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не само о послу  ДРАГОСЛАВ СИМИЋ

З
а ње га је пен зи ја као 
еле мен тар на не по го
да. 

– Де ве де сет од сто 
љу ди би је два до че ка

ли да оду у пен зи ју, то не раз у
мем –ка же ду го го ди шњи но ви
нар Ра дио Бе о гра да Дра го слав 
Си мић.

Oвај чо век но си у се би но ви
нар ски нерв. Не би дру го за
ни ма ње ни мо гао да за ми сли, 
ни је га ни ка да ни раз ма трао. 
По сле сту ди ја оби јао је пра

го ве, ку цао на вра та ра зних 
ре дак ци ја че ти ри го ди не док 
ни је при мљен у Ра дио Бе о град 
и та ко по стао и зва нич но но
ви нар. 

Био је млад и имао је са мо јед
ну иде ју: опро ба ти се у но ви нар
ству. Пр ва жи ва еми си ја ко ју је 
во дио би ла је „Сту дио шест вам 
пру жа шан су”, еми то ва на из 
Сту ди ја шест Ра дио Бе о гра да, а 
по све ће на мла дим та лен то ва
ним ама те ри ма. 

Хи ља ду  мла дих љу ди је то ком 

го ди на про шло кроз ову еми си ју 
ко ја је сни ма на по чи та вој Ју го
сла ви ји.

Београдскодете

Си мић се са да, у јед ном дру
гом вре ме ну, при ла го дио чи
ње ни ци да ви ше не ма рад ну 
књи жи цу, да ни је млад и да се 
и ме диј ске тех но ло ги је ме ња
ју. По кре нуо је соп стве ни сајт 
на ко јем об ја вљу је раз го во ре 
ко је је сни мао не ка да за Ра дио 

Бе о град, али и но ве са др жа је. 
Пу ту је, ис тра жу је.

–Сајт је бес пла тан, сва ко мо
же да уђе и да по гле да шта га ин
те ре су је – ре као нам је не дав но 
у Бе о гра ду кад смо раз го ва ра ли 
по во дом из ла ска из штам пе ње
го ве но ве књи ге „Гла сом пи са на 
исто ри ја”. 

– То је мо ја би о гра фи ја и мо ји 
мо жда и нај ва жни ји раз го во ри 
и тон ски за пи си ко је сам са
чу вао. Ка да се све то са слу ша 
мо же да се има увид у цео про
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