
Куршумлији
требапомоћи

Ових да на сам са при ја те љи ма пр ви пут 
не ко ли ко да на бо ра вио у око ли ни Кур
шу мли је. Уве ри ли смо се да око ли на 
Кур шу мли је оби лу је при род ним ле по
та ма, али да ни су ство ре ни усло ви да 
све бу де у ве ћој ме ри ту ри стич ки ва ло
ри зо ва но. Ути сак је да је ди но Про лом 
Ба ња, ко ја се на ла зи на па ди на ма Ра
дан пла ни не, не са мо због ле ко ви тих 
свој ста ва про лом во де, већ и због пре
ле пе ло ка ци је, со лид ног ко му нал ног 
из гле да и ста ња при ступ не са о бра ћај
ни це, мо же да се сма тра при ма мљи
вом де сти на ци јом овог кра ја. Ни је нас 
за то за чу ди ло што смо ов де за те кли ве
ли ки број го сти ју. 
Лу ков ска Ба ња, ло ци ра на на ју го за пад
ним па ди на ма Ко па о ни ка, на 680 ме

та ра над мор ске ви си не, пред ста вља 
од лич но ле чи ли ште за ре у мат ске бо ле
сти, али и кли мат ски при јат но ме сто за 
од мор. Два хо те ла и при ват ни пан си о
ни за до во ља ва ју по тре бе за сме штај го
сти ју. Ме ђу тим, про стор ба ње тре ба бо
ље ко му нал но уре ди ти (пар кинг ме ста 
и оба лу ре ке). Пут ни је у до бром ста њу. 
Др ве ни мост пре ко Лу ков ске ре ке је 
без за штит не огра де и са ве о ма оште
ће ним ко ло во зом, па је пра во чу до да 
пре ко ње га пре ла зе не са мо ауто мо би
ли, већ и ауто бу си и ка ми о ни. 
Ђа во ља ва рош је спо ме ник при ро де пр
ве ка те го ри је, је дин ствен је у зе мљи и 
вр ло ре дак у све ту. Ма да је Уред бом 
Вла де Ср би је овај ло ка ли тет још 1995. 
го ди не ста вљен у пр ву ка те го ри ју за
шти те, сти че се ути сак да је ма ло учи
ње но на ње го вом уре ђе њу и бо љој ту
ри стич кој пре зен та ци ји. Ни смо за те

кли во ди ча ко ји би дао бли жа об ја шње
ња по се ти о ци ма. Ста за ко ја во ди од 
ула за на ло ка ли тет, па до ме ста где се 
на ла зе фи гу ре ни је бар ма ло по рав на
та, др ве ни мо сти ћи су ис тру ли ли и без 
др жа ча, клу пе крај ста зе су им про ви
зо ва не и кли ма ве. У ло шем ста њу и не
бе збед на су др ве на сте пе ни шта на при
ла зу фи гу ра ма. 
Ако је Ђа во ља ва рош у та квом ста њу, 
да ли овај ло ка ли тет за и ста има пр ву 
ка те го ри ју за шти те. Не раз ви је на оп
шти на Кур шу мли ја и пред у зе ће „Пла
нин ка”, ко јој је ло ка ли тет дат на ста ра
ње, очи глед но ни су у ста њу да га са ми 
опре ме и одр жа ва ју. Нео п ход но је да 
ре пу бли ка, ко ја је од ре ди ла пр ви сте
пен за шти те и ко ја је, уз то, про кла мо
ва ла да тре ба по себ но под сти ца ти раз
вој ју га Ср би је, уло жи до дат на сред
ства, ка ко би Ђа во ља ва рош би ла још 
атрак тив ни ја ту ри стич ка де сти на ци ја. 
До дат на сред ства по треб на су и за уре
ђе ње Лу ков ске Ба ње. Чи ни се да је при
о ри тет ре ви та ли за ци ја Кур шу млиј ске 
Ба ње, ко ја је по зна та још из рим ског 
до ба, и не ка да би ла ве о ма по се ће но 
бањ ско ле чи ли ште. 

МомирПауновић,
Пан че во 

Језикиписмосу
доказидентитета
По чет ком де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка не ко ли ко уза стоп них го ди на од
ла зио сам у При шти ну сва ког пет ка по
сле под не, та мо но ћи вао и по том у су
бо ту др жао пре да ва ња из ну кле ар не 
фи зи ке на гру пи за фи зи ку ПМФа та
мо шњег уни вер зи те та. Пре но ћи ште за 

нас пу ту ју ће про фе со ре би ло је обез бе
ђе но у јед ној од згра да сту дент ског на
се ља (до ма) на Сун че вом бре гу, не по
сред но из над и у бли зи ни цен тра гра да. 
На пу ту од сме шта ја до фа кул те та био 
је ве ли ки пу то каз, та бла ди мен зи ја око 
два пу та два ме тра, по ста вље на на сту
бо ви ма ви си не око два ме тра, не по
сред но по ред ко ло во за, ко ја је по ка зи
ва ла пут пре ма Пе ћи. На пу то ка зу је реч 
Пећ пр во би ла на пи са на на ал бан ском, 
а ис под то га ла ти ни цом на срп ском је
зи ку. Сит ни ца на пр ви по глед, али за
ми сли те пут ни ка на мер ни ка ко ји се 
слу чај но за те као у При шти ни и про чи
тао ову озна ку, шта је по ми слио чи ји је 
Пећ град, ал бан ски или срп ски! То је 
очи глед но би ла не бри га од го вор них у 
Ср би ји. 
За раз ли ку од нас Ср ба, дру ги, на при
мер Нем ци у то ме не гре ше. Не ка ко 
при бли жно у исто вре ме бо ра вио сам 
у Дре зде ну на на уч ном ску пу. У бли зи
ни Дре зде на се на ла зи глав ни град не
мач ке по кра ји не ко ју на се ља ва ју Лу
жич ки Ср би. Град но си два име на Ба ут
цен, на Не мач ком и Бу ди шин на је зи ку 
Лу жич ких Ср ба. На зна ци ма по ред пу
та од Дре зде на до Бу ди ши на пи са ло је 
пр во Ба ут цен, на не мач ком, а ис под то
га Бу ди шин на је зи ку Лу жич ких Ср ба. 
Ов де не мо же би ти ди ле ме за пут ни ка 
на мер ни ка у ко јој се зе мљи на ла зи, ка
да про чи та нат пи се на пут ним зна ци
ма. Да кле има ло се од ко га на у чи ти, са
мо је тре ба ло учи ти. А да смо не што на
у чи ли, не би смо још би ли у ди ле ми да 
ли да нам ћи ри ли ца бу де у јав ној упо
тре би на пр вом ме сту. 

М.М.Нинковић,
Бе о град 

Сјајанконцерт
прошаонезапажено

Кон церт кла сич не са вре ме не му зи ке у 
пан че вач кој ри мо ка то лич кој цр кви Св. 
Кар ла Бо ро меј ског, у не де љу 26. ав гу ста 
уве че био је пра ви до жи вљај за све при
су тне. За вод за кул ту ру Вој во ди не у 
окви ру про јек та „Му зич ка сце на Вој во
ди не” већ тре ћу го ди ну за ре дом ор га ни
зу је кон цер те ви со ког ни воа, у Но вом 
Са ду и дру гим вој во ђан ским цен три ма, 
про мо ви шу ћи са вре ме ну му зи ку и ства
ра ла штво до ма ћих ком по зи то ра. 
„Зре ња нин ски ка мер ни ор ке стар” је 
осно вао, још 1969. го ди не, углед ни ви о
ли ни ста, про фе сор Де јан Ми хај ло вић, 
пре да вач на му зич ким ака де ми ја ма у Бе
о гра ду и Но вом Са ду, ко ји је и ди ри го вао 
ор ке стром. Из ве ден је ин те ре сан тан 
про грам ре но ми ра них ком по зи то ра Де
ја на Де спи ћа, Ан те Гр ги на, Зо ра на Ери
ћа, Ду ша на Ра ди ћа и Алек сан дра С. Ву ји
ћа, уз са рад њу сјај них со ли ста Ва се Вуч
ко ви ћа (кла ри нет) и Не ма ње Ми хај ло ви
ћа (фа гот). Стал ни ди ри гент Ор ке стра 
Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом 
Са ду Ми ки ца Јев тић је са ве ли ком енер
ги јом и ен ту зи ја змом во дио ан самбл и 
та по зи тив на енер ги ја му зи ци ра ња је у 
це ло сти по де ље на са пу бли ком. 
Је ди но је ве ли ка ште та што кон церт ни
је у до вољ ној ме ри ме диј ски про пра ћен 
и ре кла ми ран, јер је мо гао да бу де пра
ви „до га ђај” у Пан че ву, гра ду ко ји је 
сре ди на са ве ли ком кул тур ном тра ди
ци јом и ве ро ват но би се ода звао ве ћи 
број љу би те ља му зи ке, да су би ли бо ље 
оба ве ште ни пу тем пла ка та, но ви на, ра
ди ја, те ле ви зи је. АнаКовенц-Вујић,

Зе мун 

ПОГЛЕДИ Четвртак 30. август 2018.
pogledi@politika.rs
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Ђавољаварош

Владан 
Атанасијевић*

Наша ИТ индус-
трија се током 

двехиљадитих брзо 
трансформисала у 
складу с глобалним 
трендовима. При 
томе, као и неке друге гране, и она уво-
зи највећи део средстава за свој рад, али 
једна од одлика њеног раста и повећаног 
извоза јесте то да нам тај раст не доносе 
увозни извори, већ домаћи ресурси.

То су пре свега добро едуковани 
стручњаци, који или развијају или про-
дају програме и апликације. Да ли су 
то игрице или софтвери применљиви 
у авио-индустрији, није толико важно, 
али стабилан раст и извоз ИТ сектора 
заснивају се на тим знањима.

Све ове струке функциони-
шу по глобалним стандардима: 
било да у ИТ сектору радимо 
овде, или негде другде, било да 
смо софтвер направили у Србији 
или Немачкој – процес рада је 
исти. Захваљујући интернету 
и новим могућностима кому-
никације, ИТ индустрија данас 
ствара техничке и финансијске 
услове да многи из тог сектора 
живе где им то више одговара, 
а раде за нашу или страну фир-
му. Тако многи наши људи у ИТ сфери 
остају у Србији, иако се резултати њихо-
вог рада продају и у свету.

Али да би овдашње фирме знале какве 
су потребе других тржишта, оне морају 
да имају своје тимове у другим земља-
ма. Као што и стране фирме имају своја 
представништва у Србији. Многи од 
оних који овде раде у страним представ-
ништвима с временом се и осамостаљују 
и оснивају своје фирме, али ни они чес-
то не раде само за наше тржиште.

На питање да ли су стране фирме које 
овде долазе заинтересоване за нас и наше 
стручњаке и због нижих трошкова рада, 
па и мањих плата запослених него у раз-
вијеним земљама, наравно да је одговор 
позитиван. Треба, међутим, имати у виду 
и то да је алтернатива овом процесу да 
наши људи буду без посла или да одлазе 
у иностранство да би тамо радили.

И друге земље у региону убрзано раз-
вијају ову технологију. Неке су у тај про-
цес кренуле пре нас. Многе фирме са За-
пада су, на пример, део своје делатности 
преселиле у Бугарску, док је немачки 

„Дојче телеком” у Мађарској отворио 
неколико великих центара и запослио 
око десет хиљада Мађара.

Образовни системи поменутих земаља 
су такође прилагођени овим променама. 
Наше Друштво за информатику, које обе-
лежава 45 година рада, одавно је указива-
ло на то да и код нас информатика треба 
да буде обавезан школски предмет, што 
се сад и дешава. У оквиру програма пре-
квалификација, однедавно се и незапос-
лени оспособљавају за неке од послова из 
ИТ сектора. Отварају се и нови студијски 
програми на факултетима, али не мис-
лим да све то може да доведе до кадровс-
ког засићења у овој области. Поготово не 
у нашој релативно малој земљи, чија ИТ 
индустрија, као део глобалне, има пред 
собом тржиште целог света.

Не мислим да ће до тог кадровског за-
сићења доћи и зато што, поред оних који 
раде непосредно на развоју компјутер-

ских програма, постоји чи-
тава лепеза занимања која 
такође чине овај сектор. То 
су пре свега они који раде 
на одржавању информаци-
оних система. Данас готово 
свака фирма има такав сис-
тем, а њихове потребе и ам-
биције ће само расти.

Ми смо у Србији релатив-
но скоро кренули у дигитали-
зацију, и наша државна упра-
ва („е-управа”) већ дуго је на 

почетку тог процеса. Напредак постоји, 
али погледајмо и то колико нам је папир-
них потврда и уверења још увек потреб-
но. Дигитализација државних служби ду-
горочно ће нам донети и велике уштеде, 
док компјутерски програми до којих ћемо 
доћи у овом процесу такође могу да буду 
предмет продаје другим земљама.

У свим привредним гранама код нас 
широк је простор за примену информа-
ционих технологија. Кад су у питању ИТ 
решења, у неким областима привреде та 
пракса је тек у зачетку. А да би се развија-
ле укорак са светом, чак и привредне гра-
не попут пољопривреде морају да користе 
информационе технологије. Оне су пот-
ребне у свим етапама пословања, од про-
изводње ратарских и других култура, пре-
ко прераде, транспорта, продаје, праћења, 
до планирања даљих активности. То је чи-
тав стратешки циклус. И за добар род ма-
лине важна је примена информационих 
технологија. То је промена која у овом 
веку добија статус незаобилазне. ¶

*Председник Управног одбора 
Друштва за информатику Србије

Нове су околности  
у којима се „јеврејско 
питање” на левици  
поново отвара

Миша 
Ђурковић*

Прошле годи-
не у Вели-

кој Британији 
су се појавиле 
две занимљиве 
књиге сличног 
наслова. Социолог Дејвид Хирш 
објавио је студију „Савремени леви 
антисемитизам”, а Филип Спенсер 
и Роберт Фајн монографију „Анти-
семитизам на левици: о повратку 
јеврејског питања”. Обе студије су 
подстакнуте очигледним и све из-
раженијим антијеврејским ставо-
вима лидера али и посланика Ла-
буристичке странке и многих њима 
блиских невладиних организација. 
Недавно сам имао прилике да слу-
шам предавање значајног британс-
ког аутора јеврејског порекла који 
за Корбина тврди да је истински и 
убеђени антисемита, 
док су посланици уг-
лавном прагматични 
политичари збуњени 
својом новом идео-
лошком позицијом. 

Спенсер и Фајн по-
себно подсећају на за-
борављену и нимало 
наивну антисемитс-
ку традицију левице 
из друге половине де-
ветнаестог века. Док 
је још Фихте 1808. де-
финисао Јевреје на не-
мачком простору као 
државу у држави која 
се не може толери-
сати, социјалисти су 
посебно у другој по-
ловини века Јевреје видели као ве-
лику препреку универзалној еман-
ципацији човечанства. Од Маркса 
до Сартра многи социјалисти су се 
огледали у овој традицији, тражећи 
еманципацију Јевреја која би подра-
зумевала њихово одрицање од свог 
верског и етничког идентитета, у 
име „припадности човечанству”. И 
што се тиче ставова социјалиста и 
комуниста у двадесетом веку према 
јеврејском питању ситуација је дале-
ко сложенија од уобичајене предра-

суде о томе како су антисемитизам и 
антијеврејство феномени резервиса-
ни само за десни простор. Стаљино-
ва завера белих мантила која је иско-
ришћена за масовни прогон Јевреја 
само је једна од нимало безазлених 
епизода у тој традицији.

Но контекст у коме се „јеврејско 
питање” на левици поново отвара 
значајно је измењен због нових окол-
ности. На широком спектру левице 
од нових стаљиниста, преко троцкис-
та, до Антифе, те нових политичких 
партија или старих са новим вођс-
твом, антисемитизам полако пос-
таје уобичајена позиција. Они себе 
наравно тако не доживљавају, али 
њихова реторика, пракса и све више 
и политички интерес почиње да их 
увелико дефинише као антиизраел-
ске па и антисемитске факторе. 

Нови и често одлучујући фак-
тор је присуство милионског мус-
лиманског становништва у европс-
ким државама, које је све бројније, 
хомогенизованије, и све способније 
да формулише своје политичке ста-
вове и да их наметне. У Холандији, 
на пример, живи 1,2 милиона мусли-
мана (углавном Турака и Марокана-

ца). На прошлим парламентарним 
изборима муслиманска политичка 
партија Денк (настала као фракција 
лабуриста) освојила је три места у 
парламенту и неколико у градској 
скупштини Амстердама. У фрагмен-
тираним и подељеним парламен-
тарним системима таква групација 
ускоро може постати један од од-
лучујућих фактора за одлучивање. 
Њима је за почетак довољно што нa 
пример у амстердамској скупштини 
скоро сав свој простор за говор ко-

ристе за осуду Израела и за причу о 
глобалном положају муслимана иако 
то нема везе с питањима којима се 
градско веће бави. 

У Великој Британији још увек не 
постоји таква муслиманска партија, 
али је Лабуристичка странка за вре-
ме Корбина постала изразито проис-
ламска и све израженије антисемит-
ска. За Корбина је познато да одавно 
има изразито негативне ставове пре-
ма Израелу, да је редован подржава-
лац свих пропалестинских акција, да 
учествује у многим врло проблема-
тичним скуповима на Блиском исто-
ку па је недавно изашла фотографија 
где са венцем у руци стоји испред 
гроба једног од чланова Црног сеп-
тембра, терористичке групе која је 
у Минхену на Олимпијским играма 
масакрирала израелске спортисте.

Муслиманска популација у Бри-
танији чини око пет одсто станов-
ништва, али то је најбрже растућа 
популација, која због британског 
изборног система има натпросечно 
важну улогу. Наиме због једнокруж-
ног већинског система у коме је до-
вољно да у изборној јединици за из-
бор добијете само трећину гласова, 
хомогенизовано муслиманско ста-
новништво представља важну снагу 
на изборима. Неки тврде да је то већ 
популација која одлучујуће може да 

утиче на изборе. Није тајна 
да је огромна већина тог ста-
новништва изразито антисе-
митски расположена, па сто-
га кандидати лабуриста за 
које они убедљиво највише 
гласају морају озбиљно да 
се потруде да добију њихову 
подршку. Играње на њихов 
антисемитизам и на антииз-
раелску реторику постаје ус-
лов да се у тим изборним је-
диницама освоји мандат. 

Новом антисемитизму ле-
вице доприноси и чињеница 
да је моћна Соросова фонда-
ција, као и све леве структу-
ре које она подржава, већ 
годинама у правом рату са 
Бенјамином Нетанијахуом, 

премијером Израела. Озлоглашена 
екстремистичка Антифа је већ уве-
лико укључена у делатности које је 
Бенјаминов син окарактерисао као 
антисемитске. Њихова мржња је још 
већа због чињенице да нова радикал-
на десница у Европи, која је антии-
мигрантска и прилично антиислам-
ска, има све боље односе и везе са 
Израелом и јеврејским заједницама 
у Европи. ¶
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Расте број оних 
који се школују 
за компјутерска 
занимања, али 
далеко смо  
од засићења 
тржишта овим 
кадровима

Домаћи ИТ сектор је  
тек почео да се развија

Леви антисемитизам
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