
  XXII недеља италијанског језика у свету - Италијански институт за културу 

 
Прва званична презентација наших италијанских новина – Giornalinо 

 

 

Имали смо част и могућност да у оквиру обележавања XXII недељe италијанског језика у 

свету, а на позив Њ. Е. амбасадора Републике Италије, Луке Горија, уз подршку директора 

Италијанског института за културу, Роберта Чинкоте, и подршку управе Треће београдске 

гимназије, први пут јавно представимо наш двогодишњи пројекат – школски електронски 

часопис на италијанском језику Giornalinо. 

 

 

Након охрабрујућих уводних речи директора Института, господина Чинкоте, публици се 

обратила професорка италијанског језика и идејни творац пројекта, Јелена Гавровић, која 

нас је на тренутак вратила у 2020. годину и објаснила како се заправо сама идеја родила и 

на који начин је почела да се развија. Након љубазног обраћања наше лекторке Глорије 

Доменикони, професорка ликовне културе Татјана Којић Чехић говорила је о техничкој 

реализицији часописа, представила је ученике и дала им реч. Ученици одељења 4/4и, 

Александра Николић, Душан Илић, Ана Милосављевић, Милан Богдановић, Лаура 

Николић, Наталија Вукићевић и Кристина Филиповић, уз пригодно припремљен визуелни 

садржај, одржали су сјајну презентацију и на веома јасан начин су појаснили како је 

организована структура часописа, које све рубрике постоје, такође, по рубрикама су 

истакли и неке од најважнијих тема и истраживања којима смо се до сада бавили. Успешно 

су публици пренели разноврсност и богатство садржаја који красе првих шест бројева нашег 

часописа. 

 

У публици су били ученици из пет основних школа у којима се учи италијански језик: ОШ 

„Мајка Југовић“, ОШ „Марко Орешковић“, ОШ „Радоје Домановић“, ОШ „ Младост“ и ОШ 

„Исидира Секулић“, ту су биле и колегинице, професорке италијанског језика из поменутих 

школа и са Филолошког факултета, као и представници Италијанског института за културу 

и амбасаде Републике Италије.  

https://www.trecagimnazija.edu.rs/e-casopisi/


 

С поносом желимо да истакнемо да смо заиста крајње искрено и срдачно похваљени за наш 

рад, труд и резултат од стране директора Института, коме смо поклонили штампану верзију 

наших досадашњих бројева. Сусрет се завршио дружењем, разговором и фотографисањем, 

а сви учесници и слушаоци су добили на поклон магнете и беџеве са логотипом италијанске 

секције билингвалне наставе. 

 

Презентација је одржана 19. октобра 2022. у свечаној сали Италијанског института за 

културу. 

 

Јелена Гавровић и Татјана Којић Чехић 

 

 


