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С
та ра из ре ка ка же: 
„Јед ном но ви нар, 
увек но ви нар”. Нај
бо љу по твр ду ове 
кон ста та ци је пру

жа рад Дра го сла ва Си ми ћа, 
ду го го ди шњег уред ни ка до
ку мен тар ног про гра ма Ра
дио Бе о гра да 2 и чла на Удру
же ња но ви на ра Ср би је, ко ји 
већ ду ги низ го ди на на сто
ји да од за бо ра ва отрг не не
ке од нај ва жни јих тре ну та ка 
исто ри је са на ших про сто ра, 
по себ но оних за бе ле же них 
ре пор тер ским ми кро фо ном 
или ухва ће них фо то граф
ским објек ти вом. 

Го спо дин Си мић је ау тор 
број них до ку мен тар них ра
ди о фон ских еми си ја о ис так
ну тим љу ди ма и зби ва њи ма 
два де се тог ве ка у Ср би ји и Ју
го сла ви ји. Упра во Си ми ће ве 
до ку мен тар не ра диоеми си је, 
фо то те ка, књи жев ни и но ви
нар ски за пи си чи не око сни цу 
овог ин тер нет сај та (од но сно 
ар хи ва на ин тер нет адре си 
www.au di o i fo to ar hiv.co m), 
осно ва ног 2009. го ди не.

О по све ће но сти ау то ра 
са ку пља њу, чу ва њу и си сте
ма ти за ци ји ар хив ске гра ђе 
мо гли су да се упо зна ју сви 
за ин те ре со ва ни при ли ком 
пред ста вља ња јав но сти ње
го вог сај та под на зи вом „Ау
дио и фо то ар хив Си мић”. 
Овај ва жан кул тур ни до га ђај 
упри ли чен је по чет ком ле та у 
На род ној би бли о те ци Ср би
је и оку пио је ви ше углед них 
зва ни ца по пут Мир ја не Бр
ко вић, Пе тра Ко чо ви ћа, Зо
ра на Мо дли ја, као и Ми ла на 
Гр бе, ку сто са ко лек ци ја ју го
и сточ не Евро пе Бри тан ске 
би бли о те ке у Лон до ну. 

„Ар хив Си мић је је дин стве
ни звуч ни ар хив код нас, на
стао при ват ном ини ци ја ти
вом, а сво јим ра зно вр сним и 
бо га тим са др жа јем пред ста
вља оп ште кул тур но до бро. 
То је дра го це ни ре сурс звуч
не ба шти не и го вор не кул ту
ре јед ног на ро да”, ис та као је 
Гр ба обра ћа ју ћи се при сут
ни ма. „Ве ли ки део ар хи ва са

чи ња ва ју сни мље не успо ме
не и ис ку ства по зна тих љу ди 
о ва жним дру штве ним и кул
тур ним до га ђа ји ма код нас и 
у све ту. Та ко ђе, у ар хи ву је за
сту пље на ло кал на и при ват на 
исто ри ја, жи во ти обич них љу
ди и ша ро ли ко бо гат ство ма
ње по зна те сва ко дне ви це.” 

„Усме на исто ри ја је од се
дам де се тих го ди на два де
се тог ве ка по ста ла ме ђу на
род ни по крет ко ји ства ра и 
не гу је исто ри ју ко јом се ре
ђе ба ви на уч на исто ри о гра
фи ја. Усме на исто ри ја као 
не на уч на ди сци пли на је по
све ће на успо ме на ма и ис ку
стви ма љу ди из сва ко днев
ног жи во та, да кле ве ћи не, а 
за ин те ре со ва на је за ис ку ства 
мар ги на ли зо ва них гру па љу
ди. То је сво је вр сна ’исто ри
ја од о здо’ ко ја нам по ма же 
да бо ље схва ти мо и раз у ме
мо свет око нас.” 

„Пре ма ме ђу на род ном 
ар хив ском кон сен зу су, пред 
на ма је вре мен ски рок од 

све га 15 го ди на у ко ме се 
звуч ни сним ци мо гу са чу
ва ти ди ги та ли за ци јом пре 
њи хо вог фи зич ког про па
да ња и пре пре стан ка про
из вод ње уре ђа ја за њи хо во 
пре слу ша ва ње”, об ја снио је 
Гр ба. „Из тог раз ло га је не
дав но Бри тан ска би бли о те
ка по кре ну ла ам би ци о зан 
про је кат ди ги та ли за ци је ра
ди за шти те и при сту па звуч
ним сним ци ма ко ји све до че 
о исто ри ји Ве ли ке Бри та ни
је, за бе ле же них у мно гим об
ли ци ма по сред ством му зи ке, 
дра ме, књи жев но сти, усме не 
исто ри је, ра ди ја, ди ја ле ка та, 
зву ко ва при ро де и жи во тињ
ског све та.” 

На род на би бли о те ка Ср би
је је уче шћем у ор га ни за ци ји 
пред ста вља ња „Ау дио и фо
то ар хи ва Си мић” омо гу ћи ла 
јав но сти да се бли же упо зна са 
овим је дин стве ним звуч ним 
ар хи вом уз осврт на са вре ме
на кре та ња из обла сти звуч ног 
на сле ђа у све ту. С. С.

Скривеноблаго
„историјеодоздо”

Пред ста вљен ау дио и фо то ар хив Дра го сла ва Си ми ћа

Дра го сла в Си ми ћ

бо ви по ста ју ма ши не ри је за за
шти ту сво јих игра ча и тре не ра. 
Мо жда би та ко и тре ба ло да бу
де”, на во ди Го ран.

Он има ве ли ко по што ва ње 
пре ма ста ри јим ге не ра ци ја ма, 
али ис ти че да да нас овај по сао 
зах те ва но ви при ступ и но ве 
ве шти не. Ка же да це ни све ко
ле ге јер ни је ла ко би ти но ви
нар, а по себ но не ко мен та тор.

„Уз о ре не мам јер се тру дим 
да бу дем свој и из гра дим свој 
стил”, ка же Сви лар.

Обожаватељка 
Иване Шпановић

Наш са го вор ник ка же да мо
же да на пра ви па ра ле лу ра да у 
штам па ним ме ди ји ма и на ТВ 
Аре на спорт, јер ис ку ства ко ја 
је сте као у од но су са љу ди ма, 
ко ле га ма и при ја тељ ства ко ја 
је оства рио се ни ка да не за бо
ра вља ју. 

Нај ве ћа му је по др шка су
пру га Бо ја на и ћер ка Ми ли
ца и ро ди те љи ко ји пра те све 
еми си је и пре но се. Од њих нај
че шће до би ја и кри ти ке и по
хва ле. Ра до игра фуд бал са се
стри ћем али за то не ма мно го 
при ли ке јер он жи ви у Су бо
ти ци. Че тво ро го ди шња ћер ка 
Ми ли ца во ли спорт, а за ни
мљи ва јој је Ива на Шпа но
вић, па су ро ди те љи тра жи ли 
да се на пра ви за ле ти ште у пе
сак да би мо гла да из ве де свој 
пр ви скок удаљ. По што га не
ма у кра ју, за ле ти ште јој је ход
ник, а про стор за скок – днев
на со ба. Ка да гле да фуд бал ске 
утак ми це код ку ће, ћер ка га 
ис пи ту је ко су пла ви, а ко бе
ли, јер је жу ти нај че шће су ди
ја. Са сме хом ка же да га не би 
чу ди ло да се по ред ње га опре
де ли за фуд бал.

– Во лим да чи там књи ге. У 
сред њој шко ли сам за то био 
лењ док ми јед ном отац ни је 
ре као: „Ка ко ми слиш да за вр
шиш фа кул тет ако не чи таш 
књи ге.” До ду ше, та да сам тре
ни рао фуд бал и ве ћи иза зов 
ми је био да осво јим ло кал ни 
тур нир у Пр во мај ској ули ци 
на Про зив ци у Су бо ти ци”, ка
же Го ран Сви лар.

Тре ни рао је 15 го ди на у Фуд
бал ском клу бу Спар так и Се ве
ру из Су бо ти це. Ка да је био на 
ко рак од про фе си о нал не ка ри
је ре по вре да мишића, ко ја га је 
му чи ла то ком чи та ве ка ри је ре, 
спре чи ла га је да оста ви траг у 
пр вој ли ги. Ше рет ски ка же да 
га је по вре да спре чи ла да бу де 
ре пре зен та ти вац. Па ра лел но 
са фуд ба лом тре ни рао је ка ра
те и има бра он по јас.
 Де јан Спа ло вић
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