу. И баш због маску једва ће ме и разумети како
ове короне, кад сат буде откуцавао говорим:“Сретна Нова година“.
поноћ, нећу моћи никога да
Тарик Плојовић(13)
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ЖЕЛИМ СВОЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Са доласком вируса covid 19 дошло је
до нагле промене у образовању на коју
су морали одмах да се прилагоде и
ученици и наставници али и родитељи.
Ипак, чини ми се да се у овој пандемији
која је захватила свет најмање разговара
о образовању. Прво смо наставу у школи
заменили “онлајн” наставом, а потом
смо пошли у нову школску годину на
нови начин. Нађено је решење да се
одељења поделе у две групе и на наставу
се ишло сваки други дан. Чињеница да
нисам могла да виђам другу половину
одељења и да ћемо бити одвојени
до краја епидемије, никако ми није
пријала. Мислила сам да ћемо остати
у контакту али се показало убрзо да
то неће бити баш тако. Врло смо ретко
разговарали, а ако смо и разговарали
било је то углавном са својом групом,
а готово никако са оном другом где су
нам остали до скоро блиски другови. И

са наставницима смо мање разговарали
због скраћених часова. Почело ми је
јако недостајати старо одељење и моји
наставници. Са њима ми се школа није
чинила досадном. Онда су нам поново
забранили да идемо у школу и вратили
смо се “онлајн” настави. Иако знам да је
све ово за наше добро, нисам срећна и
желим своје одељење назад.
Исидора Нинчић(12)

ГЛАВНИ ЛИК
Зашто је корона морала да
уђе у наше животе? Ко јој је
дао слободу? Наши животи
су били лепи без ње. Навалила
је на људе као ветар на
лишће. Ако јој је то био циљ,
онда је успела. Прво смо
мислили да је она нека тамо
мала звана „корона“ и да нам
не може променити навике.
Преварили смо се. Она је
постала главни лик наших
живота, рођен у децембру
2019.године. Ми, који смо
мислили да смо јунаци наших

живота, постајали смо
све мањи док је корона
расла. Видела је наш
страх и њено уверење
да ће нас победити је
порасло. Можда нисмо
најспремније ушли у
борбу против таквог
противника али сам
паралисати победом у једној
сигурна да ће на крају
победа бити наша и да ће се бици, преварила се. Ми
корона све више смањивати добијамо рат.
док не буде тако мала да је
Јована Пузовић(12)
нико неће ни примећивати.
Ако је мислила да ће нас

РИБИЦЕ У АКВАРИЈУМУ
Сећам се јутра када
су на телевизији
поменули
Кину
и корону. Нисам
баш разумео шта
то значи, па ми је
мама објаснила да је
то неки нови вирус
који може доћи и
до нас. Као да се од
тада све променило
у нашим животима.
Одједном
смо
почели да носимо
маске, уведен је полицијски
сат, морали смо да држимо
дистанцу, да перемо руке

наставницима смо разговарали
вибером и добијали задатке.
После готово целе године која
је тако прошла, могу рећи да се
осећам као златна рибица која
живи у акваријуму. Сваки дан
носим маску. И моји другови
носе стално маску, па смо
постали странци. Не можемо
понекад ни да се препознамо, не
видим им лик, не видим да ли
су сретни или тужни. На часу
музичког више нисмо могли
не само сапуном већ и да да певамо јер су то забранили.
их
дезинфикујемо,
нисмо Тужан сам због тога.
ишли у школу, пратили смо
Емил Бегановић(12)
наставу путем телевизије, са

БУРНА ГОДИНА

Година 2020.прошла је бурно. Корона

вирус, онлајн школа, маске. Али у 2021.
желео биx да се скоро све промени. Желео
бих да вакцина коју су научници убрзано
пронашли, буде стопроцентно ефикасна.
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Тада ће опака „корона“ испарити, маске
би постале споредна ствар и нико их не би
коментарисао. Желим да онлајн настави
дође крај и да се укине. Тада би се вратили
нашим правим одељењима, видели би
поново све своје другове. Наставници
ће бити мање оптерећени, баш као и
ученици. Нећемо морати да се дружимо
на дистанци и нестаће бриге да не будемо
заражени или да не заразимо другог. Моћи
ћемо да се крећемо и играмо у већим
групама. Не мислим да су моје жеље за
2021.превелике. Можда се неће остварити
брзо али ћу ја јако желети да се што пре
испуне.
Един Пашановић(13)

МАСКE У ПОРОДИЦИ
Питао сам моје најближе
шта они мисле о ношењу
маски. Рекли су:
ТАТА: Маска ми мало смета
да дишем али је носим јер
сам свестан да штити oд
вируса.
МАМА: Ја сам здравствени
радник и мислим да сви
треба да носимо маске јер
тиме штитимо не само себе,
него и друге.
БРАТ(СТАРИЈИ):Не волим
да носим маску али морам.
Ако би постојао избор, не

бих је носио.
БАБА ГОГА: Смета ми
маска, не могу нормално да
дишем али је стално носим
због себе и других.
ДЕДА ВЛАДЕ: Ја носим
маску јер ме она штити од
вируса и не смета ми.
БАБА ЉУБА: Не смета ми
маска јер знам да је корисна
и за мене и за друге у борби
против вируса.
ДЕДА ДРАГИША: Маска
је обавезна у затвореном
простору и ја је носим.

Чим изађем напоље где
нема народа, ја је скинем и
одложим у кесу.
Алекса Васиљевић(11)

НОВОГОДИШЊА БАЈКА
њега смо направили специјалну, црвену
маску. Стилизован је потпуно у тој црвеној
комбинацији. Ено Деке, дезинфикује још
једном руке, иако има баш добре хигијенске
рукавице са белим крзном. Цео свет се радује
години која долази...
Док чекамо поноћ у сали, пијемо сок
кроз отвор на нашим маскама за сламку.
Одбројавање почиње. Сви: три, два, ЈЕДАН.
Одједном црвена светла и алрм укључују
се истовремено. Трчим у контролну собу.
Вилењаци баш могу весело да разговарају. Не На великом екрану исписано је“EROR“!
сметају ни маске. Ништа нас не може омести Погледам на датум. Пише: 1.јануар 2020.
да усрећимо сву децу света. Зато пакујемо
поклоне. Деда Мразове санке чекају. За
Сара Нуковић(12)
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У ОЧИМА СЕ КРИЈЕ ТОЛИКО РЕЧИ

Приморани смо да носимо
маске како би штитили себе
и друге од заразног вируса. Пре
маски били смо фокусирани
на оно што се чује, усне
које говоре. Нисмо баш
размишљали о говору очију.
Али, управо због маски које су
скриле усне и пригушиле говор,
примећујемо да очи имају свој
језик. Сада је то један од оно
мало фактора који доприносе
да боље разумем људе око
себе. Откривам да се у очима
све види, од речи до речи.
Необично је и занимљиво и
боље упознајем неке људе
које чак нисам ни волела
да слушам док су говорили.

Маске су утишале говор и он
је много мање разумљив, а
често многи имају потребу да
повисе тон верујући да се тако
и боље разумеју. Не мислим
да је тако. Боље је говорити
нормално, а дозволити да
ти се у очима све прочита.
И говор обрва постаје врло
важан. Ето, ја се баш обрвама
изврсно споразумевам са
својим другарима и све нам
је јасно кад разменимо те
речи обрвама. Да? Ма, не! је узбудљиво баш као кад
Стварно?! Ето, нису ни овладате
неком
новом
маске најгоре, само све треба вештином.
посматрати
другачије.
Сада смо проширили начиДеина Дјелид(14)
не споразумевања и то

ПРЕДМЕТИ КОЈИ МИ НЕДОСТАЈУ
Корона нам је ускратила
много тога у овој години.
Сви предмети у школи су
угрожени али чини ми се
највише физичка и музичка
култура.
На
часовима
музичког сви смо навикли да
певамо, да слушамо музику,
да наставница свира, да
препознајемо композиторе,
а многи су одабрали да
иду на музичку секцију,
односно хор, радовали смо
се кад смо увежбавали нове
песме и наравно, наступали.
На жалост, нове мере због
короне погодиле су управо
оно што смо највише волели

не допада. На физичком
нисмо више могли да играмо
лоптом, односно ни један
од спортова с лоптом, није
могао да се одржава на
часовима.
Нисмо играли
ни кошарку, ни одбојку, ни
рукомет. Како онда да се
развија физичка култура у
школи ? Остало нам је свима
нејасно како неки могу да се
окупљају да би тренирали
исте те спортове које ми не
можемо због епидемије да
на часовима музичког и више играмо на часу.
нисмо могли ни да певамо,
али ни да се окупљамо у
Мија Бегановић (14)
хору. Многима се то ни мало

ДАН У 2020.
Чује се аларм. Устајем.
Спремам се за школу.
Стижем испред школе.
Лупим се по глави.
Маска! Трчим назад кући.
Грабим маску. Улазим у
учионицу. Ставим маску.
Велики одмор. Маска!
Крај скраћених часова.

Олакшање. Скидам маску.
Улазим у продавницу.
Маска. Идем код баке.
Маска. Тако по цео дан.
Понекад, кад кренем у
кревет пођем по маску.
Стварно, оптерећујуће .
Душан Поповић (12)

СМРТ ОД КОРОНЕ
Много пута сам чула људе
како кажу да вирус корона
није толико страшан, да
се мало све преувеличава,
да се треба придржавати
неких мера и то је то.
Али није баш све тако.
Могла бих рећи да се мој
комшија
чувао.
Свако
јутро је дезинфиковао
алкохолом прозоре, кваке
на вратима, телефоне.
Није нигде излазио, чак
ни у продавницу. Носио је
маску и рукавице, молио
би неког млађег да оде да
му нешто купи. И његова
супруга се придржавала
тих мера. Деца су им већ
дуже у Немачкој, нико
им није долазио. Али,
десило се ипак. Као да се
све одиграло у неколико
секунди, а не дана. Прво
су рекли да се прехладио,
онда да има симптоме, да

је позитиван на вирус,
а онда је прикључен
на респиратор јер му
се стање погоршало.
Иако је све учињено,
умро је у болници у
Ужицу. Свима нам је
његова смрт тешко
пала. Деца су му
стигла из Немачке
али нису могли да
уђу у кућу и виде
мајку јер је она била у
изолацији зато што
је била у контакту
са зараженим мужем.
Могли су само да седе
у дворишту. Нико из
комшилука није могао
да им изрази саучешће.
На сахрани је била само
Тако
најужа породица.
сам постала свесна да
корона није само нешто o
чему се стално прича, већ
да је то опасни вирус који
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убија и изазива велику
тугу
и
усамљеност.
Мислим да је зато важно
да будемо врло озбиљни
и да не коментаришемо
олако ову опасност.
Ема Ровчанин(12)

„КОРОНА“ КОМЕНТАР

Корона
јесте
нова
болест али када би је
описивали, већина би
рекла да су с короном
дошле обавезне маске
које морамо носити

иако нам то
уопште
не
одговара. Под
маском
једва
дишем,
вруће
ми је, стварају
ми се бубуљице,
стеже
ми
лице.
Морам
п р и з н а т и
да
има
и
позитивних
страна
jeр
маском
могу
сакрити
неке
емоције које не
желим да други
прочитају
на
мом лицу, када
сам тужна или кад
се смејем баш кад не
треба. Добро је што се
због маске не чује неки
мој коментар. Корона
нам је одузела дружење

и то јесте наш велики
проблем.
Али
када
питамо старије, њима
нису највећи проблем
маске. Корона је многе
послове
угрозила,
људи имају проблема
да приме плату. Кад
старији
коментаришу
корону онда то изгледа
као
много
већи
проблем него што ми
то видимо. Ми хоћемо
да се дружимо, да се
вратимо у школу, да
видимо своје другове и
наставнике. А старији
хоће да се поново врате
нормалном
послу.
Кад
видим
њихове
проблеме, онда схватим
да моји и нису баш
толики.
Тајра Мушкић(13)

Издавач:Библиотека „Вук Караџић“. Директор: Садија Хоџић. “. Редакција: Полазници Мале школе
новинарства „Жур за журналце“.“. Уредник: Индира Хаџагић-Дураковић. Техничка припрема и штампа:
„Графокартон“. Дистрибуција:ИП“Полимље“.

Broj

27

Godina X decembar 2020

10 ГОДИНА

ЧЕСТИТКА

„Драга Индира, дивно је што са истим
ентузијазмом и огромном енергијом
радиш толике године са децом. То је за
њих од непроцењиве вредности, без обзира
да ли остану у Пријепољу или иду даље.
У Београду понекад сретнем неку од оне
деце с којима смо радили нашу књигу
„Пријепоље од А до Ш“. То су студенти,
одрасли људи. Мени је та сарадња била

незаборавна. Вашу Библиотеку памтим
као оазу среће. Улепшала си ми дан
„Журналцем“.
(Уз честитке за 10 година Мале школе
новинарства , Јасминка Петровић, један
од најчитанијих аутора за децу, по чијем
роману „Лето када сам научила да летим“
се управо снима филм)

