
ТЕМА КОНКУРСА ЗА 2020. ГОДИНУ: ЛЕТЕЊЕ ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ 

Жеља за летењем је стара хиљадама година. Древне приче из разних крајева света говоре нам о 

онима који су хтели да полете. Њихове приче о успесима и неуспесима почеле су да постају 

стварност крајем 1800. године, када су људи почели да користе технолошко знање како би изградили 

летелицу која је, до тада, била могућа само у нашим сновима. 

Први балонари доносили су свету узбуђење летовима од преко 25 миља за мање од три сата. Данас, 

они имају могућност да крену на путовање у трајању од неколико сати или да пређу више хиљада 

километара током много дана у балонима који су посебно израђени и опремљени за велике 

удаљености. Ваздухопловне једрилице су такође напредовале за прелазак великих растојања и 

висина. Док су први пилоти једрилица полетали са брда и узвишења својим једрилицама, данашњи 

једрилицама досежу велике висине и њима прелазе стотине километара. Први авиони су били 

направљени од платна и дрвета, и те летелице су покретали мотори са 12 коњских снага. Данас су 

метал и композитни материјали нешто што користе дизајнери авиона како би обезбедили већу 

брзину и сигурност лета. Заправо, неки мотори савремених тркачких авиона производе преко 3500 

коњских снага, а модерни комерцијални путнички авион са више мотора производи 95.000 коњских 

снага! Иако је физика лета остала иста, технологија стално напредује. Свака генерација учи од оних 

претходних, додајући оно што је могуће, уједно остајући верна љубави према летењу, која је у срцу 

свих ваздухопловаца. Снови о летењу постали су стварност данашњег спортског ваздухопловства. 

Змајеви, балони, брзи авиони, акро пилоти, лете изнад нас и показују нам шта је све могуће данас.  

Шта носи будућност? Куда ће нас одвести млади ваздухопловни сањари? 

Време је да извадите ваше омиљене уметничке материјале и дате вашој машти пуну слободу, како 

бисте створили дело које спаја летове прошлости са сновима будућности у овогодишњем ликовном 

конкурсу „Летење прошлости и будућности.“ 

 

 


