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Л Е Т О П И С  С У Р Ф О В А Њ А

Март

kon kret no.co.rs

Већ из сло га на сај та „здрав ра зум и јав на кри ти ка” иш чи та ва се 
кон цеп ци ја овог мо дер ног ма га зи на. Дру штве на ан га жо ва ност, али не 
и ба вље ње днев но по ли тич ким ак ту ел но сти ма да је основ ни тон овој 
стра ни ци ко ју чи не мно го број ни ау то ри мла ђе и сред ње ге не ра ци је. При 
то ме, уоч љи во је да се, за раз ли ку од ве ћи не дру гих сај то ва ова квог ти па, 
не не гу је уни со ност ми шље ња и отва ра се про стор за ра зно род не при сту
пе. Дис крет но, али упе ча тљи во на гла сак се ста вља на пи та ња кул тур не 
по ли ти ке као јед но од нај ва жни јих по ља на ко јем се пре ла ма ју дру штве не 
окол но сти.

le mon de di plo ma ti que.hr 

У иш че ки ва њу срп ског из да ња чу ве ног фран цу ског Le Mon de di plo
ma ti que пре по ру чу је мо вам хр ват ско из да ње овог пре сти жног по ли тич
ког ма га зи на. Прем да је ин тер нет пре зен та ци ја са мо ма њи део штам па не 
вер зи је, она ну ди мно штво из ван ред них ана ли за пре све га на спољ но по
ли тич ке те ме. Раз гра на та до пи снич ка мре жа омо гу ћу је да из пр ве ру ке, 
од вр ло кре ди бил них ау то ра, са зна те све оно што се у до ма ћим ме ди ји
ма не тре ти ра на до вољ но озби љан на чин.

ru ska rec.ru 

Не ка вас до мен „ру” не за ва ра – реч је о сај ту на срп ском је зи ку ко ји 
пред ста вља пра ву ри зни цу за упо зна ва ње Ру си је. Исто ри ја, кул ту ра, пра
во сла вље, на у ка, га стро но ми ја, ту ри стич ке де сти на ци је... пред мет су сјај них 
тек сто ва ко ји нам по бли же пред ста вља ју ову чу де сну зе мљу, за ко ју је 
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Рил ке ре као „да је је ди на ко ја се гра ни чи са Бо гом”. Ја сан кон цепт, од
лич но уред ни штво, вр хун ски фо то уред ни ци до при но се да ова стра ни ца 
по ста не јед на од оних ко ју сва ко днев но по се ћу је те.

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




