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1. УВОД

"Звездина ревија" је часопис који је у целости посвећен спортском друштву Црвена
звезда и као такав, једини је представник те врсте у нашој земљи. Најстарији је на
Балкану и један од листова са најдужом традицијом у Европи. У овом листу, који
излази дуже од 50 година, могу се наћи подаци о свим секцијама црвено-белих и
резултатима који се у оквиру овог друштва постижу, као и занимљивости које
обичним читаоцима нису доступне у осталим средствима информисања.
Иако "Звездина Ревија" званично и без прекида излази од 18. марта 1961. године,
први број овог листа, заправо, настао је практично када је основано и спортско
друштво, 1945. године. Излазила је кратко, поново обновљена 1953. године, да би
трајала до 1955. Од тада је настао својеврстан празан простор у информисању
навијача Црвене звезде о достигнућима њених спортиста, те се с тога, овај лист
поново и званично покреће 18. марта 1961. године. И од тада непрестано излази. У
ових 52 године, лист и његови чланови сусретали су се са бројним невољама и
недаћама, али су, упркос свему опстали и и даље информишу и увесељавају све
навијаче једног од најуспешнијих спортских друштава у нашој земљи.
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2. ПРЕДМЕТ РАДА

Предмет овог рада је приказати када је, како и зашто настао часопис "Звездина
ревија" и да се представи начин на који је овај лист функционисао од првог броја
објављеног 18. марта 1961. године, па све до 2013. године.
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3. ЦИЉ РАДА

Циљ рада је да се на основу прикупљених историјских извора анализирају вести у
часопису "Звездина Ревија"
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4. МЕТОД РАДА

За израду овог рада коришћен је историјски метод. Извршено је прикупљање
текстова у и о "Звездиној ревији", који су послужили за анализу. Прикупљање свих
података било је релативно једноставно јер се у архивама листа, као и самог
спортског друштва Црвена звезда, могу наћи сви бројеви овог листа, од првог до
последњег.
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5. НАСТАНАК И РАД СПОРТСКОГ ЧАСОПИСА
"ЗВЕЗДИНА РЕВИЈА" (1961-2013)
5.1. ПРВИ БРОЈ СПОРТСКОГ ЧАСОПИСА
"ЗВЕЗДИНА РЕВИЈА" (1961.ГОДИНА)
Часопис "Звездина ревија" који је у целости посвећен спортском друштву Црвена
звезда, настао је исте године када је ова спортска организација и основана, 1945. С
обзиром на начин на који је покривао све догађаје у вези са црвено-белима, и
извештавао са истих, овај магазин је заправо једна врста хроничара историјских
догађаја у нашем спорту. "Звездина ревија" је јавно гласило свих спортских клубова
који наступају под именом Црвена звезда, а у овом тренутку их је 26. Првобитна
"Звездина ревија" је излазила јако кратко, да би њен рад био обновљен 1953.године,
али је потрајала само до 1955.године. Редовно је овај лист почео да излази тек 1961.
године и зато се, заправо, за први званични број управо узима тај, штампан 18.
марта 1961. године. Та "Звездина ревија" је штампана у "Политици" на осам страна
великог формата у виду полумесечника, а као главни уредник био је потписан
легендарни фудбалер Звезде Рајко Митић. У њему су своја виђења игре, догађаје и
све у вези са Црвеном ѕвездом изнели велики спортисти и тренери тога времена легендарни доктор Аца Обрадовић је писао о осигурању играча, тада млади и
перспективни тренерски стручњак Миљан Миљанић писао је о пионирима које је у
то време тренирао, доајен новинарства Љубомир Вукадиновић изнео је своја
запажања о фудбалу, док је Љуба Ловрић изнео своју причу о Бори Костићу,
најбољем голгетеру Црвене звезде икада. Тај јединствени први број одштампан је у
25 хиљада примерака и сви до једног су били распродати, услед чега је тадашње
уредништво листа морало да се извињава свима онима који нису успели да га
набаве.
Осим спортова који су и данас најпопуларнији у Србији - фудбала, кошарке,
атлетике, рукомета... у овом часопису су се тада нашли и текстови посвећени боксу,
шаху, хокеју, рвању. Посебно место је заузела прича о женској секцији кошаркашког
клуба, и гест тадашњег председника те секције Предрага Сарића, који је
кошаркашицама у знак захвалности за постигнуте резултате поклонио златне
часовнике и то у име фудбалског клуба.
У уводнику на насловној страни уредништво листа, на челу са Рајком Митићем,
обратило се тадашњој "звездашкој" јавности са намером да објасни разлоге
поновног покретања листа. "Звездина ревија долази да попуни празнину насталу
оног тренутка када су прекинуте нити писане речи које су везивале Звезду са
хиљадама њених спортиста и пријатеља спорта. Покреће се са жељом да се,
колико се може, надокнади оно што се изгубило, да ојача снагу, која је од оснивања
Црвене звезде била основна, најјача залога свих њених досадашњих успеха." -
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стајало је, између осталог у уводнику који је потписао Слободан Нешовић,
тадашњи први потпредседник спортског друштва Црвена звезда. Жеља свих оних
који су у то време писали и радили за овај лист била је да омогуће свим
поштоваоцима Црвене звезде да постављају питања и да на њих добијају одговоре,
или износе своје предлоге и мишљења о тадашњим проблемима.
Интересантна је и прича која се тицала начина на који је Црвена звезда добила своје
име, а која је такође нашла место у првом броју "Звездине ревије". Наиме, на
оснивачкој скупштини спортског друштва повела се расправа о будућем имену
друштва, а онај који је добио највише овација био је предлог да се зове "Звезда", на
шта је само придодат придев "црвена" - "Ако је већ Звезда, нека буде црвена" закључено је на том састанку.

Први број 1961.године (насловна страна)
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Исечци из првог броја "Звездине ревије"

Страна посвећена тадашњим спортистима
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5.2. ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА СПОРТСКОГ
ЧАСОПИСА "ЗВЕЗДИНА РЕВИЈА"
(1961-1972)
Интересантно је да су већ у другом броју овог магазина читаоци могли поближе да
се упознају са својим љубимцима, па је тако већ на уводним странама могао да се
нађе занимљив текст о Бранку Зебецу, који је објаснио да у слободно време воли да
слика и како планира да направи изложбу, а објављена је и велика фотографија
Виториа де Сике, коју је он посветио свим спортистима највећег спортског друштва
на овим просторима. Доктор Аца Обрадовић је и у каснијим бројевима имао своје
место на страницама "Звездине ревије", а један од најзанимљивијих текстова, који и
данас може да парира актуелним "новинарским перима", свакако је онај објављен у
четвртом броју, када је повео својеврсну дебату о томе да ли и на који начин треба
награђивати фудбалере. "Звездина ревија" никада у својој 52 године дугој историји
није заборављала своје читаоце и поштоваоце, пре свега велике звездаше, тако да не
чуди податак да је уредништво листа у 15. броју велику пажњу посветило једином
нашем нобеловцу Иви Андрићу, коме су несебично честитали управо добијено
престижно признање. Андрић је, иначе, био чест гост на кошаркашким утакмицама
црвено-белих.
Интересантно је да се у броју 55, од 17. августа 1963. године најављује велико
отварање стадиона фудбалског клуба Црвена звезда (који управо овог септембра
2013. године слави свој 50. рођендан) и то утакмицом тог клуба са хрватском
Ријеком. Стадион је у то време могао да прими 70.000 гледалаца, а кроз текст су
читаоци упознати са током градње и изгледом објекта.
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"Звездина ревија" број 55
Од првог објављеног броја, па све до броја 112 лист је излазио на великом формату
и то у виду полумесечника, али се од овог броја он смањује, повећава се број страна
и престаје се са праксом полумесечног излажења и прелази се на месечник. Касније,
тај мали формат поново бива замењен већим, али је најважнија промена која се
догодила везана за први мај 1972. године када је изашао први број овог магазина у
боји.
Што се уредништва листа тиче, опште позната чињеница је да се као главни
уредник у првом броју "Звездине ревије" потписао легендарни фудбалер Црвене
звезде Рајко Митић, који се на то место чак једном и вратио, и то уочи 35.
рођендана спортског друштва. Главни уредник од броја 98 био је Слободан Ћосић,
кога је на том месту наследио доајен српског новинарства Љубиша Вукадиновић.
Јубиларни 100. број изашао је 1965.године, а на насловној страни је писало да је
редакцијски одбор "Ревије" од првог броја самосталан и да је основна тежња листа
обављање пропаганде спортског друштва, као и успостављање што ближег контакта
Црвене звезде и њених навијача.
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Јубиларни 100.број

"Звездина ревија" број 196
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5.3. НАЈСВЕТЛИЈИ ТРЕНУЦИ "ЗВЕЗДИНЕ
РЕВИЈЕ" (1972-1989)
Своје најсјајније тренутке часопис "Звездина ревија" доживео је седамдесетих и
осамдесетих година прошлог века. Наиме, 1972. године дошло је до прекретнице у
штампању листа, који се од тог тренутка штампа у боји, што га је у то време чинило
јединим спортским листом на Балкану штампаним у колору. Тадашњи главни
уредник листа Љубиша Вукадиновић навео је тада да је обилазећи свет запазио да
сви велики клубови своје клупске часописе издају у најсавременијим графичким
условима, па се зато и залагао да "Звездина ревија" излази два пута месечно на 16
колорних и 16 црно-белих страна.
Од 1972. године, осим што се покренуо колорни магазин, поново се прешло на
петнаестодневну динамику излажења. Од 1977. године, када је "Звездина ревија"
прешла под јуресдикцију "Гласа", лист по други пут почиње да излази једном
месечно, са измењеном "главом", која се такође мења и од броја 268. Током 1984.
ово јединствено "црвено - бело гласило" поново мења "главу",да би она у
последњих десетак година остала на "свом месту", а "Звездина ревија"
препознатљива на свим меридијанима.
Што се тиче тиража, и он је варирао, зависно од тога у каквим се условима радило,
па самим тим ни не чуди податак да је највише примерака штампано управо
"златних" седамдесетих, док је сходно ситуацији у земљи, најмањи број издатих
"комада" управо у данашње време. Наиме, тих седамдесетих година штампан је
тираж од 30.000 примерака, од чега се продавало око 25.000. Осамдесетих је тираж
смањен на 25 хиљада, од чега је продавано између 15 и 20 хиљада, да би
деведесетих дошло да наглог пада и силазне путање. У том периоду постојала је и
месечна претплата на "Звездину ревију", па се на тај начин лист продавао и широм
света, од Аустралије до Јужне Америке.. У то време највећи број продатих
примерака бележен је у Книну, Бенковцу, Тузли, Патрини.
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Исечак из "Звездине ревије" (1999)

"Звездина ревија" број 280

"Звездина ревија" број 61

"Звездина ревија" број 242

Током осамдесетих "Звездина ревија" је поново мењала "главу", а након
десетогодишње сарадње са "Гласом" сели се у БИГЗ. Те године добила је и новог
уредника, седмог по реду, а он се огледао у лику и делу Мирка Стаменковића.
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Поводом 400.броја није приређена никаква посебна "фешта", већ су се наслућивала
тешка времена која су следила. Једно време лист је чак излазио и у оквиру
"Спортског журнала",а као главни уредник потписивао се тадашњи генерални
директор СД Милан Томић, док су извршни уредници били Милан Блешић и
Александра Вујичић.
Ваља напоменути и то да је управо у овом часопису објављен један од последњих
текстова Љубише Вукадиновића (1973). Од броја 205 вршилац дужности је Милош
Маринковић, а од броја 221 лист се штампа у "Гласу" и тако је било у периоду од
1977. до 1987. Поново је установљено једномесечно штампање, док за главног
уредника бива постављен Мирољуб Стојковић. Јубиларни 300. број изашао је
септембра 1980.

Насловна страна јубиларног 300.броја

Јубиларни 400.број
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5.4."ЗВЕЗДИНА РЕВИЈА" У ПЕРИОДУ ОД 1990.
ДО 2000. ГОДИНЕ
Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века долази до ратова
на простору бивше Југославије и распарчавања земље. Од некадашње СФРЈ данас
је остала само Република Србија. Сходно томе, као и већина средстава јавног
информисања, и "Звездина ревија" је претрпела значајне промене, углавном у
негативном смислу. Криза морала и правих вредности већ дужи низ година, а могло
би се рећи и деценију - две, потреса ове просторе, па тако ретко када праве ствари и
праве вредности добијају на значају у оној мери колико је то потребно. Ни
"Звездина ревија" није изузетак. Распадом земље долази и до наглог пада тиража,
услови у којима се лист штампао и продавао бивали су све гори и гори, а
функционисање магазина све теже и теже. Међутим, колико год да је било тешко,
понекад и немогуће радити, треба напоменути и то да никада није долазило до
прекида у штампању овог листа, да "Звездина ревија" пуне 52 године континуирано
излази и окупира пажњу свих поштовалаца црвено - бее фамилије. Некада је тај
континуитет значио и два броја за месец дана, некада су поједини месеци због
разних потешкоћа били и прескакани, али најважније је да никада није било
обуставе рада, па чак ни у најгоре време, деведесетих година, када су "беснели"
ратови на простору некадашње Југославије.
Од свих декада, најтеже време за функционисање свакако је био период од 1990.
године, када је "Звездина ревија" пут до трафика и руку и очију читалаца пре свега
налазила захваљујући штампарији "Колор прес" из Лапова. Наиме, представници
штампарије су једном недељно долазили у Београд, тада прикупљали податке и
онда цео материјал носили у Лапово, тамо га припремали и штампали. И тако
пуних пет година.
Како се рат ширио и земља смањивала, тако је и "Звездина ревија" штампана у све
мањем тиражу, да би од 2000. године на овамо тај број био сведен на свега 2.000, од
чега бива продато око 1.000 комада.
Нови период у животу "Ревије" настаје прославом педесетог рођендана Спортског
друштва Црвна звезда (1995.година), када за првог човека новине бива постављен
Милош Маринковић. Лист је добио нови изглед, а саму срж новине су чинили
многобројни млади новинари-сарадници.
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5.5. "ЗВЕЗДИНА РЕВИЈА" У ПЕРИОДУ ОД 2000.
ДО 2013. ГОДИНЕ
У односу на "ратне" деведесете године двадесетог века, период од уласка у нови
миленијум, од 2000. године, па све до данашњих дана, много је позитивније утицао
на рад часописа. Иако сам тираж листа не оправдава ове речи, потребно је
напоменути да се у последњих неколико година, заправо од 2006. године, када је
спортско друштво Црвена звезда славило 61. рођендан, "Звездина ревија" може
наћи и на интернету у виду ПДФ формата, при чему је омогућено бесплатно
"скидање" садржаја, па је на тај начин и бројка од 1.500 продатих примерака
донекле и разумљива. .
У последњој деценији место главног уредника резервисано је за Зорана Аврамовића,
који је на то место дошао уочи излажења јубиларног 500. броја, док је извршни
уредник Милан Блешић.
У петој декади излажења часопис "Звездина ревија" је прославио и два јубилеја 500. и 600. број, који су штампани марта 2000. године и октобра 2011. године.

Јубиларни 500. број (2000. година)

Јубиларни 600. број (2011. година)
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6.АКЦИЈЕ "ЗВЕЗДИНЕ РЕВИЈЕ"
У историји "Звездине ревије" постоји неколико акција које се протежу практично
кроз читаве 52 године, колико лист и постоји. Оно по чему се овај спортски магазин
издваја у односу на остале и по чему јесте јединствен и оригиналан јесу избори који
се организују деценијама уназад, а од којих су свакако најзначајнији:
1. Избор за најбољи спортски пар године (спортиста и спортисткиња године)
2. Избор за фотографију године
3. Избор за спортисту века
4. Специјална награда "Ревије"
1. ИЗБОР ЗА СПОРТСКИ ПАР ГОДИНЕ - је акција која се спроводи од 1965.
године, па све до данашњих дана, и практично је најстарија и најоригиналнија на
овим просторима. Овај избор подразумева бирање мушког и женског спортисте
Спортског друштва који је у години иза остварио најбоље и најзапаженије резултате.
У мушкој конкуренцији без премца је легенда Црвене звезде и европског фудбала
Драган Џајић, који је ово признање освајао пет пута, док га следи некадашњи
атлетичар Драгутин Топић (четири). Код дама је неприкосновена стрелкиња Јасна
Шекарић, која се титулом најбоље окитила чак 11 пута, док јој у новијој историји
полако "прети" колегиница по пиштољу Зорана Аруновић, која је до сада бројала до
три. Што се тиче бивших спортисткиња издвајала се Снежана Зорић са шест
награда.

Списак награђених спортиста и спортисткиња
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"Звездина ревија" број 560 (2006)

Најбољи у 2010.години

"Звездина ревија" број 552 (2005)

Најбољи у 2012.години

2. ИЗБОР ЗА ФОТОГРАФИЈУ ГОДИНЕ - познато је да су за "Звездину ревију"
фотографисали најбољи фотографи са ових простора, као и са простора бивше
велике Југославије, па чак и они који лично и нису били навијачи Звезде. С тога се
2001. године уредништво листа одлучило да награди најбољу "фотку" икада
објављену у листу. Жири су сачињавали сликарка Биљана Вилимон, један од
најбољих фотографа икада Томислав Петернек, уредник фотографије у дневном
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листу "Спорт" Душан Бабовић и тадашњи тренери фудбалског и кошаркашког
клуба Славољуб Муслин и Мирослав Николић. Победу је однела фотографија
Мише Вукадиновића "У милиметар", док је специјално признање припало Николи
Скендерији за фотографију "Питање" на којој је девојчица у црвено-белом дресу
(игром случаја то је данас позната глумица Мирка Васиљевић).

Награђена фотографија Н.Скендерије
3. ИЗБОР ЗА СПОРТИСТУ ВЕКА - очекивано, та награда је отишла садашњем
председнику фудбалског клуба Драгану Џајићу. У анкети која је трајала током целе
2000. године, учествовало је мало мање од хиљаду Звездаша, а у конкуренцији
Јасне Шекарић, Рајка Митића, Драгана Стојковића и осталих великана, Џајић је

21

однео убедљиву победу са 669 гласова, у односу на 34, колико је имала Шекарићева
као другопласирана.

Насловна страна "Звездине ревије" посвећена Звездином спортисти века
4. СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА "РЕВИЈЕ" - ова награда је установљена како би се
редакција "Ревије" на неки начин одужила свим људима, било да су спортисти или
личности из сасвим друге бранше, а који су несебично помагали и били ту у дугој
историји листа. Зато се сваке године уручује признање ономе ко је највише
допринео у претходној години да се "Ревија" развија све више. Прва Специјална
награда је отишла у руке Владимира Цветковића, док је други пут то признање
припало власнику штампарије "Колор прес" Радомиру Којићу. Трећи пут "ленту" је
покупио Драган Џајић, док је четврта припала Миливоју Стаматовићу,
дугогодишњем председнику Спортског друштва.
Ваља поменути да је у "Ревији" давних година, када је садашњи фудбалски стадион
изграђен, спроведена анкета о ибору имена за ову грађевину, а вољом већине
одабран је назив "Маракана". То се догодило у броју 74, а своје мишљење износили
су многи спортски, културни и друштвени радници. Стигло је укупно 385 предлога
(између осталих стадион Тито, стадион Југославија, стадион Авала...), а чувени
Матија Бећковић је по том питању рекао: "Народ је измислио име Маракана и оно
ће остати, допало се то некоме или не. Народ је и овога пута вероватно у праву..."
22

Владимир Цветковић,први добитник Специјалне награде "Ревије"
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7. САРАДНИЦИ "ЗВЕЗДИНЕ РЕВИЈЕ"
У 52 године дугој историји овог листа, многи знаменити људи овог и оног времена
објављивали су своје текстове у "Ревији", износили своје ставове, објашњавали
своја запажања, критиковали, хвалили... Они најпознатији, у сфери књижевника
свакако су Добрица Ћосић, Матија Бећковић, Љубивоје Ршумовић, Давид Албахари,
Момо Капор, Марко Видојковић...од глумаца издвајају се Љуба Тадић, Љубиша
Самарџић, Светлана Бојковић, Тања Бошковић, Миодраг Андрић, екипа
"Отписаних" Иван Бекјарев, Воја Брајовић, Александар Берчек, Драган Николић,
Злата Петковић... Међу радио и телевизијским коментаторима и новинарима то су
Марко Марковић, Стефан Грубач, Дејан Патаковић, Синиша Божовић, Милојко
Пантић, Илија Ковачић...
Што се тиче новинарске бранше, највећа имена спортског новинарства,
специјалисти за поједине спортове, имали су своје колумне у "Ревији", а један од
њих је и легендарни загребачки представник "седме силе" Перо Златар, а неретко
своје место на страницама Звездиног часописа имао је и понеки партизановац.
Данас, три уредника дневних новина "Блиц", "24 сата" и "Спортски журнал" пишу
историју овог јединственог спортског часописа.
Интересантно је да су и многи спортисти писали својеврсне дневнике са бројних
путовања, па су тако читаоци "Ревије" имали на увид како се спортисти припремају
у Аустралији, Јужној Америци...Један од оних који су се међу првима опробали као
новинари, био је кошаркаш Мирољуб Мице Стојковић, који је касније постао и
главни уредник листа. Године 1964, прве редове је исписао и сам Драган Џајић,
коментаришући своју каријеру и приватан живот.
Један од најпознатијих дневника спортиста свакако је онај некадашњег фудбалера
Звезде Митра Мркеле, који је читаоце овог часописа извештавао како протиче
осмодневна турнеја његовог клуба по Енглеској и Ирској, како су дочекани,
услужени, каква је храна, терени....
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Детаљ из дневника Митра Мркеле
Један од најбољих књижевника на овим просторима, Добрица Ћосић својевремено
је прекршио своју реч, када је рекао да га неко време неће бити у медијима, па је
специјално за "Звездину ревију" говорио о тада актуелним дешавањима у земљи,
али се и осврнуо на прошлост, као и на фудбалску Југославију. Чувена је његова
изјава у том интервјуу, када се сложио да сви паметни људи, иако не навијају за
Звезду, заправо су Звездаши, јер како је тада изјавио "народ воли победнике, а
Звезда је управо то".
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Интервју са Добрицом Ћосићем ("Звездина ревија" из 1994. године)
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Интервју са Добрицом Ћосићем ("Звездина ревија" из 1994. године)
Колико је "Ревија" имала значаја и утицаја на животе свих оних којима је
црвено-бела боја у срцу, а нарочито оних који те боје и бране у разним спортским
дисциплинама, најбоље сведоче речи управо најпознатијих спортиста Црвене звезде,
који су име и славу овог спортског друштва проносили и и даље носе широм
планете. Многи од њих су уз овај лист одрастали, правили прве спортске кораке, уз
њу славили титуле и освојене пехаре или жалили за пропуштеним приликама. Лист
се одувек трудио да свим спортским клубовима пружи довољно пажње, некада је то
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успевало, некада не, али речи бивших асова, спортских функционера и активних
спортиста говоре да нико од њих не замера уредништву. Напротив, сви до једног су
сагласни у томе да желе да лист догура и до стоте годишњице издавања, па двестоте
и тако у недоглед...

Некадашњи директор, данас председник фудбалског клуба, уједно и спортиста века
Црвене звезде, Драган Џајић, истакао је једном приликом да лист изгледа светски,
да се представљање спортиста врши на најбољем могућем нивоу и да би он волео
када би "Ревија" излазила и два пута месечно.
Свакако најбоља спортисткиња у историји Црвене звезде, Јасна Шекарић,
својевремено је изјавила да сваки број "Ревије" ишчита комплетно, од корице до
корице, да је задовољна што овај лист постоји јер он у потпуности информише о
свему што се догађа у Звезди и да што се ње тиче, не мора ништа да се мења.
Милојко Пантић, легенда спортског новинарства на овим просторима, подсетио је
све да је овај лист заправо прва клупска новина у некадашњој Југославији и да га он
чита од малих ногу. Допада му се што је лист модерног дизајна, али како каже, не
воли када стране заузимају они којима спорт служи за "иживљавање ниских
страсти".
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Један од бројева у којима су бројне познате личности исказале своје мишљење о
"Звездиној ревији"
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8.ЗАКЉУЧАК
"Звездина ревија" је часопис који је настао када је основано и спортско друштво
Црвена звезда - 1945. године, међутим у том периоду је кратко излазио, да би био
обновљен 1953. године, и потрајао до 1955. Од тада је настао својеврстан празан
простор у информисању навијача Црвене звезде о достигнућима њених спортиста,
те се с тога, овај лист поново и званично покреће 18. марта 1961. године. И од тада
непрестано излази. У целости је посвећен спортском друштву Црвена звезда, а као
такав, једини је представник те врсте у нашој земљи. Најстарији је на Балкану и
један од листова са најдужом традицијом у Европи. У овом листу, који излази дуже
од 50 година, могу се наћи подаци о свим секцијама црвено-белих и резултатима
који се у оквиру овог друштва постижу, као и занимљивости које обичним
читаоцима нису доступне у осталим средствима информисања. У време када није
било интернета, мобилних телефона, компјутера и на стотине телевизијских канала
и радио станица, "Звездина ревија" је била начин живота за хиљаде навијача Црвене
звезде. Уз њу су стасавале генерације црвено-беле породице, уз њу се радовало, са
њом се туговало, славиле су се победе и титуле, пребољевали порази.
И у своје најсјајније и у своје најтеже доба, овај часопис је увек био ту,
континуирано излази већ 52 године, некада је тај континуитет значио и два броја за
месец дана, некада су поједини месеци због разних потешкоћа били и прескакани,
али најважније је да никада није било обуставе рада. Што се тиче тиража, и он је
варирао, зависно од тога у каквим се условима радило, па самим тим ни не чуди
податак да је највише примерака штампано "златних" седамдесетих година, док је
сходно ситуацији у земљи, најмањи број издатих "комада" управо у данашње време.
Наиме, тих седамдесетих година штампан је тираж од 30.000 примерака, од чега се
продавало око 25.000. Осамдесетих је тираж смањен на 25 хиљада, од чега је
продавано између 15 и 20 хиљада, да би деведесетих дошло да наглог пада и
силазне путање. Како се рат ширио и земља смањивала, тако је и "Звездина ревија"
штампана у све мањем тиражу, да би од 2000. године на овамо тај број био сведен
на свега 2.000, од чега бива продато око 1.000 комада. Треба напоменути да се од
2006. године "Звездина ревија" може наћи и на интернету у виду онлајн издања,за
које је омогућено бесплатно "скидање", па и то може бити нека врста оправдања за
знатно умањени тираж последњих година.
У историји "Звездине ревије" постоји неколико акција које се протежу практично
кроз читаве 52 године, колико лист и постоји. Оно по чему се овај спортски магазин
издваја у односу на остале и по чему јесте јединствен и оригиналан јесу избори који
се организују деценијама уназад, а од којих су свакако најзначајнији:
1. Избор за најбољи спортски пар године (спортиста и спортисткиња године)
2. Избор за фотографију године
3. Избор за спортисту века
4. Специјална награда "Звездине ревије"
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