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УВОД

Фудбал је колективни спорт који се игра између две екипе од по једанаест играча. Назив игре потиче од енглеске речи foot, што значи

стопало и ball, што значи лопта. Настао је у Енглеској и са правом се може рећи да је Енглеска колевка фудбала. Најстарији фудбалски

клуб на свету је Шефилд Венздеј, који је настао 1857. године. У то време нису постојала јасна фудбалска правила, па су играчи

Шефилда играли по својим правилима, познатим као „шефилдска правила“. Први професинални клуб је ФК »Нотс Kаунти», који је

основан 1862. године и најстарији је од свих клубова који су сада професионални. Врло брзо фудбал је постао свуда популаран и

оправдано носи назив најбитнија споредна ствар на свету. Фудбал није могао да заобиђе ни нашу земљу. Прву фудбалску лопту у

Србију донео је Хуго Були 1896. године након што се вратио са студија у Берлину. Прво фудбалско такмичење у Србији играло се 11.

маја 1914. године на стадиону СК «Соко», између «Велике Србије» и «Шумадије». Резултат је био 3:1 за «Велику Србију». Очекивало

се да је то обећавајући почетак редовних такмичења, али је почео Први светски рат. Фудбал се играо и током Првог светског рата.

Прву утакмицу фудбалска репрезентација Краљевине Југославије одиграла је 28. августа 1920. године у Антверпену, Белгији, против

Чехословачке и изгубила 7:0. БСК и СК «Југославија» су били ривали и освојили укупно 7 титула првака Југославије (БСК 5,

«Југославија» 2). Угашени су 1945. године, пошто их нова власт није прихватила. После Другог светског рата фудбал се играо на

простору Југославије. Најуспешнији тимови су били «Партизан», «Црвена звезда», «Хајдук» из Сплита и загребачки «Динамо». Ова

четири клуба била су позната као „велика четворка“. Данас је фудбал најпопуларнији спорт у Србији. Поред мушких фудбалских

клубова у Србији постоји и женски фудбал. Најуспешнији клубови су «Машинац» из Ниша и »Спартак» из Суботице.

Фудбал је и даље најпопуларнији спорт на свету. То доказују пуне трибине на светским и европским првенствима, која се играју на 

сваке четири године, а у којима учествују репрезентације из читавог света. Такође се организују многа клупска међународна 

такмичења. Надамо се да ће фудбалска публика и у будућности уживати у фудбалским лепотама.

Текстови о књигама, коришћени у овој Е- изложби, преузети су са сајтова издавачких кућа.
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ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ ФУДБАЛА

Енциклопедија фудбала садржи детаљне, сажете и прегледно, по азбучном реду, изложене одреднице посвећене први пут у оваквом издању

само једној спортској игри – фудбалу. Обухватајући различите аспекте фудбалске игре, историју светског и националног фудбала, главне

актере – истакнуте фудбалере, као и све непосредне и посредне учеснике фудбалских утакмица, селекторе, тренере, судије, фудбалске

посленике, лекаре физиотерапеуте, новинаре хроничаре, и навијаче. Енциклопедија фудбала представља свеобухватно и може се рећи

репрезентативно издање. Представљен је између осталог, развој фудбала од његовог почетка у 19. веку у Енглеској, па све до фудбалских

такмичења почетком 21. века, када фудбал постаје и врло уносан посао. Књига садржи приказе свих земаља, односно фудбалских савеза,

који су равноправни чланови светске и континенталних фудбалских организација. Прикази се односе на податке из фудбалске националне

историје, истакнуте клубове и њихове играче, успехе у свим такмичењима. Посебна пажња посвећена је развоју фудбала на нашим

просторима, од првих одиграних утакмица до бројних учешћа на европској и светској сцени, успесима наионалних састава, клубова и

истакнутих фудбалера. Приказана су југословенска првенства од 1923. до 1991. године, као и Куп такмичења. 2



ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ ФУДБАЛА

Најпопуларнија игра на свету приуштила нам је неке од најузбудљивијих тренутака у спорту ― од

блиставе представе офанзивног фудбала коју је приказао Реал из Мадрида у финалу Купа Европе 1960.

године, до Марадониног гола на Светском првенству 1986. и потпуно неочекиваног тријумфа Грчке на

Европском првенству 2004. године. Све то, али и много више од тога, приказано је у овој

енциклопедији фудбала ― читаво благо информација о овој «предивној» игри, како га је легендарни

Пеле описао. Књига која ће вам пружити савршен увод у Светско првенство 2006. године

● Детаљно су покривени сви аспекти фудбала, укључујући правила игре и технике, тренере и тактике,

навијаче и медије

● Профили преко 40 најуспешнијих клубова и више од 75 најбољих фудбалера који су прославили ову

игру

● Прикази чувених потеза и славних голова

● Опремљена најновијим статистичким подацима, Енциклопедија фудбала представља изванредан

приручник за сваког члана породице
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ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ ФУДБАЛА

Енциклопедија Ниша говори о нишком спорту, о спортским радницима који су оставили неизбрисиви траг у 

спортским дешавањима у Нишу. Они су оставили леп пример и подстицај будућим генерацијама које ће следити 

њихов пример у нади да ће остварити своје спортске снове.
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ФУДБАЛ ПЛЕШЕ ПО ТРАВИ

Фудбал је љубав овог века!

Чаролија и забава наших дана. Лек и грех. Радост и туга. Наша нада, понекад и – издаја. Фудбал је

многима и религија.

Шта још?... И машта, наша. И стратегија. И опет љубав. Фудбал је љубав оплемењена маштом, машта

оплемењена стратегијом, стратегија оплемењена љубављу. Све у круг. Фудбал је и зачарани круг.

Играмо се у кругу.

Укратко, фудбал је игра. Наша игра. Игра наших дана и ноћи.

Игра под дневним и ноћним светлом и осветљењем.

Звезде плешу по небу – ноћу, фудбал плеше по трави – и дању и ноћу.

Фудбал је звезда XX века, зар не?

Нарочито кад се постигне гол више.
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Југословенски фудбал. Књига говори о фудбалу у Краљевини

Југославији и о фудбалу после Другог светског рата у нашој земљи. Прву

међународну утакмицу репрезентација Краљевине Југославије одиграла

је на Олимпијским играма у Анверсу (Белгија). Посебно се описује

учешће репрезентације Краљевине Југославије на првом светском

првенству у Монтевидеу 1930. године. Наша репрезентација је победила

Боливију резултатом 4:0. Касније је елиминисан Бразил резултатом 2:1.

У финалу се наша репрезентација сусрела са домаћином Уругвајем.

Резултат је био 6:1 у корист домаћина. Оваквом убедљивом резултату

допринеле су контроверзне судијске одлуке на штету нашег тима. Иако је

наша репрезентација повела у четвртом минуту голом Ђорђа

Вујадиновића, Уругвајци су потом повели 2:1, а Југословенима је после

тога контроверзно поништен регуларан гол због „офсајда“. До

полувремена предност је повећана на 3:1, да би до краја резултат

нарастао до високих 6:1. Наша репрезентација је освојила је 3.место,

што је највећи успех југословенског фудбала. У наставку књиге помињу

се занимљиве утакмице репрезентације Југославије после Другог

светског рата.
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ФУДБАЛЕРИ

„Никада није путовао авионом. Никада није ни одлазио с острва. Ово је најтежи изазов са којим се суочава

и толико је нервозан да не може да спава. Његов кум Фернао Соуза прати га до Лисабона. Године 1997. за

Ускрс, Кристијано је на путу за пробу у Спортингу из Лисабона. Више би волео да иде у Бенфику, тим који

воле његов отац и брат. Али, његова мама одувек је била навијач Спортинга и има предосећај да ће њен син

бити великан као што је Луис Фиго. Осим тога, не може се одбити један од највећих клубова у престоници.

Спортинг има најбољу омладинску школу у Португалу, укључујући Паола Футреа, Фига и Симаоа међу

своје питомце, као и садашње играче као што су Жоао Пинто, Кварежма, Уго Виана и Нани. Убеђен је да

тамо може да се докаже. Зна да је добар и верује да може да убеди тренере Зелено-белих да је довољно

добар. Али, има тек дванаест година, а младих играча превише. Тамо су тренери Пауло Кардозо и Освалдо

Силва да посматрају како игра. Нису посебно импресионирани Роналдовом физичком појавом – он је

сувоњави малишан. Али кад су га једном видели у акцији, то је потпуно друга прича. Дечак из Кинта до

Фалкаоа води лопту избегавајући два, три противника. Он је незаустављив, «one man show“: финте,

дриблинг, вођење лопте, све. „Окренуо сам се ка Освалду и рекао: ‘Овај се разликује, овај је нешто

посебно’, сећа се Кардозо. А нисмо били једини који су тако мислили. На крају тренинга сви дечаци су се

окупили око њега. Знали су да је најбољи.” Тренери Спортинга били су одушевљени оним што су видели.

Хтели су да га виде у игри и наредног дана, на терену поред старог Жозе Алваладе стадиона. Овог пута,

биће ту директор омладинске школе, Аурелио Перера, да га посматра. „Био је талентован, невероватно брз и

знао је да игра обема ногама. Изгледало је као да је лопта била продужетак његовог тела“, каже Пареира.

„Али, оно што ме је највише импресионирало била је његова одлучност. Из њега је исијавала снага

карактера. Био је храбар, у менталном смислу неуништив. Није показивао страх пред старијим играчима. И

имао је врсту лидерских квалитета коју имају само највећи играчи. Јединствену. По повратку у свлачионицу,

остали дечаци би се гурали да га упознају и причају с њим. Било је јасно да ће бити све бољи.“ 7



ФУДБАЛЕРИ

Иако је уздигнут на врх лествице спортских звезда у Бразилу још пре неколико година, Европа је

почела да га упознаје тек преласком у Барселону 2013. Мада има тек двадесет и две године већ га

упоређују с највећим играчима које је Бразил подарио свету, а аутор књиге Лука Каиоли самоуверено

тврди да је у питању "последњи песник бразилског фудбала".

Нејмар Јуниор је најпре заволео мали и улични фудбал те је, играјући најчешцће на улици, брусио

свој таленат. Године 2003. Нејмар се са породицом преселио у Сао Виценте и заиграо је за млађу

екипу клуба Португеза Сантиса.

Исте те године, породица се опет преселила, овог пута у Сантос, где је Нејмар заиграо за Сантос.

Квалитет живота његове породице се побољшао, јер је Нејмар са 15 година зарађивао 10.000 реала

(Бразилска валута) месечно, а са 16 година 125 000. Са 17 година је потписао први професионални

уговор и ушао у први тим.

Када је имао 19 година, Нејмар је освојио награду за најбољег јужноамеричког фудбалера 2011.

године. Иста награда га је чекала и следеће, 2012. године. У 2011. години је такође био номинован за

награду ФИФА Златна лопта (Ballon d’Or ФИФА), где је био десети,као и за Награду

ФИФА Puskás Аward за гол године, коју је освојио. Он је познат по својој брзини, убрзању, дриблингу,

завршном ударцу и способности ногу. Његов стил игре му је зарадио позитивне критике, како код

навијача, медија и стручњака, тако и код бивших играча.

Често га пореде са бившим бразилским репрезентативцем Пелеом , који је за Нејмара рекао да је

„одличан играч“, док је Роналдињо изјавио да ће Нејмар „бити најбољи играч на свету“.
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ФУДБАЛЕРИ

Проблеми с растом, одлазак у Барселону с породицом, повратак мајке, сестре и брата у Аргентину. Лом

ноге, тешкоће око регистрације тинејџера из Аргентине. Стидљивост, несналажљивост у комуникацији.

Нимало лак пут великог играча да би постао планетарна звезда. Подршка породице и огромни таленат

су били кључни фактори који су омогућили да данас цео свет ужива у потезима Месије из Јужне

Америке.

Меси је почео да игра фудбал са пет година у клубу који је водио његов отац. Године 2000. постао је

члан шпанске Барселоне чији је члан остао до данас. До јуна 2016. године био је члан аргентинске

фудбалске репрезентације. Фудбалски стручњаци, али и публика широм света сматрају га најбољим

фудбалером свих времена, а често га пореде и са славним Дијегом Марадоном (Дијего Армандо

Марадона). Са Барселоном је освојио 30 трофеја, укључујући осам титула шпанске Ла Лиге, четири

трофеја Лиге Шампиона, те пет титула Купа краља. Освојио је пет Златних лопти и четири Златне

копачке. Меси је веома прецизан стрелац и одличан организатор игре. Рекордер је у броју постигнутих

голова у Ла Лиги, Ел Класику као и многим другим такмичењима. Играјући за Барселону и

аргентинску репрезентацију постигао је више од 600 голова.
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ФУДБАЛЕРИ

Матеја Кежман (Земун, 1979), бивши српски фудбалер. Играо је на позицији нападача. Кежман је у својој

каријери наступао за фудбалске клубове «Земун», «Раднички» Пирот, «Лозницу», «Смедерево»,

«Партизан», «ПСВ Ајндховен», «Челси», «Атлетико Мадрид», «Фенербахче», «Пари Сен Жермен» и

«Зенит» Санкт Петербург. Врхунац каријере доживео је у холандском «Ајндховену», где је добио низ

признања, доживео светску славу, а 2003. године проглашен у Холандији за играча године. За национални

тим је одиграо 49 утакмица и постигао 17 голова.

«»Челси» је најбоља ствар у мојој каријери, то је врхунац, сигурно. Живети и играти у Лондону је нешто 

што никад нећу заборавити. Не знам да ли сам погрешио јер сам тако брзо отишао. Можда јесам, а можда 

ми и није жао, али увек верујем у своје одлуке. Али, трансфер у «Челси» ми је био испуњење снова. То је 

најбоља ствар која ми се десила. Можда сам могао да урадим више и да будем успешнији на Стамфорд 

бриџу, али не жалим ни за чим", говорио је Кежман 2011. године.

По завршетку спортске каријере основао је агенцију за пружање услуга фудбалерима. 

Живи у Београду.
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ГОЛМАНИ

Вања Булић је преточио у роман казивања Милутина Шошкића, некада најбољег голмана света.

Књига говори о човеку који није пристајао на компромисе, ни у спорту, ни у свакодневном животу.

На самој утакмици примамо изједначујући гол од Реала, пре којег Васовићу вичем: „Руши Амансија,

руши га.“ Васке, велики ас, ипак је више волео да се надиграва него да фаулира. Код другог гола сви

кажу да је шут био неодбрањив. Парабола искоса. Ја и данас мислим да сам морао да зауставим тај

ударац.

Најбољи меч је био у дресу Келна. Долази неки Србин, познавао сам га површно, доводи човека у мој

стан и каже да жели од мене да направи богатог човека. Саслушам ја шта хоће, треба да пропустим гол

за Фортуну Диселдорф да би избегли испадање. Господин, председник клуба, неколико улица има у

власништву. Замолим их ја да напусте стан и пред лифтом добијем нову понуду - да тражим од тренера

да не браним и добићу неки новац за то. Наравно, стао сам на гол. Ни сад не умем себи да објасним

шта сам све одбранио на мечу. И пенал, и три зицера, ма свашта, али на крају 1:0 за нас!

Шошкић је доживео велико признање када је позван у „тим света“ на утакмицу Енглеска- Остатак

света која се играла на "Вемблију“ 1965. год. Тако се нашао међу најбољим фудбалерима тог времена.
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ГОЛМАНИ

Миодраг Кнежевић Кнез, аутор књиге, познати је фудбалски голман. Бранио је боје ФК «Напретка»

из Алексинца (1957-1960), «Радничког» из Ниша (1960-1974), где је био директор и секретар клуба

након завршетка професиналне каријере. У сезони 1971-1972 одиграо је четрнаест утакмица за

београдски ФК «Партизан». За репрезентацију Југославије забележио је два наступа. Бити голман је

плод одмереног промишљања. То је нешто што се подразумева, нешто што просветљава личност. Бити

голман је професија, једна од најтежих у спорту, посебно у фудбалу. Познавати све мезо и макро

циклусе у тренерском и едукативном смислу у раду и стварање голмана је захтеван задатак за сваког

ко жели и ко мора да зна које су то карактеристике голмана које могу да га одрже у врху фудбалске

игре. Најтеже у стварању је пронаћи човека који је рођен да ствара, проналази и омогућава другима

рађање правих вредности у фдубалу, али и животу. Зато са правом љубитељи фудбала голмане зову

“Команданти одбране”, јер је њихова улога у тиму јако важна.
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ТРЕНЕРИ

Аутобиографија најпознатијег и најуспешнијег фудбалског менаџера на свету, сер Алекса Фергусона.

Књига због које су у Великој Британији љубитељи најважније споредне ствари на свету целе ноћи

чекали у редовима, док су на Тајланду провалили заштитну ограду, у Јужној Африци демолирали

радњу, а у Америци умало да дође до сукоба са полицијом.

Популарни Шкот је и на литерарном пољу остварио велики успех, књига је у првих недељу дана од

изласка продата у више од 115000 примерака, чиме је поставио рекорд за најпродаванију књигу

публицистике, надмашивши и мемоаре бившег премијера Тонија Блера, као и једног од својих бивших

играча, Дејвида Бекама. Однос са Бекамом, као и појашњење инцидента из свлачионице када га је

Ферги гађао копачком, управо представља једну од најинтригантнијих прича ове аутобиографије.

Сам Фергусон је за књигу, за коју су острвски медији унапред најавили да ће продрмати фудбалски

свет, рекао "Моја аутобиографија је књига о фудбалу, а не само торнадо вести". Ова фудбалска књига

говори о томе како је током своје каријере у «Манчестер јунајтеду», дуге 26 година током које је

освојио 13 титула, две Лиге шампиона, Куп купова, 9 домаћих купова, 10 суперкупова и 2 титуле

светског првака, један проблематичан клуб претворио у светски познат бренд. Наравно, незаобилазне

су и приче о односу са Ројем Кином, Рафом Бенитезом, Арсеном Венгером, судијама, медијима. Такође,

никако није могао избећи Вејна Рунија, Ерика Кантону, Рија Фердинанда, Кристијана Роналда, па и,

како каже, бескомпромисног Немању Видића, као и причу о томе како је своје играче критиковао и

мотивисао.
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ТРЕНЕРИ

Лотар Матеус, рођен 21. марта 1961. године у Ерлангену, два пута је проглашен најбољим светским

фудбалером године. Играо је за «Борусију» из Менхенгладбаха и минхенски «Бајерн», као и за

милански «Интер». За репрезентацију Немачке играо је 150 пута, по чему је апсолутни рекордер, као и

по чињеници да је учествовао у пет светских првенстава. Као капитен тима, он је 1990 год. Немачкој по

трећи пут донео титулу првака света. Тренерски послови одвели су га затим у Аустрију, Мађарску и

Бразил. Данас је један од четворице почасних председника Немачког фудбалског савеза.

Легендарни Немац последњи ангажман имао је као селектор репрезентације Бугарске, коју није успео

да одведе на ЕУРО 2012. године у Украјини и Пољској.

- Одбио сам неколико понуда, неке нису биле добре. Имао сам лепу авантуру као тренер, не толико као

играч... Штета је што нисам био тренер у Бундеслиги, али не жалим превише. После одласка са клупе

Бугарске имао сам другачија интересовања у фудбалу - рекао је Матеус, који тренутно ради као

стручни консултант на телевизији Скај.

Матеус ће остати упамћен и да је 2003. године одвео «Партизан» у Лигу шампиона, што је прво учешће

српског клуба у елитном такмичењу у новом формату.

Радио је још као тренер бечког «Рапида», «Атлетико Паранесеа», «Ред Бул Салцбурга», «Макаби

Нетање», као и као селектор Мађарске.
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НАПАД ИЛИ ОДБРАНА...

Напад или одбрана – шта је важније за победу? Је ли могуће прорачунати како ће се одвијати игра?

Како избећи куповину погрешног играча? Зашто је све мање голова? Које стратегије могу да примењују

лошије екипе? Да ли се савремени фудбал претворио у дигиталну игру? Постаје ли фудбал бољи или

лошији?

Неспорно је да је фудбал једноставна игра. А ипак, последњих година фудбал је постао бржи,

узбудљивији и захтевнији, а најновија достигнућа фудбалског умећа понекад изгледају као научна

фантастика Његове могућности су неисцрпне, па је ова игра све више предмет најразличитијих

истраживања.

У потрази за савршеном игром, Кристоф Бирман нас у овој заиста необичној и задивљујућој књизи о

фудбалу води у свет науке о фудбалу, у коме један од најбољих фубалских тренера Феликс Магат

фудбал пореди са шахом. Затим нам Лионел Меси говори о фудбалским компјутерским игрицама, један

енглески економиста трага за могућностима предвиђања исхода игре, а у Милану покушавају да

пронађу начин како да играчи избегну повреде. Читалац овде сазнаје и зашто је истинска фудбалска

уметност офанзивна игра и како се она најбоље учи. Аутор објашњава како се изводе једанаестерци,

зашто је због „правила три бода“ фудбал постао дефанзиван, и како клубови могу да избегну грубе

грешке у трансферу играча. Заиста неопходна књига!
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КЊИГА СА КОЈОМ ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО...

А онда, у петом минуту, стадионом се разлегао – мук! Један од највећих у историји фудбала. Онако

успаљену атмосферу могао је да охлади само гол Југословена – и баш то се и догодило.

Јединствена прича о околностима под којима су српски фудбалери у југословенским дресовима 1930.

године учествовали на Светском првенству у Уругвају. Ова књига оживљава легендарне играче

Мошу и Тиркета, прекоокеанско путовање бродом „Флорида“, сензационалну победу против

Бразила, али и једну од најневероватнијих спортских неправди, и најзад одушевљење Београђана

који су дочекали своје хероје.

Владимир Станковић написао је сведочанство о заборављеним догађајима који су легендарни подвиг

српских фудбалера учинили великим југословенским фудбалским успехом, о ентузијазму и

истрајности, части и одлучности, пријатељству и вери, о времену и околностима у којима се фудбал

играо са страшћу прве љубави.

Књига која је легенду о Монтевидеу претворила у културни феномен.
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ФУДБАЛ И ДРУГЕ ОБЛАСТИ

Као што то показују глобални спортски фестивали, попут Олимпијских игара и фудбалских светских купова,

друштвени, политички, економски и културни значај спорта постаје све очигледнији у читавом свету. Његова

популарност довољно убедљиво говори да социолози не смеју више да игноришу спорт. Из поглавља у поглавље

Ђулијаноти нуди преглед читавог низа питања у вези са спортом у оквиру најзначајнијих социолошких теорија,

као што су функционалистичка теорија, веберијанска социологија, марксизам, постмодерна социологија и теорија

глобализације. Ауторово детаљно проучавање и истраживање великог броја спортова у међународним оквирима

чини ово дело посебно занимљивим за студенте који прате предавања из области студија спорта и слободног

времена и културолошких студија и модерних друштвених теорија. Његова истраживања везана су за спорт,

глобализацију, криминал и девијантно понашање, популарну културу и друштвену теорију. Објавио је неколико

књига о различитим аспектима спорта, нарочито његовим међународним димензијама, а недавно је завршио

двогодишњи пројекат (у сарадњи са Роландом Робертсоном) о фудбалу и глобализацији.

Једном речју: зашто се «Челси» определио за плаву мајицу, «Ливерпул» за црвену, «Селтик» за бело-зелену? И

зашто је «Јувентус» променио своју дебитантску роза мајицу у црно-белу, за коју сада можемо рећи да је

традиционална?Једно поглавље је посвећено клупским обележјима и грбовима. У питању је вероватно

најпознатији знаковни систем на свету и та чињеница дискредитује опште мишљење по којем је "наука о

грбовима" забава за посвећене, неразумљива и мистериозна
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ФУДБАЛ И ДРУГЕ ОБЛАСТИ

Ово је језгровита и садржајна прича о савременој социологији спорта. Своју студију Скемблер

почиње откривањем кључних „тренутака“ у развоју спорта, пружајући детаљне извештаје о

спортским такмичењима на древним Олимпијским играма; настанку данашње атлетике у Енглеској у

XИX веку; Де Кубертеновој реконструкцији олимпијског покрета и његовом каснијем развитку током

XX века. Аутор детаљно анализира нека од обележја савременог спорта: везе између вежбања, спорта

и здравља, укључујући и осврт на проблем гојазности и све теже последице коришћења дроге, затим

представљање спорта у медијима, спортску иконографију с портретима Мухамеда Алија и Дејвида

Бекама, као и поновно јављање насиља у спорту. Ова књига је веома важно штиво за студенте и

истраживаче социологије спорта и разоноде, спортских наука и здравља. Превео с енглеског Горан

Ердеи. Ликовни уредник Драгана Атанасовић. Ликовно решење корице Светлана Волиц. Аутор:

Грејам Скемблер је професор социологије медицине и заменик директора Центра за бихејвиоралне и

друштвене науке у медицини на Универзитетском колеџу у Лондону. Његова интересовања протежу се

од филозофије и друштвене теорије до социологије медицине и социологије спорта. Објавио је

Medical Sociology I-IV (2005), Health and Social Change: A Critical Theory (2002) и Habermas, critical

theory and Health (2001).
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НОВИНЕ
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АФОРИЗМИ

Јовановић, Ђорђа, Радомир рођен је 1939. године у Сребреници. Завршио је Филолошки факултет у

Београду, група српскохрватски језик и југословенска књижевност.Пише афоризме, епиграме и остале

сатирично-хумористичке форме. Објавио је седам књига, а превођен је на енглески, немачки, руски,

пољски и многе друге стране језике. Дугогодишњи је сарадник многих листова, часописа и

електронских медија. Заступљен у бројним домаћим и страним антологијама хумора и сатире.

Добитник је више значајних награда и признања. Живи у Ужицу. Својевремено је био председник КПЗ

Ужице и добитник Златне значке КПЗ Србије. Предсједник Књижевног клуба »Паун Петронијевић« у

Ужицу, у два мандата одборник СО Ужице, члан Удружења књижевника Србије, оснивач првог

приватног „Радија 31» у Ужицу и главни уредник; оснивач и главни и одговорни уредник првог

приватног листа «Ужичка недеља»; уредник листа «Привредник» у Ужицу; стални сарадник емисија

»Време спорта и разоноде«, »Јовановићи«, »Весело вече« Радио Београда, хумористичких емисија

Радио Сарајева, Новог Сада и Загреба, загребачке СН ревије, «Јежа», «Хумора», «Секси хумора»,

новосадског «Осмеха», НИН-а, листа «Данас», «Просветног прегледа», франкфуртских «Вести»,

колумниста ужичких «Вести», предсједник жирија за фестивал афоризама »Ерског кабареа«, уврштен у

значајне личности Биографског лексикона Златиборског округа...
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