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Обука омладинаца из Алжира
у Школском Центру ПТТ у Београду 1963. године
АПСТРАКТУМ: У раду се као студија случаја анализира боравак
30 омладинаца из Алжира, узраста од 16 до 25 година, на курсу за
одржавање телекомуникационих уређаја у Школском центру ПТТ
у Београду од јануара до маја 1963. Случај се посматра као део
реализације југословенске државне политике школовања страних
ученика и студената, нарочито оних из земаља Трећег света које
су се почетком 60-их година 20. века ангажовале у Покрету несврстаних. Исто тако, боравак алжирских ученика се ставља и у
контекст односа југословенског руководства према стварању независне алжирске државе и у оквиру реализације блиске сарадње
Југославије и Алжира почетком 60-их година.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Алжир, Југославија, школовање странаца, телекомуникације, Школски центар ПТТ, трансфер знања.
Током 50-их година 20. века југословенска држава је формулисала
планску политику школовања странаца усклађену са међународним положајем и спољном политиком социјалистичке Југославије. После сукоба са
Информбироом 1948. године Југославија је напустила слепо копирање совјетских модела у свим сферама живота и почела потрагу за „сопственим
путем у социјализам”. На спољнополитичком плану прекинута је сарадња
са земљама Источног блока и остварено приближавање западним капиталистичким земљама, а током 50-их година су успостављани све интензивнији
и разноврснији политички, војни, економски и културни односи са земљама
Азије и Африке. С временом је формулисана кохерентна политика пружања
економске, научно-техничке и просветне помоћи овим земљама, пре свега
политика школовања и специјализације њихових ученика и студената. Иза
такве политике је стајала жеља да се пружи помоћ овим тек ослобођеним земљама у превладавању колонијалног наслеђа и заосталости и да се утиче на
стварање њихових стручних кадрова и интелектуалне елите, на привредни
развој и учвршћење независности, као и тежња за ширењем економског, политичког и идеолошког утицаја социјалистичке Југославије и њено укључи-
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вање у међународну размену знања. Стипендирање странаца је посматрано
као „дугорочна инвестиција”, у економском и идеолошко-политичком смислу.
У складу с тим, на југословенским универзитетима, у школама и фабрикама
почели су у све већем броју да се појављују студенти и ученици из удаљених
афричких и азијских земаља, из арапских земаља Блиског и Средњег Истока
и из тек ослобођених или још увек зависних афричких земаља.1
У тим оквирима важно место је припадало Алжиру, који је управо у то
време кроз оружану борбу (1954–1962) стицао независност од Француске. У
складу са новом стратегијом присне сарадње са афроазијским земљама и безрезервном подршком процесу деколонизације, Југославија је током рата за
независност алжирском народу пружала дипломатску подршку и материјалну и хуманитарну помоћ, ограничену финансијским могућностима и тежњом
да се не кваре односи са Француском. Југославија је de iure признала Алжир
септембра 1961. на конференцији несврстаних земаља у Београду, пре него
што је ова држава формално стекла независност и постала члан ОУН следеће, 1962. године. У наредним годинама односи су се даље развијали на већ
постављеним темељима из претходног периода. Односи су се заснивали на
једнакости, узајамном поштовању и истим спољнополитичким принципима,
као и на обилној и разноврсној помоћи коју је млада алжирска држава и даље
добијала од југословенске стране.2
У том смислу су још крајем 50-их година одржавани контакти и размењиване делегације са представницима Фронта националног ослобођења
(ФЛН), преко друштвених организација и Црвеног крста упућивана је помоћ
у храни, одећи, али и у оружју алжирским борцима, а борба алжирског народа је промовисана и представљана у најбољем светлу у југословенском јавном животу и медијима. Пружана је помоћ у лековима и лечењу алжирских
избеглица и рањеника. Од 1958. у Југославију су долазили алжирски ученици
и студенти на школовање, а касније и на специјализацију. Квота стипендија коју су југословенски државни органи намењивали Алжирцима и које су
Алжирци користили из године у годину је расла. Тако је 1958. у Југославији
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било десет студената из Алжира, 1959 – 26, 1960 – 31, 1961. преко 45, 1962
– 56 итд. Број понуђених стипендија је растао, нови стипендисти су стално
долазили, а они који су завршавали студије или курсеве (или их напуштали)
враћали су се у своју земљу. Један број алжирских омладинаца је долазио на
праксу у југословенске фабрике. Укупан број алжирских стипендиста у Југославији (студената, средњошколаца, радника) 1962–1964. био је 240. Поред
тога, југословенски стручњаци су преко техничке помоћи пружали помоћ у
развоју појединих привредних грана и државне администрације у Алжиру.
Тако су 1963–1964. у Алжиру била 63 стручњака из области пољопривреде,
20 из индустрије, 135 из здравства, деветоро из ПТТ саобраћаја и комуникација, а наредне године 140 лекара и здравствених радника, 19 економиста,
56 пољопривредних стручњака, седморо ПТТ инжењера и техничара и један
експерт за јавне радове. Пружана је помоћ и у материјалу, опреми и машинама. Техничка сарадња је регулисана Споразумом о научно-техничкој сарадњи
из јула 1963. и Протоколом о његовој примени из исте године, а интензивна
културна сарадња (гостовања фолклорних ансамбала, кинематографија итд.)
у почетку се одвијала спонтано, а од 1964. се темељила на Споразуму о културној сарадњи. Сви облици односа и сарадње (политички, економски, научно-технички, културни) били су у успону све до 1965, када је због смене власти у Алжиру на свим пољима дошло до извесног застоја.3 Од 1962. до 1969.
године у Алжиру је било укупно 565 југословенских стручњака, највише у
здравству у пољопривреди, а на школовању, обуци и специјализацији у Југославији било је укупно 455 стипендиста из Алжира, међу којима стотинак на
факултетима, а остали су били у средњим школама и у фабрикама.4
Дакле, политика школовања Алжираца (као и страних студената из
Трећег света уопште) није обухватала само студенте на универзитетима већ
и ученике средњих школа и полазнике разноврсних занатских школа и курсева. Циљеви су и у овом сегменту били исти – тежило се помагању неразвијеним, тек ослобођеним земљама у формирању преко потребне националне
интелигенције и стручне радне снаге, у трансферу знања у њихову привреду
и просвету, а преко тога и ширењу југословенског политичког, идеолошког,
економског и културно-просветног утицаја. Један од примера школовања
страних стручњака на овом нивоу представља курс за одржавање телекомуникационих уређаја који је за омладинце из Алжира организован од јануара
до маја 1963. у Школском центру ПТТ у Београду.
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Школски центар ПТТ у Београду био је тек основана школска установа, која је почела са радом октобра 1961. Иначе, школски центри су формирани у оквиру широке просветне реформе која је, поред увођења обавезне
осмогодишње школе и темељне реформе високог школства, регулисала и систем средњих школа и гимназија. Основни циљеви су били подизање општег
културно-просветног нивоа народа и формирање стручних кадрова разних
профила за све области привреде и друштва.5 Посебна пажња је посвећивана
средњим стручним школама, у којима је требало да се директно обезбеђују
кадрови потребни за привреду и јавне службе. Смернице су дате у Резолуцији о образовању стручних кадрова коју је донела Савезна народна скупштина
јуна 1960.6 Један од видова унапређења средњег стручног школства било је
оснивање школских центара, школа новог типа које су биле намењене школовању кадрова за више степене образовања за одређене привредне гране и
јавне службе. Центри су обично оснивани уз велике привредне организације
или друштвене службе, које су, уз комуне, обезбеђивале и финансијска средства за њихов рад и обликовале планове и програме. Поред школа, у оквиру
њих су постојали и домови и кухиње у којима је обезбеђиван смештај и исхрана за ученике који су долазили на школовање из других средина, а у центру је организован и целокупни живот и рад, ваннаставне, друштвене и културнозабавне активности ученика. Центри су обезбеђивали економичност,
рационалност, ефикасност и повезивање школе са потребама праксе.7
У том контексту, Заједница ПТТ предузећа Београд је у улици Здравка
Челара 16 изградила и 6. септембра 1961. основала Школски центар ПТТ у
Београду, у којем је требало школовати стручне кадрове за различите профиле ПТТ струке, веома значајне у време убрзаног развоја комуникација и комуникационих техничких средстава. Центар је обухватао Средњу ПТТ школу,
Вишу ПТТ школу, Школу за висококвалификоване раднике (двогодишње) и
трогодишњу Школу са практичном обуком за телекомуникације, као и Дом
ученика средње ПТТ школе.8 Школски центар ПТТ је 15. октобра 1961. започео прву школску 1961/62. годину. Иако су од самог почетка били преоптере-
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ћени, капацитети Школског центра ПТТ (и школа и дома – дом је у две зграде
могао да прими 202 ученика, а обично их је било више) били су, осим за уобичајене активности, предвиђени и за организацију различитих ваншколских
активности, семинара и курсева, за смештај њихових полазника и за смештај
трећих лица. Тако је већ 1961/62. организовано неколико курсева за ПТТ раднике из унутрашњости, септембра 1962. у дому су били смештени учесници
и гледаоци Европског првенства у атлетици, а од јануара до маја 1963. организован је курс за одржавање телекомуникационих уређаја за стипендисте из
Алжира.9
Припреме за извођење курса су почеле још крајем 1962. године. Раднички савет Школског центра ПТТ је на деветој седници, 14. децембра 1962, разматрао захтев Заједнице југословенских ПТТ да се организује курс за Алжирце у периоду од јануара до маја следеће године. Донета је одлука да се прихвати организација курса, да се изврше неопходне припреме и да се, уколико се
укаже потреба, повећа број васпитног и осталог особља у школи и дому.10
У очекивању доласка алжирских стипендиста припремани су и анализирани наставни планови и програми курса и вршене припреме за њихов
смештај. Са циљем састављања програма за ПТТ курс на француском језику
одржан је састанак 19. децембра 1962. Састанку су присуствовали Владимир
Шенк, заменик генералног директора Заједнице југословенских ПТТ, Живота Марковић, директор Школског ПТТ центра Београд, Нада Маркон, инж.
Марјан Фрелих, инж. Иван Липковић, инж. Константин Чомић, инж. Јеврем
Симић, инж. Душан Суђић, инж. Душан Ћосић и Љубиша Димитријевић.
Основ за дискусију је био извештај југословенских представника који су били у Алжиру и тамо водили разговоре о пружању техничке помоћи алжирској
ПТТ управи. Предложено је да наставни програм буде подељен на две групе,
од којих би прва обухватала опште стручне предмете, а друга посебне стручне предмете, све у складу са захтевима ПТТ Алжира. Као општи стручни
предмети су предложени: Електротехника са технологијом (70 часова), Телефонско-телеграфски (ТТ) водови (50 часова), Телефонске централе (20 часова) и Преносни системи и ултракратки таласи (УКТ) (60 часова), а као посебни стручни предмети Мерење у телекомуникацијама (150 часова), Уређаји за
напајање телекомуникационих уређаја (50 часова) и Монтажа симетричних
и коаксијалних каблова (само за три-четири ученика које је требало оспосо9

10

Државни архив Србије (ДАС), фонд Школски центар ПТТ, 309, ф. 75, Годишњи извештај о раду Школског центра ПТТ за школску 1961/62; ДАС, 309, ф. 75, Годишњи
извештај о раду Школског центра ПТТ за школску 1962/63; ДАС, 309, ф. 29, Записник
Радничког савета Школског центра ПТТ, 5. 2. 1963; АЈ, фонд Заједница југословенских
ПТТ 743-491, Курс за стипендисте из Алжира 1963.
ДАС, 309, ф. 29, Записник 9. седнице Радничког савета Школског центра ПТТ, 14. 12.
1962.

Драгомир Бонџић, Обука омладинаца из Алжира у Школском Центру ПТТ...

111

бити за монтажу). Током састанка су предложене и поједине опште теме по
предметима, а задатак предметних наставника је био да даље разраде теме за
методске јединице. Све то је требало превести на француски језик и доставити ПТТ-у Алжира. Рецимо, за Електротехнику са технологијом су предложене теме: основни појмови и величине у електротехници, основни закони
једносмерне струје, електрично поље, електромагнетизам, основни појмови
и величине наизменичних струја, R, L и C у колима наизменичне струје, електронске цеви и транзистори. Програм за опште предмете је требало извести
кроз 250 часова, од којих је 200 било распоређено по предметима, а 50 је требало распоредити тамо где се укаже потреба. И програм за посебне стручне
предмете је требало извести кроз 250 часова. Планирано је и 200 часова за
извођење допунских вежби и пружање помоћи ученицима у раду. Програм је
требало остварити по распореду за четири месеца, односно 100 радних дана,
с тим да фонд часова буде највише пет часова дневно (од 45 минута, са пет
до десет минута паузе између часова). Поред тога, планирана су и два часа
дневно као помоћ у раду, затим време за индивидуално понављање градива
и дата је могућност да наставници и после радног времена буду на располагању ученицима и објасне им питања која нису потпуно јасна. Укупан фонд
часова је био 700 (500 и 200 за помоћ у раду). По завршетку курса требало је
да наставници писмено процене успех сваког ученика.11
Као важан проблем за правилну реализацију програма курса на састанку 19. децембра истакнут је проблем наставног кадра. То је требало решити
што хитније, па су предложени кандидати за избор наставника по предметима: инж. Константин Чомић, инж. Иван Липковић, инж. Радмило Петровић
и инж. Душан Ћосић за електротехнику; инж. Деспот Баџевић, инж. Душан
Суђић, инж. Душан Тодоровић и инж. Милан Радојевић за ТТ водове; инж.
Никола Шеврдјаков, инж. Радмило Петровић, инж. Стеван Анастасијевић
и Љубиша Димитријевић за Телефонске централе; инж. Милан Јосимовић,
инж. Жарко Томић, инж. Јеврем Симић, инж. Сретен Недељковић, инж. Вук
Мицић и инж. Миливоје Џелатовић за Преносне системе и УКТ; инж. Никола
Шеврдјаков, инж. Радмило Петровић и инж. Бранимир Таминџић за Напајање. Предложено је више кандидата како би се могао извршити избор по два
наставника по једном предмету који би вршили паралелну наставу. Требало
је и кандидате питати за прихватање наставничке дужности и омогућити да
ангажовани наставници буду ослобођени рада на редовном послу два до четири сата дневно.12

11

12

АЈ, 743-491, Записник са састанка одржаног 19. децембра 1962. у Београду у циљу састављања програма за ПТТ течај на француском језику за ученике из Алжира, 20. 12.
1962.
Исто.
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На састанку је било речи и о материјалној бази наставе и питању наставних средстава. За реализацију програма курса била је неопходна далеко
боља опремљеност кабинета, радионица и лабораторија него што је то био
случај у Школском центру ПТТ у Београду. Центар је недавно почео са радом
и још се радило на набавци основног инвентара, наставних средстава, инструмената и уређаја. Требало је да предметни наставници који буду изабрани
заједно са Школским центром и на бази програма саставе списак најнужнијег
материјала, инструмената и других учила за нормално извођење наставе са
алжирским ученицима и предвиде износ потребних финансијских средстава
за њихову набавку. Посебан проблем у реализацији програма према захтевима ПТТ Алжира јављао се по питању материјала и алата потребних за спајање
коаксијалних каблова, пошто је у Југославији постојала Сименсова техника из
ове области, а коаксијални каблови које је требало одржавати у Алжиру били су монтирани француском техником, различитом од немачке. (Ово је био
занимљив проблем који се јављао у реализацији југословенске државне политике школовања страних кадрова и покушаја трансфера знања и технологије
из појединих делова развијеног света у нове, тек ослобођене државе Трећег
света које су тек ступале на терен самосталног политичког, привредног и научно-технолошког развоја, али су биле у чврстом загрљају колонијалног наслеђа бивших колонијалних господара.) Ради превазилажења ове потешкоће
требало је да ПТТ управа Алжира пошаље једну гарнитуру алата и извесну
количину материјала за спајање коаксијалних каблова, као и званично упутство француске ПТТ управе (иако су Французи на овом, као и на свим осталим пољима, систематски опструисали развој независне алжирске државе).
Остали део алата, материјала и инструмената, који није било могуће одмах
набавити, требало је позајмљивати од предузећа ПТТ саобраћаја у Београду,
Заједнице југословенских ПТТ, уз благовремено прибављену сагласност надлежних органа. На крају, посебно лице је задужено за питања организације
курса на лицу места и за сарадњу са Школским центром ПТТ у вези с тим. 13
После овог састанка планови и програми су детаљно разрађивани, прецизирани и мењани. Прихватане су разне сугестије, повећаван или смањиван
број часова за одређене теме, пребациване теме у различите предмете итд.
Као што је било предвиђено, материјал је преведен на француски језик и достављен министарству ПТТ Алжира. Остала је подела предмета на опште и
посебне и трајање курса од четири месеца. У француском преводу називи
предмета су били: Electrotechnique et Radiotechnique, Systèmes à courants porteurs et leurs éléments, Lignes des télécommunications, Équipements téléphoniques, Faisceaux hertziens, Mesures dans le domaine des télécommunications, Mesures sur des lignes des télécommunications и Instalations d’alimentation.14
13
14

Исто.
АЈ, 743-491, Organisation de cours pour les élèves Algériens.
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Коначно, 27 омладинаца из Алжира је стигло у Београд 18. јануара
1963. Генерални директор Заједнице југословенских ПТТ инж. Првослав Васиљевић је истог дана телеграмом обавестио Министарство пошта и телекомуникација Алжира о томе и саопштио да курс може да почне.15 Курс је
започео у понедељак 21. јануара са 27 ученика, а ускоро су се прикључила
још тројица, тако да их је било укупно 30. Курсисти су били узраста од 16
до 25 година и са различитим степеном образовања. Настава се одвијала на
француском језику и трајала је четири месеца. Наставу је по специјално израђеном наставном програму обављало шест инжењера Заједнице југословенских ПТТ, један из Предузећа ПТТ саобраћаја Београд, као и предавачи
самог Школског центра.16
Главни организатори курса били су Завод за техничку помоћ НР Србије
и Заједница југословенских ПТТ, а реализатор је био Школски центар ПТТ
у Београду. Првог фебруара 1963. потписан је уговор између Завода за техничку помоћ и Заједнице ПТТ саобраћаја, односно Школског центра ПТТ, о
организацији и извођењу курса за одржавање телекомуникационих уређаја за
групу од 30 стипендиста из Алжира, укључујући и њихов смештај и исхрану.
Уговор је ступао на снагу 17. јануара 1963, а важио је четири месеца, односно
до завршетка курса. Раднички савет Школског центра ПТТ се на 10. седници
5. фебруара 1963. сагласио са уговором. Према првом члану, Школски центар
ПТТ се обавезивао: да организује извођење наставе по програму који чини саставни део уговора обезбеђујући извођење наставе на француском језику; да
обезбеди материјал и прибор за наставу, као и потребна учила, материјал у радионицама, свеске, оловке, наставна учила и филмове; да организује и спроведе стручне екскурзије према предвиђеном наставном програму курса; да
представницима Завода за техничку помоћ НР Србије пружи могућност увида
у организацију и извођење наставе на курсу и у резултате појединачних успе-

15

16

АЈ, 743-491, Телеграм инг. Првослава Васиљевића Министарству пошта и телекомуникација Алжира, 18. 1. 1963. Првослав Васиљевић је био директор Заједнице југословенских ПТТ од 1959. до одласка у пензију 1977. Рођен је 1911. у Кривом Виру код
Бољевца. Завршио је Правни факултет у Београду. Био је члан КПЈ од 1937. и учесник
Народноослободилачког рата од 1941. После рата је био уредник „Политике“, главни
уредник Танјуга, директор Радио Београда, саветник Амбасаде ФНРЈ у Паризу, помоћник министра за социјално старање НР Србије. Од 1951. је радио као адвокат у
Београду. Био је председник Савеза адвокатских комора Југославије и члан Савета Међународне уније адвоката. Носилац је више одликовања (Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd
1957, 754; Ko je ko u Jugoslaviji. Jugoslovenski savremenici, Beograd 1970, 1118; Српски
биографски речник, том 2, Нови Сад 2006, 78; Српска енциклопедија, том II, Нови Сад
– Београд 2013, 131–132).
ДАС, 309, ф. 29, Записник 10. седнице Радничког савета Школског центра ПТТ, 5. 2.
1963; ДАС, 309, ф. 75, Годишњи извештај о раду Школског центра ПТТ за школску
1962/63.
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ха стипендиста; да на завршетку курса преко једног консултативног састанка
са кандидатима оцени успех курса; да обезбеди удобан смештај стипендиста
у свом дому, квалитетну исхрану са три оброка дневно и прање личног веша;
да ангажује једног васпитача са знањем француског језика који ће имати искључиви задатак да води бригу о боравку, животу и раду стипендиста у дому
и школи и о њиховом културно-забавном животу; да се према упутствима Завода за техничку помоћ НР Србије стара о здравственој заштити стипендиста, обезбеђујући им лекарске прегледе и амбулантско лечење у свом дому;
да ради редовног праћења рада и успеха стипендиста за време трајања курса
доставља Заводу за техничку помоћ НР Србије месечне извештаје.17
Према другом члану уговора, Завод за техничку помоћ НР Србије је
сносио трошкове школовања, смештаја и исхране за Алжирце, односно обавезивао се да на име трошкова извршења обавеза који произилазе из првог
члана уговора исплаћује Школском центру износ од 46.459 динара месечно
по једном стипендисти, а према образложењу и спецификацији која је приложена уговору. Исплату је требало вршити редовно на почетку сваког месеца,
према испостављеној фактури Центра. Према предрачуну трошкова школовања, смештаја и исхране стипендиста из Алжира, који је био приложен уговору, предвиђени су следећи износи за наставу: 700 часова наставе по 1.412
динара бруто по часу – укупно 989.000 динара; за режијске трошкове школе
и амортизацију 2. 475 динара по полазнику месечно – 297.000 динара (режијски трошкови су садржали огрев, осветљење, воду, канцеларијски материјал, ПТТ трошкове, осигурање, одржавање и чишћење зграде и инвентара
са оправкама и амортизацију); за материјал и друге издатке за извођење наставе по 2.426 динара за 30 ученика током четири месеца – 290.000 динара
(ови трошкови су обухватали потрошни материјал за наставу у радионицама,
свеске, оловке, цртаћи прибор и филмове из области наставе); за стручне научне екскурзије према плану наставног програма (Љубљана, Загреб, Светозарево, Нови Сад) – 700.000 динара. Трошкови наставе су износили укупно
2.276.000 динара. За трошкове смештаја и исхране било је предвиђено: за
режију, амортизацију и део дохотка постојећег особља дома 8.794 динара по
једном полазнику – укупно 1.056.000 динара (овим су били обухваћени трошкови огрева, осветљења, воде, канцеларијског материјала, осигурања, ПТТ
трошкови, одржавање, чишћење и оправка зграде и инвентара, амортизација
и део плата постојећег особља дома); за исхрану је било предвиђено 1.440.000
динара пошто су трошкови намирница по полазнику дневно износили 400

17

ДАС, 309, ф. 29, Записник 10. седнице Радничког савета Школског центра ПТТ, 5. 2.
1963, Уговор између Завода за техничку помоћ и Заједнице ПТТ саобраћаја, односно
Школског центра ПТТ о организацији и извођењу курса за одржавање телекомуникационих уређаја за групу од 30 стипендиста из Алжира.
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динара. Трошкови смештаја и исхране су износили укупно 2.496.000 динара. У посебне трошкове су улазили: здравствена заштита у амбуланти дома
– 1.000 динара месечно по полазнику, укупно 120.000; административни трошкови – 1.000 динара месечно по полазнику, укупно 120.000 динара; и лични
дохоци посебно ангажованих лица за организацију, руковођење, васпитавање, кување, чишћење – 562.000 динара (у ове трошкове су улазили месечни
хонорари директора Школског центра од 15.000 динара, управника дома од
12.000 динара, разредног старешине од 12.000, васпитача од 30.000, куварица
од 25.000 и чистачица од 18.500 динара). Посебни трошкови су укупно износили 802.000 динара. Дакле, укупни трошкови курса за стипендисте из Алжира (2.276.000 за трошкове наставе + 2.496.000 за трошкове дома + 802.000
за посебне трошкове) износили су 5.574.000 динара или 46.459 динара по
полазнику (рачунајући на 30 полазника).18
У складу са претходно донетим одлукама и захтевима ПТТ Алжира,
о чему је било речи, градиво на курсу је било подељено на опште стручне
предмете, који су предавани током прва два месеца, и посебне стручне предмете, који су предавани током друга два месеца. Општи стручни предмети су
били Електротехника са радио-техником, ТТ водови, ВФ (високофреквентни)
уређаји, Телефонске централе и УКТ. На основу предлога који је поднет на
састанку 19. децембра 1962, одређени су и наставници појединих предмета.
Електротехнику са технологијом је предавао инж. Константин (Коста) Чомић, инспектор Заједнице југословенских ПТТ, и одржавано је укупно 60 часова, и то осам часова недељно, током три дана у недељи у прва два месеца.
ТТ водове је предавао инж. Душан Суђић из Одсека за Генерални план Заједнице југословенских ПТТ, и то укупно 40 часова, по пет часова недељно, два
дана у недељи, током прва два месеца. ВФ уређаје је предавао инж. Жарко
Томић из Одсека за линијске ТТ уређаје Заједнице југословенских ПТТ, и то
укупно 60 часова, по осам часова недељно, три дана у недељи, током прва два
месеца. Телефонске централе је предавао инж. Сретен Протић из Техничког
одељења Предузећа ПТТ саобраћаја Београд, и то укупно 20 часова, једне недеље два а друге три часа недељно, једног дана у недељи и током прва два месеца. Предмет УКТ је предавао инж. Сретен Недељковић из Одсека за УКТ
и радио Заједнице југословенских ПТТ, и то укупно 12 часова, по три часа
недељно, једног дана у недељи, током једног месеца. Исти предмет је предавао и инж. Вук Мицић из Одсека за УКТ и радио Заједнице југословенских
ПТТ, такође укупно 12 часова, по три часа недељно, једног дана у недељи,
током једног месеца.19
18
19

ДАС, 309, ф. 29, Записник 10. седнице Радничког савета Школског центра ПТТ, 5. 2.
1963, Уговор и Предрачун са спецификацијом трошкова.
АЈ, 743-491, Подаци о наставницима на курсу за Алжирце.
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Посебни стручни предмети су били: Мерење у телекомуникацијама,
Мерење на ТТ водовима и Уређаји за напајање. Мерења у телекомуникацијама је предавао инж. Жарко Томић из Одсека за линијске ТТ уређаје и одржавано је укупно 80 часова, по три часа недељно, у три дана у недељи, током
два месеца. Мерења на ТТ водовима је предавао инж. Душан Суђић из Одсека за генерални план Заједнице југословенских ПТТ, а одржавано је укупно
50 часова, по три часа недељно, три дана у недељи и током два месеца. Уређаје за напајање је предавао инж. Брана Таминџић из Одсека за телефонију
Заједнице југословенских ПТТ, и одржавано је укупно 50 часова, по три часа
недељно, у два дана у недељи и током два месеца.20 Дакле, било је укупно
девет предмета и седам предавача, а у настави су помагали и наставници
Школског центра.
Током трајања курса, у оквиру наставног плана и програма, са полазницима курса за Алжирце организована је и стручна екскурзија која је обављена од 8. до 19. априла 1963. Курсисти су прво, 8. априла, по сетили Нови
Сад, потом су 9. и 10. априла боравили у Светозареву. Затим су 14. априла
отпутовали у Загреб, одакле су се вратили 19. априла, а током овог боравка
су по сетили и Љубљану. Путовали су аутобусом Заједнице југо словенских
ПТТ, која им је обезбеђивала и смештај. План екскурзије је 14. марта 1963.
направио инжењер Душан Суђић, један од предавача, а одобрио га је Владимир Шенк. Основни циљ екскурзије био је упознавање са производњом
телефонско-телеграфског материјала и уређаја, тако да су за по сету бирани
градови у којима су по стојале фабрике материјала за ПТТ струку (Новкабел Нови Сад, Фабрика каблова Светозарево, Раде Кончар Загреб итд.), али
су по сете имале за циљ и упознавање географије, природних богатстава и
културноисторијских знаменито сти Југо славије, као и пропагирање њеног
друштвеноекономског и политичког уређења и привредних и културних достигнућа.21
Увид у ток и резултате целог курса и појединих предмета може се стећи на основу извештаја које су састављали предметни наставници. Тако је
наставник инж. Константин Чомић 7. марта 1963. предао извештај о течају
из електротехнике и радио-технике који је одржао од 21. јануара до 7. марта
1963. Одржао је укупно 78 часова, током којих је прешао предвиђен програм.
Ученици су из градива израдили око 50 задатака на табли у оквиру усменог
пропитивања и пет писмених радова са укупно 15 задатака. Сви задаци су
унети у дневник курса са Алжирцима који је ажурно водио наставник. Сваком ученику је дата дефинитивна оцена на основу средње вредности оцена
20
21

Исто.
АЈ, 743-491, Предлог за обављање стручне екскурзије за Алжирце, 14. 3. 1963; ДАС,
309, ф. 75, Годишњи извештај о раду Школског центра ПТТ за школску 1962/63.
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из три писмена задатка и усменог пропитивања. Оцене су унете у дневник, а
у посебном прилогу је дат и текстуални део оцене.22
Наставник Чомић је оценио да је успех самог течаја у целини био задовољавајући, с обзиром на краткоћу времена, на различити ниво познавања
основне математике код сваког ученика, на обимност материјала предвиђеног програмом. Дате су оцене за 29 ученика, од којих је осам било са слабом оценом (2), пет ученика са оценом добар (3), осам ученика са оценом
врло добар (4) и осам ученика са оценом одличан (5), што значи да је 72,5%
ученика добило прелазну оцену, а 27,5% непрелазну. Наставник је оцењивао
да је „за све време предавања, дисциплина на часовима била примерна, без
икаквих изгреда, што је у многоме допринело правилном одвијању наставе”.
Закључио је да ученици који су добили слабе оцене (2) нису могли да постигну резултате зато што су „дошли са веома оскудним знањем из математике,
међутим, и они су имали користи од течаја, јер су схватили бар физичке принципе електротехнике и радиотехнике, док формуле, решавање задатака, нису
могли да савладају“. Сматрао је и да се постигнути успех има приписати и
доброј организацији течаја од стране Школског ПТТ центра, који је обезбедио све потребне услове и спровео потребну радну дисциплину.23
Ради увида у начин рада на течају и успех сваког од алжирских стипендиста понаособ, дајемо оцену и текстуални део оцене појединачно за сваког
од њих: 24
1. ANEDE D. EL HADI – (5) – Има предзнање из математике. Ангажовао се за време течаја и озбиљно је радио. Има солидно знање стечено на
течају. Добро се изражава, савладао је стручну терминологију, зрело обрађује
писмене задатке. Има услова за даље напредовање и перспективан је.
2. BELBAHRI M. ABDELMALIK – (3) – Има слабо предзнање из математике. Великим залагањем успео је да савлада градиво. Стечено знање је
задовољавајуће. Има тешкоћа у изради писмених задатака. Уз даљи индивидуални рад може да постигне.
3. BENAISSA S. DRISS – (3) – – || –25
4. BENDADA M. ABDERAHMAN – (4) – Има предзнање из математике, али није потпуно самосталан, колеба се код математичких операција.
Показао је примерно залагање и успео да савлада градиво. Интензивним личним радом може да постигне и боље резултате. Перспективан је.
22
23
24
25

АЈ, 743-491, Извештај о течају из електротехнике и радиотехнике одржаног од 21. јануара до 7. марта 1963. за стипендисте из Алжира, 7. март 1963.
Исто.
Исто, прилог 2, Оцене. У прилогу су дати подаци само за 29 полазника.
Знак указује да је описна оцена потпуно иста као за претходног стипендисту.
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5. BEDJAMA M. AHMED – (4) – – || –
6. BENHADJI DJILALI ABDELKADER – (4) – – || –
7. BESTANI A. ELJES – (3) – Недостаје му довољно знање из математике. На почетку течаја је био изразито слаб. Великим напором је успео да
савлада градиво. Интелигентан је и дужим радом може да постигне добре
резултате.
8. BONAMAMA A. ABDELHAMID – (4) – На почетку течаја био је међу слабијим, међутим, великим залагањем успео је да постигне врло добар
резултат. Знање стечено на течају треба даље да обрађује, иначе је перспективан.
9. BUKHALFA MUSTAFA – (2) – Познавање математике врло слабо,
што му није дозволило да постигне бољи резултат. Треба много да ради најпре
математику па онда стручне предмете да би постигао потребне резултате.
10. BSAHA ABDELKADER – (2) – – || –
11. BUTEFLIKA ABDELGANI – (5) – У сваком погледу одличан. Бистар, интелигентан, са солидно стеченим знањем. Врло перспективан.
12. GAFEZ A. BUDJEMA – (3) – Био је на почетку међу слабијим, међутим личним залагањем успео је да савлада градиво. Основна сметња код њега
су нерашчишћени појмови из математике. Да би нешто озбиљније постигао
треба много још да ради.
13. HAHAD H. KHALED – (2) – Дошао је са скоро никаквим знањем
из математике тако да није могао много да користи предавања течаја. Залаже
се али узалуд.
14. KARESE K. FAUZI – (2) – Знање математике јако оскудно. Предавања из стручног предмета је схватио утолико што је у стању да усмено објасни
физички принцип, али решавање задатака не уме да ради.
15. LAMINE SAMARINE A. DJAFAR – (5) – Има солидно знање из математике и одлично је савладао стручно градиво. Залагао се много и веома је
перспективан.
16. MAAMRI K. ALI – (4) – На почетку течаја је био слаб, међутим
јаким залагањем и личним радом успео је да се истакне и да постигне врло
добар успех. Обећава и перспективан је.
17. MERZUGNI S. ABDESIEM – (5) – Има солидно знање из математике и одлично је савладао градиво. Веома је перспективан.
18. MESAD S. ABDELFATAH – (5) – – || –
19. RESAN A. AMAR – (4) – За сво време течаја био је врло солидан,
наиме стално је био врло добар и темељит. Има солидне основе из математике и са мало труда успео је да савлада градиво. Перспективан је.
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20. REDJEB N. ZINE – (2) – Недовољно познавање математике је основни узрок овако слабо постигнутог резултата. Има услове за усавршавање јер
показује велики интерес и стално поставља питања која му нису јасна, али
треба још много да ради.
21. SAHAR PASA RAMDANE – (3) – Дошао са слабим знањем из математике, али је великим залагањем успео да савлада градиво. Истиче се способношћу да брзо асимилира градиво али се при томе много ослања на меморију.
22. SAIDANE M. SAID – (4) – Врло бистар, лако схвата и заслужио је
и бољу оцену обзиром на своје залагање, међутим, мало је аљкав, брзоплет,
иначе је перспективан.
23. SEMGUNI A. MOHAMED – (5) – Има солидно знање из математике, што му је олакшало савладавање градива. Бистар је, марљив, уредан и
зрело решава задатке. Перспективан је.
24. TAIBI S. TAHAR – (4) – За све време течаја је био солидан и заслужио би и већу оцену да је мало сређенији приликом усмених одговора и уреднији приликом писања писмених задатака. Перспективан је.
25. TUADJINE H. MILUD – (4) –У почетку течаја није се нарочито истицао, међутим великим залагањем успео је да се истакне и да постигне врло
добар резултат. Перспективан је.
26. ZAUIA M. LAKHDAR – (3) – Из математике је имао недовољно знање. Великим напором успео је да савлада градиво и постигне добру оцену.
Треба још много да ради.
27. ZUANI R. AHMED – (2) – Услед непознавања математике није могао да постигне бољи резултат. Треба још много да ради.
28. ZERARI E. ABDELKADER – (2) – Нема основа из математике. Поред великог залагања и поновљених захтева својим друговима да му помогну
из математике, није успео да савлада градиво.
29. DJELUL MABRUK – (5) – Дошао је са одличним знањем из математике и извесним предзнањем из електротехнике. Вредан је, интелигентан,
савладао је одлично градиво и веома је перспективан.
Као што је речено, Алжирци су током трајања курса, од јануара до маја 1963, били смештени у дому Школског ПТТ центра у Београду. Школски
центар је обезбеђивао смештај, исхрану, прање веша, здравствену заштиту
и васпитача који је бринуо о полазницима. Све трошкове је сносио Завод за
техничку помоћ НР Србије, а службеници дома који су због Алжираца били
додатно ангажовани добили су хонораре. Дом Школског центра ПТТ је у то
време располагао двема зградама које су биле опремљене централним грејањем и свим потребним инсталацијама. С обзиром на то да се радило о новим
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зградама, подигнутим плански за ту намену, истицано је да су услови живота
и рада у њима повољни и задовољавајући. На свим спратовима су постојали мокри чворови и тушеви са топлом и хладном водом и сви становници
су имали могућности за уредно одржавање личне хигијене. Рубље је прано
два пута месечно, а постељина сваких 20 дана. Собе и заједничке просторије
су биле снабдевене неопходним намештајем. Дом се налазио у непосредној
близини школе, односно кабинета и радионица у којима је похађана настава
и које су биле опремљене неопходним училима, опремом и средствима за извођење теоријске и практичне наставе. Двориште је било ограђено и уређено,
а постојали су и спортски терени и парк. У Дому су постојали сви услови за
друштвени живот и културне, забавне и спортске активности.26
Дакле, може се закључити и да су курсисти из Алжира током четири
месеца боравка и учења у Школском центру ПТТ имали добре услове за учење, живот и забаву. Међутим, према извештајима, нису сви те услове у правој
мери искористили. Иако су полазници углавном редовно похађали наставу и
часове учења после наставе, успех из појединих предмета је био различит,
као што смо и показали на примеру Електротехнике и радио-технике. Укупно
узев, на крају је 16 ученика завршило курс са успехом (53,3%), а 14 је имало
једну или више слабих оцена: један слушалац је курс завршио са одличним
успехом, девет са врло добрим, шест са добрим, девет са једном слабом оценом, један са две слабе, три са три слабе оцене, а један са четири слабе оцене.
Иако владање није оцењивано, у писменом извештају о сваком кандидату за
осам слушалаца је речено да нису били дисциплиновани, односно да нису
поштовали домски ред и често су правили прекршаје.27
Тако се може рећи да је једна добро замишљена и успешно спроведена
идеја на крају имала половичне резултате. Узроци за то се могу тражити у
неуједначености залагања и претходног знања полазника, односно, као што
је пример Електротехнике и радио-технике показао, у слабијем залагању и
у лошој предспреми појединих полазника курса. И поред тако половичних
коначних резултата, може се рећи да је одржавање курса за Алжирце у Школском центру ПТТ имало и наставног стручног успеха у ширењу знања, као и
успеха у упознавању алжирских омладинаца са Југославијом, њеним становницима и уређењем. У том контексту курс је представљао важан део шире
југословенске политике, усмерене на школовање омладине из земаља Трећег
света, као и један од показатеља блиских и пријатељских односа са тек ослобођеним Алжиром почетком 60-их година 20. века. Југословенско државно и
просветно руководство је и на овај начин показивало планску усмереност на
26
27

ДАС, 309, ф. 75, Годишњи извештај о раду Школског центра ПТТ за школску 1962/63.
ДАС, 309, ф. 75, Годишњи извештај о раду Школског центра ПТТ за школску 1962/63;
АЈ, 743-491, Курс за стипендисте из Алжира 1963.
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реализацију своје просветне политике. Курс је показао и постојање кадровских капацитета за реализацију такве политике, односно постојање довољног
броја стручњака запослених у пракси, ван наставе, школа и универзитета, али
спремних да своја ускостручна знања, на страном језику (француском), пренесу омладини из стране пријатељске земље.
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Dr Dragomir Bondzić
Training of the Youth from Algeria in the School Center PTT in Belgrade 1963
Summary
Thirty young persons from Algeria age 16 to 25 attended the course for maintenance of telecommunication devices from January till May 1963 in the School Center PTT
Belgrade. The lectures were organized in French and were held by the engineers from the
Yugoslav PTT Community and professors from School Center. The School Center provided the courses, teaching material, lecturers, excursions, board and lodging, laundry, health
care and day care teacher who took care of the students. An education, board and lodging
cost 46.450 dinars per student per month were born by the Institute for Technical Support
of NR Serbia. Employees of the Center who were additionally engaged owing to the Algerian students were extra paid for that. Number of excursion had been organized during the
courses to Novi Sad, Svetozarevo, Zagreb, Ljubljana in order to introduce students with
manufacturing of telephone and telegraph materials and devices and to get to know Yugoslavia as well and its socialist self-governing system. Attendants were in general regular in
attending the courses but they didn’t obey campus rules and very often they made oﬀenses.
Finally, 16 students completed the courses successfully and 14 were with one or more bad
grades. Behavior was not rated but for eight students was mentioned that “they were not
disciplined”. In spite of half results, courses for Algerian students wwere important part of
Yugoslav policy of educating youth from the Third Courtiers as well as indicator of development of friendship between Yugoslavia and recently liberated Algeria at the beginning
of the sixties of the twentieth century.
Др Драгомир Бонджич
Обучение молодежи из Алжира в школьном центре ПTT в Белграде в 1963 году
Резюме
С января по май 1963 года 30 молодых людей из Алжира в возрасте от 16 до 25
лет прошли курс по обслуживанию телекоммуникационных устройств в школьном
центре ПTT в Белграде. Занятия были организованы на французском языке и проводились инженерами Югославской ассоциации ПTT и учителями Школьного центра. Школьный центр предоставил классы, учебные пособия, лекторов, экскурсии,
проживание, питание, стирку, медицинское обслуживание и воспитателя, который
позаботился об учениках. Расходы на обучение, проживание и питание в размере 46
459 динаров на ученика в месяц были покрыты Институтом технической помощи
Народной Республики Сербии. Сотрудники Центра, привлеченные дополнительно
из-за алжирцев, получали гонорары. В ходе курса были организованы экскурсии в
Нови-Сад, Светозарево, Загреб и Любляну с целью ознакомления участников с производством телефонных и телеграфных материалов и устройств, а также для знакомства с Югославией и ее социалистическим самоуправлением. Слушатели обычно
регулярно посещали занятия, но не соблюдали правила дома и часто совершали правонарушения. В итоге 16 студентов успешно завершили курс, а у 14 была одна или
несколько плохих оценок. Поведение не оценивалось, но в отчете о кандидатах для
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восьми слушателей говорилось, что они «не были дисциплинированы». Несмотря
на частичные результаты, курс для алжирской молодежи был важной частью общей
югославской политики обучения молодежи из стран третьего мира, а также показателем роста дружеских отношений между Югославией и недавно освобожденным
Алжиром в начале 1960-х годов.

