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ЧАСОПИСИ МГ И Г6: НОВА
КРИТИЧКА МИСАО И ЊЕНА
БУДУЋНОСТ
Први бројеви часописа за политичку културу и културну по
литику Математичке и Шесте београдске гимназије, МГ и
Г6, чије је издавање помогао Просветни преглед Београд,
објављени су прошле године на иницијативу главног уред
ника, Радивоја Благојевића, професора социологије у двема
гимназијама.1 У намери да се међу гимназијалцима подстак
ну и развијају креативност, критичко мишљење и свест о
значају праћења и анализе друштвено-политичког и култу
ролошког контекста у којем живимо, часописи обједињују
ученичке радове, који су настали у оквиру предмета устав
и право грађана. Осим есеја у којима аутори дају своје ви
ђење актуелних друштвених питања, као што су друштве
не мреже и приватност, конституисање или трансформаци
ја (националног) идентитета у периоду транзиције, утицај
савременог друштвеног окружења на формирање личности
и њеног емоционалног склопа, геополитика и успон Кине,
родна права и тако даље, у часописима је предвиђен простор
и за друге књижевне жанрове – песме и драмске текстове,
који се, мада у другачијој форми, такође баве заступљеним
темама. Посебно значајан аспект уредничке политике часо
писа – идеја да је кооперативност кључ развоја, открива се у
охрабривању тимског рада, па већину објављених текстова
1 Овај приказ је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет
и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија
(Србија 1989-2014)“ Факултета драмских уметности (Универзитет
уметности у Београду), који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
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потписује бар троје ученика двеју гимназија. Поред тога
што имају потенцијал ширења група сарадника, ови часо
писи би формирали нову читалачку публику, средњошкол
це и гимназијалце, али и оне истраживаче у области дру
штвених наука, који би желели да остваре увид у критичко
размишљање и интересовања најмлађих генерација аутора.
Несумњиво, уредничка концепција часописа, чији су основ
ни циљеви отварање простора за креативну полемику о
актуелним темама и сарадњу младих, као и унапређивање
метода образовања гимназијалаца, директно одговара са
временим потребама и нашег друштва у целини, и индиви
дуалних потреба садашњих ученика, будућих интелектуа
лаца, на чијем ће се знању и развијеној грађанској свести
темељити друштвени развој.
Закључци многих истраживања у области друштвених и ху
манистичких наука, о томе да је за развој друштва првен
ствено неопходно улагање у образовни систем и едукацију
младих, и то посебно када је реч о транзиционим земљама,
такорећи су постали општа места. Иако су нам они, дакле,
сасвим познати и прихватљиви, нажалост, ретке су ини
цијативе попут часописа МГ и Г6, које реагују на кључне
проблеме савременог друштва, те примењују приоритете
нових развојних стратегија образовног система. Будући да
су промовисане вредности часописа усклађене с вредно
стима отворених и напредних демократских друштава, да
„отварају систем образовања према окружењу“ и „вуку га
у будућност“, како је то формулисано у документу Страте
гије развоја образовања у Србији до 2020, треба рећи да ова
иницијатива заслужује системску подршку, тако да буде раз
вијена на нивоу Града Београда или, још боље, Републике
Србије. Подршка Министарства науке, просвете и техноло
шког развитка часописима МГ и Г6, у смислу ширења под
ручја деловања, показала би способност владиних институ
ција да препознају и подстичу значајне развојне капацитете
образовног система. Тај би подстицај био важан не само да
би се ентузијазам ученичке омладине Математичке и Ше
сте гимназије и њиховог професора усталио на дужи рок,
што би створило читалачке навике и подстакло ауторство,
те пружило добар пример интердисциплинарног и активног
приступа школском градиву, који би се могао даље репроду
ковати у наставној пракси, већ и ради стицања сигурности
у владине институције да ће умети да препознају значајне
развојне потенцијале образовног система. Могућност по
везивања, сарадње, вредног и креативног рада, заузимања
младалачког, а то ће рећи свежег и независног критичког
односа према окружењу, те тимског проналажења најбољих
решења за препознате проблеме, показана је на примеру
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МГ и Г6 часописа. Остаје да се покаже хоће ли таква мо
гућност бити искоришћена на вишим нивоима друштвеног
функционисања, као и питање докле ће се друштвено на
предовање углавном сводити на добру вољу и ентузијазам
појединаца.

Часопис МГ Математичке
гимназије, Београд

Часопис Г6 Шесте гимназије,
Београд
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