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У СУСРЕТ ЈУНСКИМ
ИСПИТНИМ РИТУА ЛИМ А

Х

иљаде студената, на Мегатренд у и другде, у јуну пролазе кроз испите као својеврсне риту
алне чинове преласка; из једног семестра у други, из једног стат уса у други, из једне асоци
јативне сфере у друг у, тако рећи из једног универзума у други. Провера знања и вештина
укључ ује више психолошких, индивид уа лних и друштвених аспеката и димензија, пошто оцена
није само исход, резултат, већ пре свега степеник на путовању у више етапа које покреће, моби
лише, ангажује и развија целокупну личност испитаника. Постоји и школа мишљења према којој
се испит полаже карактером, а не само интелигенцијом, учењем и памћењем.
Кроз испитне обреде, који укључ ују и фактор среће, сваки студент себе боље упознаје,
искушава и ставља на проверу. Истовремено, и наставници су, као активни учесници испитне
драме у више чинова, такође на некој врсти испита.
Како се спрема, и како се излази на испит као међаш који обележава пут саморазвоја и
самоспознаје? О томе опширније на странама 20-21 из угла професора и психотерапеу та др
Тајане Миливојевић.
На снимк у Дејана Живаиновића, начињеном средином јуна у кабинетима здања у Улици
Гоце Делчева 8 на Новом Београд у – студенти Марко Вукићевић (ФПС), Јована Галоња (ФКМ)
и Милена Павловић (ФКМ) са доцентом Љиљаном Манић, на последњој конс ултацији пред
испитни ритуа л којим се завршава летњи семестар.

Мегат ренд универз ит ет успеш но орган изовао
прве „Виндзорс ке дебат е“ у Кану

НА ВИДИКУ ЈЕ КРАЈ
СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ
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Пром оција монограф ије Едварда Луси-Смит а
о нашем уметник у

МИЛОШ ШОБАЈ ИЋ
ПРОТИВ ДУХОВН Е
ПОМАХН ИТАЛОСТИ ЕПОХ Е
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Повои

Слободе и права

 АШТИТНИКУ
З
ИМА КО ДА ПИШЕ
■	Доц. др Љиљана Манић именована за првог специјализованог
омбудсмана – заштитника права на Универзитету
■	Проф. др Мића Јовановић, ректор: „Повеља о академским
правима обезбеђ ује знатно већу заштиту свим учесницима
у процес у образовања, посебно студентима“

М

егат ренд унив ерзит ет је први
приватни универзитет у Србији
који има универзитетског омбуд
смана, под домаћим називом Зашиник
рав а. Функц иј а омбудс ман а, однос но
заштитн ик а прав а, установљена је како
би се омог ућ ило поштов ањ е, спреч ило
кршење права и обезбедила слобода и рав
ноправност свих чланова универзитетске
заједнице.
Одлуком Сенат а Мегат ренд уни
верзит ет а, функц иј у омбудс мана оба
вља доц. др Љиљана Манић, наставник
Факултета за култ уру и медије.
Кроз упозорењ а, савете, препоруке
и крит ике, омбудс ман ће штит ит и сва
права из Повеље о академским правима
и дужнос тим а чланов а унив ерз ит ет
ске заједнице Мегат ренд универзитета.
Његову заштит у моћи ће да траже сви
чланови универзитетске заједнице, али је
он посебно намењен контроли и заштити
студентских права.
Контрола и заштита различитих сло
бода и права човека преко инстит уције
типа „омбудсман“ доживела је на крају
20. и почетком овог века велик у попу
ларност и примен у, првенствено широм
Европе (потиче из Шведске), али и у дру
гим деловима света.

Први спец иј ал из ов ан и омбудс ман и
– заштитн иц и прав а на унив ерзит ет им а
јавили су се у САД (Мичиген 1967), а њихов
број је нарочито порастао после 2000. када
су га добил и, између остал их, и Харв ард,
МИТ и др. У Србији први унив ерзит ет
ски омбудсман настао је на Универзитет у у
Новом Саду 2006. године, а на Београдском
универзитет у постоји од 2010.
Улога заштитника је да:
 посред ује између студената и чланова
универзитетске заједнице и универ
зитета, односно органа, тела и служби
који одлуч ују о правима, слободама и
интересима;
 саветима, препорукама и скретањем
пажњ е обезб ед и поштов ањ е, одно
сно спречи кршење права, слобода и
интереса;
 спроводи поступке утврђивања да ли
постоји повреда права, слобода и инте
реса, те преду зима одговарајуће мере
ради њихове заштите.Укол ико уоче
на неправилност не може да се реши
мирним путем, даје савете о правним
средс твима којима је могуће обезбе
дит и пош товањ е, однос но спреч ит и
кршење права, слобода и интереса.

Пресављање рво зашиника рава на конференцији за новинаре на Меарену:
оцен Љиљана Манић, рекор Мића Јовановић и рорекор Влаан Кулешић

Доцент Љиљана Манић

У свом раду заштитн ик прав а се
придржава етичког кодекса, као и начела
независнос ти, неприс трас нос ти, повер
љивости и неформалности.
На конференц ији за новинаре, одр
жаној 11. март а 2013. године, рект ор
Мегат ренд унив ерз ит ет а, проф. др
Мића Јовановић, рекао је да је основни
циљ доношења Повеље и успос тављања
функције заштитника права, да студенти
буду заштићени, безбрижни и безбедни.
„Осим основн их загар ант ов ан их
права на пријатељско окружење, права
на равноп равност свих учесника у про
цес у образовања, на поштовање разлика,
права на саветовање и подршку, Повеља
гарант уј е и елим ин ац иј у сваке врсте
уцене и лоше комуникације”, истакао је
ректор Јовановић.
Том приликом доц. др Љиљана Манић,
новои менов ан и заштитн ик прав а, изја
вила је:
„Донош ењ е Повељ е о прав им а и
дужностима и избор заштитника видим
као део напора Мегатренда да се студен
тима, наставницима и ненаставном осо
бљу обезбеде услови достојни критери
јума универзитетске заједнице, најшире
слободе, равноправност и толерантност,
посебно слоб од а мисли, опредељeња,
понашања и стварања. Ова функција је
нова и за мене и за студенте, па се надам
да ћу сарађујућ и са студент има, њихо
вим представницима у студентском пар
ламент у и органима универзитета, зајед
ничком сарадњом ускоро моћи да гово
рим и о конкретнијим резултатима“.
Заштитник права прима у кабинет у
број 73 здањ а у Улиц и Гоце Делчева 8,
уторком од 15 до 17 и четвртком од 13 до
14 сати. Студенти, наставници и ванна
ставно особље могу се обратити заштит
ник у права телефононом на број 011/22030-35 и електронском поштом на адрес у
zastitnikprava@megatrend.edu.rs
М. Алексић ■
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Акуелноси

Акредитација Мегатренда по правилима Европског образовног простора

САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРЕТХОДИ
ЕКСТЕРНОЈ ПРОВЕРИ
■■
■■
■■

На свим Мегатрендовим факултетима и високим школама у току је процес темељне
самоевалуације како бисмо што спремнији дочекали екстерне оцењиваче наставнонаучних, уметничких, култ урних и других активности у последњих пет година
Међу документима који омог ућују лакше укључење у европске образовне и научне
токове најважнија је Национална скала квалификација, усвојена на седници Национал
ног савета за високо образовање
Изменом одређених прописа могуће је обезбедити равномернију заступљеност уни
верзитета Србије у акредитационим телима и знатно бољу сарадњу високошколских
установа различитог својинског стат уса

Пише: проф. др Оскар Ковач

Најваж нији такав пропис је Национална
скала квалификација, коју је донео Национални
савет за високо образовање, као тело изабрано
у Скупш тин и Србије. Ова скала дефин ише
карактеристике свих врста програма, струков
них и академских студија (основних, мастер и
докторских). Те карактеристике су, по трајању,
броју ЕСПБ бодова и исходима учења, исте у
целом Европс ком образ овном прос тор у. У
национ
 алне скале квалификација и програме
студија које оне опис ују право увида имају све
инстит уције образовања у земљама Европског
образовног простора.
Када диплом иран и студент са акред и
тованог прог рама у Србији, по правил има

М

егат ренд универзитет завршава
самоевал уа цију својих наставнонаучних активности и припрема
се за њихову екстерн у евал уа цију и, затим,
поновн у акредитацију од стране Комисије
за акредитацију Републике Србије.
Да би та акредитација Универзитета,
његових факултета и њихових наставних
програма донела све предности које даје
припадност Европском образовном про
стору, потребно је да Србија буде члан
тог простора, што она јесте, и да донесе и
уредно примењује одређене прописе.
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студије

Академске студије
Докторске
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480
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Специјалистичке
ВА-2б

Дипломске
ВА-2а

2.циклус

1. циклус

Европског образовног прос тора, добије
диплом у и додат ак диплом и на енгле
ском, у коме су садржани сви релевантни
подац и, сваком орган у прос вете и сва
ком послодавц у у Европи ће бити јасно
на ком нивоу високог образовања и са
каквим успехом је он заврш ио студ ије,
oдносно кaкве је квалификације стекао.
Изван Европс ког образовног про
стора, процес акред ит ац ије се обавља
на разл ич ит е обав езне и необ ав езне
начине. Обав езне акред ит ац ије орга
низ уј у и надглед ај у државн и орган и.
Елитни универзитети у САД су о свом
трош ку основ ал и недрж авн у инсти
туц ију за акред итац ију својих универ
зитета. Процес је заснован на висок им
критеријум има које су оснивачи дефи
нисали. Акредитација једног универзи
тета може да траје и више година, због
тога што садржи и период кандидат уре
за акредитацију у коме се врше потребне
прип реме у сарадњи са особљем акре
дитационог тела. Резултат акредитације
се високо цени иако она није обавезна,
већ представља признање припадности
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Редовне студије
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Студије 2 или 2,5
године

Студије
3 године

Национална (горња табела) и европска скала квалификација
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круг у елитних универзитета. Државни
образовни органи могу, али не морају, да
користе овакве акредитације када одлу
чују о евент уа лном финансирању одре
ђених истраживања или наставе.
За акредитацију пословних школа у
САД 1988. године је форм ирана невла
дина агенц ија за акред итац ију. Тада је
од укупно 2400 пословних школа само
246 било акред ит ов ан о. 1994.годин е
агенција је реорг анизована и призната
од Министарства просвете као агенција
која има право да учес твује у прог ра
мима Федералне владе.
Акредитација у Хрватској је уређена
знатно рацион алн иј е него у Србији.
Акредитацију врши Национални савет,
а постоји Агенција која за Национални
савет обавља стручне и админ ис тра
тивне послове везане за акред ит ац ију.
Акред ит ац ија унив ерзит ет а и факул
тета врши се по годишњем план у Наци
оналног савета за приспеће установа за
акред ит ац иј у. Она се врши по крите
ријумима и поступк у који су на снази у
Европском образовном простору.
Национални савет у Хрватској именује
петочлану Комисију која пише извештај о

преглед у материјала за акред ит ац ију након
што у установи високог образовања проведе 3-5
дана. Установа од Националног савета добија
информацију у саставу петочлане Комисије и
може да, уз убед љиво образложење, затраж и
њену измен у. Извештај Комисије се доставља
образовној установи која је предмет акредита
ције која, опет, има право у року од 15 дана да
достави своје примедбе Националном савет у.
У Србији се сваке пете године врши
самов реднов ањ е, екст ерн а пров ер а ква
литета рада образовне инстит уц ије и нова
акредитација. Факултети и универзитети су
дужни да приложе домументацију која често
износи по 2-3 хиљаде штампаних страна. За
прип ремањ е те документ ац ије oни троше
приближно толико сати колико и за часове
наставе, због које су и основани. Образов
ним инстит уцијама се не саопштавају имена
рецензената. У њихов извеш тај факултет и
немај у увид и не могу да ставе примедб е.
Комис ија за акред итац ију се осећа повре
ђеном када унив ерзит ет или факулт ет у
однос у на њено решење, на основу Закона,
изјави жалбу Националном савет у.
Комис иј у за акред ит ац иј у изабрао је
Национални савет за високо образовање, на
предлог Конференције универзитета Србије

(КОНУС) уз потп ун о укид ањ е било
каквог прав а оснив ач а унив ерзит ет а.
Сва права одлучивања у КОНУС пренета
су на запослене и студенте, упркос томе
што те одлуке често утич у на трошење
имовине и средстава оснивача.
Послед ице обесп рављенос ти осни
вача поново се јављај у када предлози
КОНУС стигн у на одлучивање у Нацио
налном савет у. С обзиром на чињениц у
да у Србији има осам акред ит ов ан их
државних универзитета и осам акреди
тованих недржавних универзитета, они
би у паритетном однос у требало да имају
по шест чланова Националног савета. У
стварнос ти, од 21 члана Националног
савет а - 19 их је са државн их универ
зитета, а само два су са недржавних. У
таквим условима нема равноправности
нити неоп ходне сарадње акредитованих
државних и недржавних универзитета.
Изменом Закона о високом обра
зовању требало би омог ућ ит и форм и
рање Скупштине оснивача универзитета
Србије, и обезбедити да у КОНУС, Наци
онални савет и Комисију за акредитацију
оснивач сваког акредитованог универзи
тета делегира по једног члана.
■

Именовања

Проф. др Живко Кулић и доц. др Ана Јованцаи нови проректори
Одлуком Савета Мегатренд универзитета, средином марта именовани су нови проректори:
проф. др Живко Кулић задужен је за људске ресурсе и унутрашњу контролу,
а доц. др Ана Јованцаи за интернационализацију Универзитета.
Живко Кулић рођен је
1954. у Медвеђи. Дипло
мир ао је, магис трир ао
и докт орир ао на Прав
ном факулт ет у у Бео
град у. Радио је као прав
ник у привред и, држав
ној управ и, полиц иј и,
републичким и савезним
органима. Био је народни
посланик у првом сазиву
вишес тран ачког парл а
мент а Републике Србије
(1991). Од 1994. до 2001.
био је помоћн ик генералног секрет ара Савезне владе,
односно Владе СРЈ. Од новембра 2001. ради на Мегатренд у.
На ФПС-у и ФДУА предаје Управљање људским ресурсима,
Радно право и Индустријске односе. Био је и декан Факул
тета за пословне студије у Пожаревцу.
Објавио је више уџбеника и монографских дела, а бави
се и књижевношћу; до сада је објавио пет књига афоризама.
Од маја 2009.врши дужност арбитрара (миритеља) у Репу
бличкој агенцији за мирно решавање радних спорова. У том
својству допринео је мирном разрешавању бројних спорова у
многим организацијама како приватног, тако и јавног сектора.
■

Ана Јованц аи рођена је
1982. у Беог рад у. Дипло
мирала је на Геоеконом
ском факулт ет у 2004, а
магис трир ал а 2007. Као
стип енд ис та амер ичк е
владе завршила је програм
усав рш ав ањ а за разв ој
наставног особља на уни
верзитет у у Мичигену.
Докт орс ку дисерт а
цију под насловом "Наци
онални инстит уционални
план као инструм ент
политике јавних расхода Републике Србије" одбранила је
2010. на Факултет у за међународн у економију Мегатренд
универзитета.
У звање доцента на ФМЕ изабрана је 2010. На основним
студијама предаје Макроекономију, Економску полоитику
и Националну економију.
Учесник је бројних међународних научних пројеката,
као и пројеката Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије. Један је од оснивача Цен
тра за развој каријере и саветовање студената Мегатренд
универзитета. Говори енглески и шпански.
■
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Извајамо

Регионална сарадња

СРБИЈА НА ЕВРОПСКОМ ПУТУ
На Мегатренд универзитету одржана конференција о безбедносним
и економским изазовима евроат лантског простора

К

онференција под насловом „Србија у безбедносним и економ
ским изазовима евроатлантског простора“, одржана на Мега
тренд унивезитет у 26. априла 2013. године, организована је у
сарадњи са Атлантским саветом Србије. Скуп је отворио председник
Атланског савета и ректор Мегатренд универзитета проф. др Мића
Јовановић. Висок референтни, стручни и научни оквир потврђен је
и квалитетним дискусијама и обраћањима Ивице Дачића, председ
ника Владе Србије и министра унутрашњих послова, Јелка Кацина,
известиоца Европског парламента за Србију, и Мирослава Јовано
вића, помоћника минис тра одбране за полит ик у одбране у Влад и
Републике Србије.
Проф есор Јовановић, између осталог, истак ао је како је нео
пходно да Србија унап ређује регионалн у сарадњу и развија добре
односе са суседним државама.
„Атлантски савет се бројним активностима залаже за укључи
вање Србије у постојеће одбрамбене и безбедносне системе у Европи.
То су циљеви које ће Савет трајно подржавати и афирмисати“, иста
као је Јовановић.
Председник Владе Републике Србије и минис тар унут рашњих
послова Ивица Дачић истакао је да је улога Србије јасна и стабилна:
„Бићемо добар сусед нашим комшијама и притом обезбедити јасан
интерес за нашу земљу. За постизање наведених циљева главно сред
ство је дијалог којим је могуће добит и разу мевање за све процесе
транзиције“, подвукао је премијер Дачић.
Он је похвал ио иниц ијат иву Мегат ренд универзитет а, као и
тематску ширин у организоване конференције.

У сличном тону говорио је и Јелко Кацин.
„Конференција је организована у правом трен утк у. Користим
прилик у да честитам премијеру Дачићу на недавно потписаном бри
селс ком споразум у. Значај споразума превазилази гран ице ваше
земље. Из бриселског дијалога и Европа и свет могу много да науче.
Овај модел прег овора ће се, верујем, проу чав ат и кроз историју.
Захваљујући историјском бриселском споразум у, отворен је пут за
одлук у Савета ЕУ да, у јуну, одреди датум за почетак преговора са
Србијом“, рекао је известилац Европског парламента за Србију.
Кацин није проп устио прилик у да се осврне и на улог у цивилног
друштва и организација као што су Атлантски савет, или Центар за
цивилно-војне односе: „Управо у овом сектору неоп ходан је анга
жман цивилног друштва и зато се искрено надам да ћемо и у будућ
ности имати прилик у да још више сарађујемо“.
На конференцији су, међу бројним говорницима, излагали и Даг
Хендерсон, некадашњи министар одбране Велике Британије и екс
перт за питања безбедности и одбране, затим Денис Дукарме, члан
Парламента Белгије и заменик председавајућег Комитета за одбран у
белгијског парламента, проф. др Антон Беблер, председник Атлант
ског савета Словеније, проф. др Радован Вукадиновић председник
Атлантског савета Хрватске и Јан Варшо, амбасадор Републике Сло
вачке у Беог рад у. Скуп у су прис уствовали и представници дипло
матс ког кора, Минис тарс тва одбране и Минис тарс тва спољн их
послова Владе Републике Србије, као и Канцеларије НАТО за везу
са Србијом.
Марија Ђукић ■

Јелко Кацин, ремијер Ивица Дачић, рекор Мића Јовановић и омоћник минисра Мирослав Јовановић
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Посание и Ви члан Алумни клуба

Пријатељи стари,
где сте? (II)
Препознатљивост Мегатрендовог концепта образовања и оданост сродним животним
и професионалним идеалима држи у необичној вези наше студенте и после дипломирања.
Алумни асоцијација је добровољно удружење бивших студената
Универзитета (на латинском alumnus – питомац). Сврха ове асоцијације
јесте да се чвршће повежу све генерације студената који су дипломи
рали, магистрирали или докторирали, ради остварења њихове трајне и
узајамне заједничке користи и сарадње.
После више од две деценије успешног развоја образовања, чији су
упечатљиви резултати виде у више од 12000 дипломираних студената,
120 магистара наука и 72 доктора наука, сазрели су услови да се једин
ственом концепту образовања на Мегатренд универзитету придода и
оснивање Алумни клуба.
Институционално, трајно и ефективно организовање и повезивање
Мегатренда и његових дипломаца, као и дипломаца међусобно, допри
носи даљем афирмисању Универзитета. Концепт перманентног образо
вања налази своју природну претпоставку у непрекинутим везама Уни
верзитета и његових дипломаца а дипломци стичу могућност лакшег и
бржег остваривања различитих професионалних потреба и интереса. О
томе сведочи богата и успешна пракса оваквих клубова широм света.
Чланство у клубу је добровољно и засновано на вези створеној
током вишегодишњег студирања на Мегатренд универзитету, без
обзира на степен и облик образовања, а на основу објективне чиње
нице о препознатљивој особености концепта образовања на Мегатренд
универзитету.
Основана је претпоставка да ће чланови клуба у међусобној кому
никацији изражавати уважавање и настојање да се изађе у сусрет мол
бама или предлозима других чланова клуба.
У клуб се, по позиву, могу учланити и други грађани као почасни
чланови, из реда професора универзитета, научника, уметника, прија
теља и партнера Мегатренд универзитета.
Чланство у Алумни клубу обезбеђује се слањем приступнице са адресе
http://www.megatrend.edu.rs//AlumniForm/form.php

Ево другог дела списка оних који су студирали или сада студи
рају на неком од факултета Мегатренд универзитета:
■■ Алексанар Анић, председник Скупштине града Београда
■■ Др Марко Ћулибрк, генерални директор „Дунав осигурања“
■■ Др Милан Јанковић, председник Привредне коморе Београда
■■ Др Драан Ковач, генерални директор Новосадског сајма
■■ Ирена Вујовић, посланик у Народној скупштини Србије
■■ Зоран Ђорђевић, државни секретар у Министарству одбране
■■ Др Валенина Муцунска, доцент
на Факултету за туризам и економију, Скопље
■■ Др Шефик Смлаић, министар у Влади Републике Српске
■■ Мр Драан Вељић, помоћник генералног директора ЕПС-а
■■ Др Мариа Поовић, доцент на Факултету за бизнис и туризам, Будва
■■ Др Иван Ђуровић, саветник у дирекцији Телекома „Србија“
■■ Данијела Гачић Вукићевић, државни секретар
у Министарству спољне трговине и телекомуникација
■■ Ивица Којић, државни секретар
у Министарству финансија и привреде
■■ Драан Коларевић, помоћник министра културе и информисања
■■ Бранислав Баћовић, генерални директор „Транспортшпеда“,
■■ Др Нена Васић, директор Института за српску културу, Лепосавић
■■ Јован Јањић, генерални директор Издавачког предузећа „Просвета“
■■ Јасмина Нинков, управник Библиотеке града Београда
■■ Драана Косјерина, новинар ТВ „Спорт клуб“
■■ Буимир Ковачевић, генерални директор фабрике
„United food“, Београд
■■ Мирослав Јанковић, шеф кабинета министра културе Србије
■■ Вук Жуић, помоћник директора Центра „Сава”
■■ Мр Марија Ранђеловић, управник Дома ученика средњих школа, Ниш
■■ Др Звезан Вукановић, доцент Факултета за међународну економију,
финансије и бизнис, Подгорица

Алексанар Анић

Марко Ћулибрк

Ирена Вујовић

Драан Вељић

Мариа Поовић

Драан Коларевић

Бранислав Баћовић

Драана Косјерина

Буимир Ковачевић

Вук Жуић

Марија Ранђеловић

Звезан Вукановић
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Наука и живот

Јубилеји

 ОВИ БРОЈ „МЕГАТРЕНД РЕВИЈЕ“
Н
ПОСВЕЋЕН ПРОФЕСОРУ ЈОВАНОВИЋУ
Аутори са угледних универзитета из деветнаест држава потпис ују прилоге у броју
посвећеном животном и научном јубилеју ректора Мегатренда
Пише: проф. др Борис Кривокапић,
главни уредник

лози из разних облас ти које покрива часо
пис (економија, менаџмент, право, политика
итд.) и то аутора из чак 19 држава! Абецед
ним редом, из: Аустрије, Бугарс ке, Чешке,
Франц уске, Хрватске, Италије, Кине, Кубе,
Мађарске, Македоније, Немачке, Порт угала,
Русије, САД, Србије, Шпан ије, Украјине,
Велике Британије и Венец уеле.
Веома поносним нас чини не само заи
ста импресиван број заступ љених држава,
већ још више научни капацитет аутора при
лога. Међу њима су, поред осталог, председ
ник Македонске академије наука и уметно
сти, предс едн ик Академ ије инжењ ерс ких
наук а Украјине, шефови катед ри и друг и
угледн и проф ес ори са водећ их светс ких
универзитета, као што су Оксфорд, Москов
ски државн и унив ерз ит ет “Ломон ос ов”,
Слободни универзитет у Берлин у, Универ
зитет у Фрајбург у, Универзитет у Нанкинг у,
Универзитет у Сијени, Универзитет у Вален
сији итд.
Очек ује се да ће свечана промоција овог
по мног о чему изузетног броја, бити одр
жана у другој половини јуна ове године. ■

И

з штампе је изашао нови број часописа
„Мегатренд ревија / Megatrend Review“
(водећ и националн и научн и часоп ис, М51
по клас ифик ац ији Минис тарс тва науке).
Реч је о броју 1/2013 са укупно 498 страна,
који је читав објављен на енглеском језик у, у
повећаном тираж у.
Овај број посвећен је проф. др Мићи
Јовановићу, ректору Мегат ренд универзи
тета и истакн утом научном радник у, који је
почетком 2013. напунио 60 година живота.
Тим поводом, редакција нашег часопис а је
одлучила да, као што је уобичајено у таквим
прил икама када су у питању велик и јуби
леји угледних научника, посвети професору
Јовановићу посебан, свечани број.
Позиви за учешће у овом броју упућени
су уском круг у истакн ут их научн ик а из
разних земаља и једном броју истакн ут их
проф ес ора Мегат ренд унив ерзит ет а. Сви
они су се са велик им задов ољс твом ода
звали. Стога су у овом броју штампани при

Именовања

АНЂЕЛ А ЋИРОВИЋ

ЗОРАН РАНИСАВЉЕВИЋ

СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР

ФИНАНСИЈСКИ САВЕТНИК MЕГАТРЕНД А

Aнђeлa Ћирoвић (ФКМ) изaбрaнa
je зa нoвoг студeнтa прoрeктoрa,
умeстo Joвaнe Mркић, кoja je
успeшнo oбaвљaлa oву дужнoст дo
нeдaвнoг диплoмирaњa.
Oдлуку je 18. aприлa 2013.
дoнeo Сaвeт Унивeрзитeтa нa
прeдлoг рeктoрa Joвaнoвићa, a уз
прeтхoднo прибaвљeнo мишљeњe
Студeнтскoг пaрлaмeнтa.
Aнђeлa Ћирoвић je oдличнa
студeнткињa Oднoсa с jaвнoшћу, с
прoсeкoм oцeнa 10,00. Сaрaдник je
TВ Meтрoпoлис и члaн рeдaкциje
„Meгaтрeндoвoг глaсникa”. Објавила је низ прилога у дневним
новинама и часописима.
Мандат студента проректора траје годину дана, а може бити
и поновљен.
Кoлeгиницa Ћирoвић прима студeнтe свaкoг рaднoг дaнa oд
10 дo 14 сaти, у кaбинeту брoj 63 нa I спрaту здaњa у Улици Гoцe
Дeлчeвa 8.
■

Сред ин ом март а, за посебн ог
финансијског саветника Мегатренд
унив ерзит ет а именов ан је Зоран
Ранис ављевић, истакн ут и струч
њак за област финанс ија и еконо
мије уопште.
Ранис ав љев ић је рођен у
Индији, у дипломатској пород ици.
Образовао се у Југославији и САД.
Екон ом иј у је диплом ир ао 1990.
на Квинсбро комјун ит и колеџ у /
CUNY/, а потом се усавршавао на
Барук колеџ у. Живео је и у Африци
и Северној Америци.
Професионално интересовање усмерио је на сферу економије,
посебно на комерц ијалне хипотекарне кред ите, анал изу ризика,
менаџмент, стручну обуку запослених итд. Године 2007. отворио је
сопствен у брокерску канцеларију, а потом је радио у финансијској
компанији „Chase“, у Њујорку.
Добитник је низа професионалних признања за свој стручни
■
рад у области финансија.
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Искушења глобализације

Мегатренд универзит ет успешно организовао прве „Виндзорс ке дебат е“ у Кану

НА ВИДИКУ ЈЕ КРАЈ
СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ
Експерти из самог врха светске политичке, економске и академске сцене разматрали искушења
глобализационих процеса и указали на путеве промена у деценијама које долазе

У

четвртак, 13. јуна 2013, у Кану је одр
жан међународн и скуп под називом
„Виндзорс ке дебате“ (Windsor Deba
tes). У сарадњи са британском Трговинском
комором Долине Темзе, овај светски форум
орган изовао је Мегат ренд универзитет. На
листи више од педес ет значајн их догађ аја
који се годишње организују у овом монден
ском град у на Азурној обал и, „Виндзорс ке
дебате“ су – ове године – заузеле високо 3.
место, одмах иза Канског филмског фести
вала и Сајма урбан изма и грађ евинарс тва.
Екск лузивн и скуп експер ат а и знач ајн их
актера са светс ке полит ичке, привредне и
универзитетс ке сцене, ове године по први
пут одвијао се ван трад иц ионалног места
окуп љања – дворца у Виндзору, у чувеном
канском хотел у „Карлтон“.

Генер алн а тема овог од иш њих дебат а
била је „Искушења глобализације“, с погле
дом на пословне активности у повезаном и
међузависном међународном окружењу.
Међу мног им еминентн им учес ниц има
овог форума ове године били су и сер Пол
Џаџ, некад аш њи директ ор Конз ерв ат ивне
партије Велике Британије, члан Градског већа
Лондона и директор познатог инвестиционог
фонда „Шредер“. Затим, Јелко Кацин, извести
лац Европског парламента за Србију, профе
сор Гевин Брукс, потпредседник Универзитета
Рединг, професори Жан Жак Шанарон и Сун
Џо Парк, др Алексанар Марковић, председ
ник УО ЕПС-а и др Душан Јокановић, дирек
тор РАТЕЛ-а, као и професор Мића Јовано
вић са Мегатренд универзитета. У раду овог
форума учествовали су и Пол Брис, директор

Топло поздравивши све прис утне уважене госте, ректор Јова
новић се осврн уо на плодн у сарадњу коју је у претходним годинама
Универзитет изградио са Привредном комором Долине Темзе:
- Наша сјајна сарадња условила је да данас окупимо еминентне
учес нике на првим „Виндз орс ким дебат ама“ у Кану. У култном
хотел у „Карлтон“, у коме сада водимо дебате о пројекц ијама кре
тања глобалног тржишта, у казин у на крову, настало је и чувено дело
Достојевског „Коцкар“, рекао је професор Јовановић и додао:
- У овом лепом и инспиративном град у и ја сам подстакн ут да
пишем. Моја нова књига говори о глобализацији и монд ијализму.
Она даје и предвиђање краја садашње кризне фазе светске еконо
мије, али преко – у овом трен утк у фантастичне – идеје „глобалног
клиринга“, односно балансирања светских дуговања, све док се не
довед у до нуле. У том трен утк у би почела „нова светска економска
историја“, закључио је ректор Јовановић.

Трговинске коморе Долине Темзе, као и Кеј
Деј, директорка у корпорацији „Сиско“.
Рој Шеар, модер ат ор овог од иш њих
„Дебат а“, одмах на почетк у измам ио је
осмех учесника из свих крајева света, пред
лож ивш и промен у теме у „Утицај штрајка
франц уске конт роле лета на глобалн у еко
номију“, алудирајући на компликације које
су, због актуелног штрајка, учесници имали
у покушају да допут ују на конференцију.
У уводном говору Пол Бригс, директор
Трговинс ке комор е Долине Темз е, после
кратке ретрос пект иве претходн их дебат а,
наглас ио је есенц ијалн у важност прав ог
образовања за будуће тржиште. То је уједно
била и најбоља најава за првог говорника на
„Дебатама“, проф др. Мићу Јовановића, рек
тора Мегатренд универзитета.

Проф. р Мића Јовановић на оварању скуа

у Европс кој Унији. По његовом мишљењу,
и велик им инвес тиц ијама у образовање и
Сер Пол Џаџ, члан Градс ког већа Лон
европс ка економ ија опоравиће се помоћу
инфраструкт уру.
дона и директ ор познат ог инвес тиц ионог
три неоп ходн а корак а: либер ал из ац иј ом
Осим прец изних закључак а у вези са
фонда „Шредер“, у свом излагању направио
тржишта рада, трансфером економске моћи
даљим развојем глобалног тржишта, који се
је врло заним љиву ретроспективу глобали
са најјачих чланица ЕУ ка заједничком циљу
према традицији не презент ују широј јавно
зације. Прошетао се кроз историју цивили
сти већ британској Влади, као и
зације, од првих људских корака
самом прем ијеру Велике Бри
до данаш њих транс портн их
таније, овај скуп изнед рио је и
могућности, од прве писане речи
низ важних договора у нефор
до невероватних комуникац иј
малн ом делу друж ењ а уче
ских могућнос ти у сваком тре
сника. Мегат ренд универзитет,
нутк у и на готово сваком месту
у сарадњи са друг им унив ер
на Земљи данас. Његов говор,
зит ет им а прис утн им на овом
који је обилов ао чињен иц ам а
форум у, планира нове студијске
о развоју светс ке популац ије и
прог раме, нароч ит о у облас ти
економ ије, произвео је плодн у
међународне економ ије и ком
дебат у на тему будућег развоја
друш тва и нове економске рас
пјут ерс ких наук а, ослањ ај ућ и
поделе на светском тржишту.
се на прогнозиране промене на
Јелко Кацин се у свом обра
светском тржишту у деценијама
Динамична и консрукивна размена иеја: у рвом лану - Јелко Кацин,
ћању осврн уо на трен утн у поли
пред нама.
Пол Џаџ, Мића Јовановић, Пол Брис и Милица Јовановић
тичк у и економску неједнакост
Љиљана Томић Давидов ■
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Извајамо

Пром оција монограф ије Едварда Луси-Смит а о нашем уметник у

МИЛОШ ШОБАЈИЋ
ПРОТИВ ДУХОВНЕ ПОМАХНИТАЛОСТИ ЕПОХ Е
Поводом књиге истакнутог критичара и теоретичара ликовног стваралаштва, о Шобајићу се беседило као
о јединственој уметничкој појави и опус у који нашег сликара ставља уз бок највећим мајсторима минуле и
савремене епохе.

С

ред ином априла Мегат ренд универзи
тет био је место на коме су се стављале
у оптиц ај, сучељ ав але и преп лит але
веома интриг антне идеје и оцене ураг анс ке
уметности Милоша Шобајића из пера разно
родних и без сумње компетентних истраж и
вача. Повод је била монографија Едварда ЛусиСмит а о Шобајићев ом опус у објављена код
познатог лондонског издавача „Philip Wilson
Publishers“. Монографија има око три стотине
стран ица великог формат а и садрж и, поред
текс та Едвард а Луси-Смит а и Шобајићевих
аутопое т ичк их фрагмената, и 224 репрод ук
ције у колору.

већих светских музеја и галерија. Доласком на
промоцију монографије на Мегатренд у, и оним
што је написао и рекао о Шобајићу, Луси-Смит
је додатно аргументовао оцен у по којој је наш
уметник у самом врху савременог светског сли
карства. Уз Марину Абрамовић, Милош Шоба
јић је најприс утнији и нају гледнији савремени
српски стваралац на свет у.
У својој моног рафији Луси-Смит је начи
нио пресек Шобајићевог опуса од 1969. до данас,
и дао неку врсту синтезе онога што су до сада
о овом уметник у писал и не само историчари
уметности и ликовни критичари, већ и фило
зофи, есејис ти и књижевниц и. Целином свог

сио је Луси-Смит, додавш и да су дела нашег
уметника испуњена ураганском енергијом која
помаже да превазиђемо „духовн у помахнита
лост“ епохе и лакше дотакнемо обал у спаса.
Са Шобајићем Србија је добила уметника
који иде знатно испред свога времена, напоме
нуо је Луси-Смит; „он је свестан да располаже
изузетним идејама, и нашао је начина да их
понуди свет у“. Енглески теоретичар упоредио
је вирт уозност, немир, снаг у и ерупт ивност
Шобајићевог ликовног опус а с онима који се
срећу код највећ их стваралаца минуле епохе,
попут Френсиса Бејкона, Жерикоа, Салвадора
Далија и Пикасоа.

■	Едвард Луси-Смит: „Шобајићева дела испуњена су ураганском енерг ијом која нам помаже да дотакнемо обал у спаса“
■	Мића Јовановић: „Шобајић посед ује јединствен ликовни рукопис. Његов ориг иналан опус снажно афирмише српски
духовни простор“
■	Матија Бећковић: „Реч је о јунаштву на платн у које пре Шобајића нико није тако убед љиво и непонов љиво исказао“
■	Никола Кусовац: „У њему живи дух зографа. Шобајић је у сржи уметник иконе, а не слике“
■	Александар Ђурић: „Код Шобајића је у првом план у увек и само човек, који убрзаним корацима напушта место велике
опасности“

Едвард Луси-Смит убраја се у најзначајније
истраж иваче ликовне уметнос ти на планет и.
До сада је објавио више од 100 књига на умет
ничке теме; његова реч одјекује у међународним
размерама као строга, прецизна, објективна и
непотк уп љива, те као таква отвара врата нај

стваралаштва, које обух вата слике, скулпт уре,
графике, инсталац ије и видео-експерименте,
Шобајић, по речима Луси-Смита, жели да про
дрма посмат рача и натера га да се замисли, а
не само да ужива. „Шобајићева дела ударају
директно у стомак, а не само у интелект“, нагла

Евар Луси-Сми, Милош Шобајић и Мића Јовановић

Професор Мића Јовановић говорио је на
промоцији о рецепцији Шобајићевог сликар
ства у свет у, посебно у Франц ус кој. Према
Јованов ић ев им речим а, Шобајић посед уј е
јединствен ликовни рукопис по коме га позна
ваоци и љубитељи лако препознају на светској
уметничкој сцени. Осим што чини част Мега
тренд у, на коме делује као педагог, Шобајић и у
ширим, планетарним размерама својим ориги
налним, провокативним и експлозивним опу
сом снаж но афирм ише српски духовни про
стор, из кога је поникао и који перманентно
обогаћује.
Академик Матија Бећковић, водећи живи
песник нашег језика, сврс тао је Шобајићево
ликовно дело у врхове духовног стваралаштва
не само овог поднебља већ и Европе. Гово
рећи о самородности тог опуса и његовој уко
рењенос ти у амбијент из којег – упркос тро
децен ијс ком боравк у у Паризу – суштинс ки
никад није ни одлазио, Бећковић је закључио
да Шобајићево сликарство представља „јуна
штво на платн у које пре њега нико није тако
убедљиво и непоновљиво исказао“.
Публика у највећем амфитеат ру здања у
Ул. Гоце Делчева на Новом Београд у с пажњом
је проп рат ила и веома надахн ут а излаг ањ а
ликовних критичара Николе Кусовца и Алек
сандра Ђурића.
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Кусовац је – на траг у давно изречене оцене Пеђе Милосављевића,
корифеја модерног српског сликарства – нагласио да Шобајић спада у
тзв. византијски круг наших уметника, са живом везом са српским сред
њевековним сликарством. „Шобајић је у сржи уметник иконе а не слике,
душе а не тела, идеје а не материје, вере а не интереса“, казао је Кусовац,
и додао: „У њему живи дух зографа који је спреман да деформише ради
правилнос ти, да прис тане на стилска и формална решења наметн ута
актуелним естетским захтевима, али да истовремено не доведе у питање
онај надумни естетски аскетски симболизам што проистиче из духов
ности и светосавља иконе“.
Према оцени Алекс анд ра Ђурића, код Шобајића је у првом план у
увек и само човек, у својој директној, пуној егзистенцији; морално успра
ван, али забринут човек, у великом корак у, „човек који журно напушта
место велике опасности“. Своје ефектно слово о Шобајићу као уметнику
забринутом за судбину општечовечанских вредности Ђурић је завршио
описом новог варварс тва у коме авет и не долазе само из прош лос ти,
и сликом крста на коме је разапет човек нашег времена. Тај крст, вели
Ђурић, „направљен је од идеа ла брзине“.
Величина Шобајићевог сликарства, које кипти од снаге, идеја и бун
товничког духа, поред осталог, је у томе што – упозоравајући на ризике
од те брзине – меса велике оасноси јасно, упорно и храбро открива
свуда око нас.
М. Павловић ■

Жак Кукић, Никола Кусовац и Маија Бећковић

Студија проф. др Срета Нога
објављена у Москви

Пoчeo курс кинeскoг jeзикa
у oквиру Кинeскoг цeнтрa

Проф. др Срет о Ного (ФДУА) провео је две сед
мице као гостујућ и професор на Правном факултет у
московског универзитета „Ломоносов“. Студентима на
основним, мастер и докторским студијама проф. Ного
држао је предавања из области међународног кривич
ног права. Према професоровим речима, студенте из
Русије посебно је занимала проблемат ика из рада ад
хок Хашког трибунала и примена двојних стандарда у
међународном кривичном праву.
Овој серији предавања претходило је објављивање
студ ије проф. Нога „Судско право“ на руском језик у,
уз подршку Минис тарс тва образовања и науке Руске
федерације.
■

У пoнeдeљaк, 8. aприлa 2013, у прoстoриjaмa Кинeскoг цeнтрa нa
Meгaтрeнд унивeрзитeту (Булeвaр умeтнoсти 29), пoчeлa je нaстaвa
кинeскoг jeзикa. Курс сe рeaлизуje у сaрaдњи Кинeскoг цeнтрa и Aмбaсaдe
Нaрoднe Рeпубликe Кинe у Бeoгрaду.
Свaким рaдним дaнoм изузeв пeтк a нaстaву извoде прoфeсoри
кинeскoг jeзикa, aнгaжoвaни oд стрaнe Кинeскe aмбaсaдe. Нaстaву нa
кинeскoм и eнглeскoм jeзику пoхaђa oсaмдeсeт пeт студeнaтa пoдeљe
них у чeтири групe. Сви студeнти слушajу прeдaвaњa oд пoчeтнoг нивoa
кинeскoг jeзикa, уз мoгућнoст дoстизaњa нajвишeг нивoa знaњa крoз дaљe
пoхaђaњe курсa.
Пo успeшнo зaвршeнoм курс у, студeнти ћe дoбити сeртификaтe o
oдрeђeнoм нивoу знaњa, кoje ћe издaти зajeднo Aмбaсaдa Кинe и Кинeски
цeнтaр Meгaтрeнд унивeрзитeтa.
■

Монографија
проф. др Невене Карановић
објављена у САНУ

Наш наставник
на међународном медијском скуп у
у Лисабон у

У издању Географског инстит ута Српске академије
наука и уметности објављена је монографија проф. др
Невене Карановић под насловом „Корпоративна одго
ворност и унапређење здравља у Србији“.
Књига се у првом делу бави дефинисањем видова
корпоративне друштвене одговорности уопште, потом
подсећа на корене друштвене одговорности у Србији,
с посебним освртом на задужбине и фондације. Сре
дишњи део студ ије бави се облицима савремене кор
поративне филантропије и везама здравља, пословања
и одрж ив ог разв оја. Ауторк а указ ује на могућност
сарадње приватног, јавноздравственог и цивилног сек
тора у унапређењу здравља становништва Србије.
Моног рафија је намењ ена првенс твено студен
тима специјалистичких академских студија из области
управљања здравственим установама у Србији, а може
бити од користи и запосленима у локалној самоу прави
и свима који се баве унапређењем стратегија и праксе
друштвено одговорног пословања.
Рецензент и књиге су академ ик Љубиша Ракић и
професори Мића Јовановић и Милован Пецељ.
■

Проф. др Миливоје Павловић (ФКМ) учес твовао је на шестој међу
народној конференцији за менаџмент медија, одржаној од 2. до 4. маја на
Новом универзитет у у Лисабон у. Првог дана скупа Павловић је поднео
саопштење под насловом „Огласне поруке као књижевна микрострукт ура“.
На скуп у је учествовало више од стотин у научника из целог света. Из
Србије, саопштење је имала и проф. др Светлана Безданов Гостимир са
Академије уметности у Београд у. Из региона су учествовали и доц. др Зве
здан Вукановић (Подгорица) и др Ива Биондић (Загреб).
■

Рaд Дрaгaнa Ћaлoвићa нa мeђунaрoднoj
излoжби Hybrid Identities у Eдинбургу
Нa мeђунaрoднoj умeтничкoj излoжби Hybrid Identities (курaтoри Luca
Curci и Julie Clyde) кoja је oтвoрeнa 29. мaртa у Eдинбургу, прeдстaвљeн
је кoaутoрски фoтoгрaфски прojeкaт Aura, дoц. др Дрaгaнa Ћaлoвићa
и прoф. др Дивнe Вуксaнoвић. Нa излoжби јe прojeкaт публиц и прeд
стaвљeн сa двe фoтoгрaфиje из oвoг циклусa – jeднoм чиja je aутoркa Дивнa
Вуксaнoвић (Фaку лтeт дрaмских умeтнoсти, Унивeрзитeт умeтнoсти у
Бeoгрaду) и jeднoм чиjи je aутoр Дрaгaн Ћaлoвић (Фaкултeт зa култ уру и
мeдиje, Meгaтрeнд унивeрзитeт у Бeoгрaду).
■
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Извајамо

Сарадња Мегатренда с будућим студентим а

Час историје у колевци српске средњовековне државе
Најбољи ђаци београдских средњих школа, у организацији маркетиншке службе
Мегатренд универзитета, на дводневној екскурзији путевима славне прош лости

У

оквиру широке акције подс тицањ а и подрш ке квал ит ет у
у образов ању, Мегат ренд унив ерзитет донео је одлук у да
наград и најб ољ е беог радс ке средњ ош колце. Са жељом да
се покаже и докаже да је важно борити се за добро образовање, на
Мегатренд у се родила идеја да најбољи ђаци на поклон добију нешто
вредније од скуп их ствари. Да добију на поклон доживљај, зајед
ничке лепе успомене. Ова награда за најбоље била је и прилика да се
на одабраном путовању упознају и спријатеље са својим вршњацима
који су изузетан успех остварили у другим средњим школама.
„Мегатренд универзитет се годинама уназад труди да препозна
и негује изузетност код својих студената. Ове године смо наград
ним путовањем желели да охрабримо и најбоље ученике београд
ских средњих школа, будуће студенте, талентован у, вредн у и успе
шну децу. Циљ је да подржимо све учеснике у процес у образовања,
који се труде и имају сјајне резултате. Само у последњих годин у дана
наградили смо 370 најбољих студената на свим инстит уцијама Уни
верзитета“, истакао је ректор, проф. др Мића Јовановић.
Ни лоше време није могло да поквари сјајн у енергију коју су најбољи
ђаци беог радских средњих школа понели на пут. Смех у свакој прилици
обележио je дводневно путовање колевком српске средњовековне државе.
Сопоћан и, Ђурђ еви Ступови, Петрова црква, Студен ица, Жича.
Врсни историчари уметности Бранислав Цветковић и Јелена Mилoрaдo
вић су, у имe Поклоничке агенције Српске православне цркве „Добро
чинс тво“, били задужени да речима дочарају време и услове у којима
су настале највеће задужбине српских владара краља Уроша I, великог
жупана Стефана Немање и Стефана Првовенчаног. Разгледајући ове ода
бране бисере духа и култ уре српског народа, најбољи средњошколци су
могли да осете лепот у времена у којој је настајала српска средњовековна

држава, али свакако и борбу и муку кроз коју су ови споменици култ уре
очувани до данас.
Најлепше изненађење за стотинак чланова ове мале експедиције
путевима прошлости представљао је диван дочек монаха и искуше
ника у манастиру Студеница. Предусретљивошћу, топлином, духо
витошћу и изврсном храном у конак у Студенице, домаћини су обра
довал и путнике намернике после целод невног пута по непрек ид
ној киши. Студеница, велелепно здање српског неимарства, својом
лепотом и богатством украса представља „Српски Акропољ“. Њене
дивне фреске чији велики, мирни и достојанствени ликови обележа
вају епох у, архитект ура и краљевска ризница оставили су изузетан
утисак на све учеснике ове образовне екск урзије.
Последњег дана путовања, пред сам полазак кући, најбоље ђаке
и професоре који су их пратили на путовању интервјуисала је екипа
телевизије „Метрополис“. Са мало треме, али и пуно поноса, испред
камере ТВ „Метрополис“ смењивали су се насмејане девојке и момци,
причајућ и о својим интересовањима, наградама, студијама које ће
да упиш у и, наравно, истич ући како је лепо што су имали прилик у
да се упознају и друже.
„Ово путовање је било прилика да наша најбоља деца виде најсјај
није домете српске култ уре, схвате обичаје и прилике у којима су некад
живели људи на нашим просторима“, приметила је Татјана Стевано
вић, професорка српског језика и књижевности у Десетoj београдскoj
гимназији. Мирјана Николић, професорка економских предмета у
Правно-биротехничкoj школи „Димитрије Давидовић“ истак ла је да
је овакав потез Мегатренд универзитета за свак у похвал у и да школа
већ дуго и успешно сарађује са овим универзитетом.
Сандра Дамњановић ■

Беораски маурани исре конака манасира Суеница
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Позрав из Зајечара

Факултет за менаџмент носилац међународног пројекта

Ф

Пресавници ошина и усанова из Србије и Буарске на оисивању уовора у Софији

акултет за менаџмент у Зајечару носи
лац је пројекта ,,Стара Планина - New
Network (Knowledge base for plan ing, pro
blem solv ing and development)“ који се реали
зује у оквиру ИПА пројекта прекограничне
сарадње са Бугарском. Осим Факултета за
менаџмент, учес ниц и у пројект у су Реги
онална агенц ија за развој Источне Србије
(РАРИС) и Округ Видин. Циљ овог пројекта
је израда ,,базе знања“ која треба да побољша
планирање и коришћење ресурса и капаци
тета Тимочког региона и Видинског округа.
Пројектом ће бити дефинисана кључна
питања у вези с кориш ћењем заједничк их
ресурса и обезбеђена размена информација
и искустава која ће допринети јачању плани
рања и развоја капацитета у пољопривреди,
туризму, заштити животне средине, инфра
структ уре итд. Пројекат побољшава адми
нис трат ивне, пословне и академс ке везе у
регион у.
Свечано уручењ е потп ис ан их уговора
одржано је у Софији.
Mр Небојша Симеоновић ■

ЗАХУКТАВА СЕ УПИСНА КАМП АЊА

У

оквиру програма кампање за упис нових
студ ен ат а, наставн иц и и сарадн иц и
Факултет а за менаџмент у Зајечару посе
тили су средње школе на подручју Источне
Србије и презентовали студијске прог раме
и услове студирања.
Овакав вид промоције Факултета до сада
се показао као добар, јер 2000 ученика завр
шних разреда у 22 средње школе на подручју
Тимочке крајине директно добија потребне
информације о условима судирања.
Уважавајући чињениц у да овај факултет
од 1987. године успешно образује студенте,
и ове године постоји велико интересовање
средњ ош колаца. На основу одлуке урав е
Мегатренд универзитета, Факултет ће друг у
годин у за редом уписати бруцоше бесплатно.
То, свакако, није занемарујућа чињеница за
њих и њихове родитеље, с обзиром на тешку
економску ситуа ц ију на подручју Источне
Србије.
Поред повољнос ти, Факулт ет и током
студ ија стим ул ише успеш не студенте и сви
они који после завршетка прве године остваре
просек преко 9,50 такође студирају на буџет у
универзитета. Постоје и одређени породични
попус ти у смањ ењу школарине, укол ико из
једне породице студира више студената.
Поред разг овора и сусрет а у средњим
школама у Тимочкој крајин и, Факултет је
имао успешне презентације и на сајмовима
образовања у Нишу, Краг ујевц у и Ћуприји.
У сред у 22. маја, орган из ов ан је ,,Дан
отворених врата“; гости Факултета били су
свршени средњошколци из Зајечара и других
градова Тимочке крајине. И том приликом

Маурани срењих школа у осеи Факулеу за менаџмен у Зајечару

средњошклцима су представљени студијски
прог рами, могли су да обиђу зград у, и виде
какви их услови студирања очек ују уколико
се буду определили за студије код нас.

Приј ав љив ањ е канд ид ат а за упис
почиње 3. јуна и траје до 2. јула, пријемни
испит биће одржан 3. јула, а упис студената
трајаће од 9. до 19. јула ове године.
Н. С. ■
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Студенти из Јагодине у посети главном граду Аустрије

У БЕЧУ КАО У МУЗЕЈ У
Четири стотине Мегатрендових студената из Јагодине, у организацији локалне самоуправе, обиш ло културне
и историјске знаменитости града који је крупним словима уписан и у српску културну историју

Ц

арствујушћа Вијена“, некадашња престоница Хабзбуршке монар
„
хије, и право сред иште историје европске култ уре, Беч је био и
остао град преп ун култ урноисторијских споменика који и данас плене
све посет иоце. Мног и од њих су и део српске култ урне историје. Од
Велике сеобе, 1690, до данас, траје процес српског усвајања тековина
европске култ уре - преко Беча. Овде су 1791. покрен уте прве српске
новине, овде су штампане важне књиге историје српске култ уре. Ту су
живели, стварали и објављивали своја дела пионири српске науке и кул
туре - од Доситеја, Вука, Његоша, Бранка Радичевића и Корнелија Стан
ковића, до Лазе Костића, Јована Цвијића и Милутина Миланковића.
У само неколико дана овај град био је домаћин и нама, студен
тима из Јагодине.
У 22 часа, у недељу, 3. марта, група од 220 студената пошла је у
Беч аутобусима, а још 180 сутрадан, авионом са аеродрома ''Никола
Тесла'', и све то у организацији јагодинске локалне самоу праве.
Вожња аутобусом трајала је целу ноћ, а готово толико и песма.
Весела атмосфера какву умеју да створе само студенти. Већ у касним,
јутарњим сатима, сустигао нас је умор и дремеж. Нисмо се ни наспа
вали нити честито расанили, а још за преподнева ево нас у аустријској
престоници. На самом почетку наше посете, дочекали смо нашe водичe,
који су нас повели у разгледање најпознатијих делова овога града.

Суени из Јаоине који су осеили Беч:
Марко Љубисављевић, Данијела Илић, Јелена Јоцић, Сузана Јовановић,
Алексанар Гркинић, Влаимир Сефановић
и aуорка екса, Дијана Зарић

Обиш ли смо многе знаменитос ти од којих је можда најпозна
тија дворац „Белведере“ са својим величанственим барокним вртом,
преп уним скулпт ура непролазне лепоте. Затим Шенбрун, који је под
заштитом УНЕСКО-а, у којем се налази „Тиргартен“, најстарији зоо
лошки врт на свет у. Прави је излет потребан да се само обиђе ова
палата, која пружа посетиоц у шанс у да види галерију барокних про
сторија, диви се раскошним фрескама на плафон у Велике галерије,
и у Холу огледала, где је свирао Моцарт још док је сматран „чудом
од детета“. Касније, уследио је одмор у хотел у, припрема за вечеру у
ресторан у ''Казабланка'', која је била организована, и друго вече, где
смо били заједно, свих 400 студената, и забављали се уз врхунски
музички оркестар и певаче.
Сутрадан смо се обрели на светски познатом Бечком универзитет у.
Ко све на њему није студирао од светских великана, а ко ли од великих
Срба? Па да поменемо само Милутина Миланковића, једног од наших
најпризнатијих научника у свет у. Овај дан био је посвећен упознавању
са аустријским образовним системом, предавањима о историји овог
универзитета, најзначајнијим личнос тима како из Србије, тако и из
Европе, који су ту студирали, и обилазак јединствене грађевине. Сло
бодно се може рећи да Бечки универзитет, због свог како спољашњег,
тако и унутрашњег изгледа, више личи на какву палат у или дворaц, који
чине многобројне огромне слушаонице, библиотека у којој је на хиљаде
књига, двориште, у којем бораве студенти у слободно време, окружено
зидинама универзитета... Огромне просторије, ходници универзитета,
све просто одише раскошном старином и укорењеном традицијом.
Остатак дана провели смо самостално обилазећи разне знаме
нитости, попут споменика Моцарт у, Бетовен у, Штраус у, потом раз
гледање Музеја историјс ке уметнос ти, Природњачког музеја... Од
силних утисака и обилазака осетили смо, тек по доласку у хотел, да
смо спали с ногу.
Трећ и је дан био за повратак. Могли смо на миру да слажемо
прос пекте и утис ке о посет и овој подунавс кој прес тон иц и, која
нас је опчинила. Беч, са старим језгром Рингом, с правом се може
назвати градом-музејом. Још толико тога је остало што смо желели
да видимо. Ипак, неминовно је да то остављамо за неки други пут.
И као што је ред, да у усхићењу не заборавимо на захвалност, нас
студената из Јагодине, према локалној управи нашега града, због тога
што нам је омог ућила екск урзију коју ћемо упамтити за цео живот...
Дијана Зарић ■

Студeнти и нaстaвници Meгaтрeндa присуствoвaли смoтри
„СНAГA КРEAТИВНOСТИ 2013”
У срeду, 3. aприлa 2013. гoдинe, нa Бeoгрaдскoм сajму oдржaнa je мaнифeстaциja „Снaгa крeaтивнoсти 2013“ кojу, пeту гoдину
зaрeдoм, oргaнизуje чaсoпис свeтa мaркeтингa „Taboo“. Oдлуку o лaурeaтимa у кaтeгoриjaмa - зaпaжeни TВ спoт, сeриja TВ спoтoвa,
зaпaжeнa oглaснa кaмпaњa и слoгaн гoдинe дoнeo je жири сaстaвљeн oд тринaeст углeдних стручњaкa.
Дoдeли признaњa присуствoвaли су и студeнти III и IV гoдинe ФКM и ФПС у прaтњи дoц. др Maриje Aлeксић, кojи, у oквиру
прeдмeтa Oглaшaвaњe у мeдиjимa и Oднoси с jaвнoшћу, aктивнo прaтe дeшaвaњa нa тржишту oглaшaвaњa у Србиjи. Рeч je o групи у
сaстaву: Слaвицa Mиjaтoвић, Љубицa Бaкић, Joвaнa Субoтић, Ивaнa Mилoшeвић, Душицa Рaдojeвић, Кaтaринa Ђaкoвић, Aлeксaндрa
Симић и Брaнкo Шaпoњић.
А.Ћ. ■

ПОЕЗИЈА И КОМПЈУТЕРИ
Поводом међународног дана књиге ( 23. април), на позив Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београд у, проф. др
Миливоје Павловић (ФКМ) одржао је у овој установи предавање о поетском стваралаштву у светлу програмираних знакова, с посеб
ним освртом на компјутерску поезију сигналистичких песника. Естетски учинак компјутерске песме, речено је, почива на јединству
свесно одабраних знаковних елемената и непредвидивих вербалних односа, слика и метафора које настају аутоматским операцијама
електронског рачунара.
А.Ћ. ■
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Суенска самоурава

Основан Студентски парламент и изабрани органи
Д

ана 22.марта 2013. у конференцијској сали
највећег приватног универзитета у Србији,
одржан је први састанак радног тела Студент
ског парламента Мегатренд универзитета.
Окуп љени су студентски представници
пет највећ их факултета ове високошколске
установе. Исте је на почетк у састанка поздра
вио заменик ректора проф. др Владан Кутле
шић и пожелео им успешан рад нагласивши
да имају пуну подршку у остваривању и раз
вијању студентских иницијатива и циљева.
Ово радно тело ће се бавит и студент
ским питањима у свим областима на нивоу
унив ерз ит ет а, коорд ин ис аћ е и повез и
ваће студенте свих факултета, као и управе
факултет а и унив ерзитет а у остварив ању
студ ентс ких прав а и у заштит и општег
интереса Мегатренд универзитета.
Тело ће повезивати студенте Мегатренд
универзитет а са остал им универзитет има
на територији Републике Србије, као и на
међународном план у.
По два студентска представника са сва
ког факултета предс тављали су студентске
парламенте за следеће установе: Факултет

за пословне студије, Факултет за култ уру и
медије, Факултет за међународн у економију,
Факултет за компјутерске науке, Факултет
за државн у управу и администрацију.
Предс тавн иц и су усвојил и прог рам за
успос тављањ е рада иниц ијалног Студент
ског парламента универзитета.
Тело је једногласно изабрало Председни
штво Студентског парламента. За вршиоца
дужности председника Студентског парла
мент а универзитет а Мегат ренд изабран је
Стефан Димић.
Одлученo је да приоритети радног тела
буду: студентс ки интер ес и, спров ођ ењ е у
дело прој ек ат а студ ен ат а, орган из ов ањ е
разних такмичења, социјализација и култ у
рно усмеравање студената Мегат ренд уни
верзитета, спровођење и дефинис а ње про
јект а „Ми смо понос Мегат ренда“ који ће
промовисати најбоље, најуспешније и наји
стакн утије студенте, итд. Студентски парла
мент ће успоставити уску сарадњу са омбуд
сманом Мегат ренд универзитета, и својим
радом биће саставн и део система заштите
општег интереса Мегатренд универзитета. ■

Сефан Димић,
ресеник Суенско арламена

Признање СКОН УС-а нашим професорима

Н

a свeчaнoj aкaдeмиjи кoja je 3. aприлa 2013. oдржaнa у Дoму културe „Студeнтски грaд“,
уручeнa су признaњa Студeнтскe кoнфeрeнциje унивeрзитeтa Србиje прoфeсoримa кojи су
„знaчajнo дoпринeли квaлитeту oбрaзoвaњa студeнтaтa и пoдршци у унaпрeђeњу студeнтскoг
oргaнизoвaњa нa унивeрзитeтимa Србиje“.
Meђу нaгрaђeнимa су и нaши прoфeсoри Mиливoje Пaвлoвић (ФКM) и Брaнислaв
Пeлeвић (ФME).
Нa свeчaнoсти су гoвoрили министaр прoсвeтe Жaркo Oбрaдoвић, прeдсeдник Кoн
фeрeнциje унивeрзитeтa Србиje Влaдимир Бумбaширeвић и прeдсeдник Студeнтс кoг
КOНУС-a Дaнилo Jeрeмић, инaчe студeнт Meдицинскoг фaкултeтa.
Средином априла председник СКОНУС-а Данило Јеремић посетио је Мегатренд и разго
варао о будућој сарадњи са проректором Владаном Кутлешићем и деканима Павловићем и
Пелевићем.
■

Спoрaзум o сaрaдњи
сa Унивeрзитeтoм „Alpen Adria“
из Клaгeнфуртa

П

рoрeктoр Meгaтрeнд унивeрзитeтa, прoф. др
Слoбoaн Пajoвић, и прoрeктoркa Унивeр
зитeтa „Alpen Adria“ у Клaгeнфурту (Aустриja),
прoф. др Крисинa Бeрea, пoтписaли су, 25.
мaртa 2013, oквирни спoрaзум o билaтeрaлнoj
сaрaдњи измeђу нaшa двa унивeрзитeтa.
Спoрaзум прeдвиђa слeдeћe oблaсти сaрaдњe:
рaзмeну студeнaтa и прoфeсoрa, пoкрeтaњe зajeд
ничких нaучнoистрaживaчких прojeкaтa, као и и
зajeдничкe публикaциje. Нa прeдлoг Унивeрзи
тeтa „Alpen Adria“ прeдлoжeнo је и прихвaћeнo дa
у мрeжи унивeрзитeтa у oквиру прojeктa „Erasmus
Mundus Action 2” плaнирaнoг зa пeриoд 2013–2017,
Meгaтрeнд дoбиje пoлoжaj кo-кooрдинaтoрa зa
зeмљe Зaпaднoг Бaлкaнa. Oвaj прojeкaт ћe нaкoн
усвajaњa бити пoкривeн буџeтoм oд 4 милиoнa
eврa a oбухвaтићe 10 унивeрзитeтa Зaпaднoг
Бaлкaнa и 10 унивeрзитeтa EУ, oднoснo рaзмeну
студeнaтa нa свим нивoимa и из свих oблaсти, кao
и рaдну рaзмeну прoфeсoрa.
■

З

Пресеник СКОНУС-а Данило Јеремић у разовору са рорекором и еканима

У Слoвeниjи aкрeдитoвaн
зajeднички мaстeр прoгрaм
из лaтинскoaмeричких студиja

ajeднички мaстeр програм из лaтинскoaмeрич
ких студиja (MLAS) кojи су пoкрeнули Унивeр
зитeт „Примoрскa“ (Фaку лтeт зa хумaнистичкe
студиje) и Meгaтрeнд унивeрзитeт (Фaку лтeт зa
мeђунaрoдну eкoнoмиjу) звaничнo je aкрeдитoвaн
у Слoвeниjи. Toм приликoм je укaзaнo нa висoки
квaлитeт и интeрдисциплинaрнoст нaстaвнoг
прoгрaмa кao и прoфeсoрa кojи ћe учeствoвaти у
њeгoвoj рeaлизaциjи.
Нaвeдeни мaстeр прoгрaм ћe сe пaрaлeлнo
oдвиjaти у Кoпру и Бeoгрaду, oднoснo у двa
смeрa: гeoeкoнoмскoм и у oблaсти рeгиoнaлних
студиja кoд нaс, oднoснo у oблaсти aнтрoпoлo
гиje и истoриje у Кoпру.
■
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Обележен Дан франкофоније

НЕПРЕС УШ Н А СН А ГА
ФРА НЦ УС КЕ КУЛТ УРЕ
Око 200 милио н а људи данас говор и францус ки језик. Од 2006. годин е
и Србија се убраја у франк оф он е земље. Студ ент и и наставн ици
Мегатренд универзитета на посебној свечаности придруж или се свима
који воле француски језик и деле сродне културне и друге вредности.

Н

а Мегатренд универзитет у у четвртак,
28. марта 2013, трећу годин у заредом,
обележен је Дан франкофоније.
Ове године Дан франкоф он ије обеле
жава се двадесет пети пут. Дан франкофо
није је 20. март; слави се целог месеца марта,
када се посебно ангаж ују чланови заједнице
окуп љене у оквиру Међународне организа
ције франкофоније која броји 200 милиона
особа које говоре франц уски језик, односно
75 сталних држава и 19 чланица посматрача;
међу њима је и Србија од 2006. године.
Франкф он ија се залаже за веће при
сус тво франц ус ког језик а као средс тва за
комуникацију и култ урн у размен у и, самим
тим, за франц ус ки као језик међународне
комуникације, образовања и подршке нови
јем интелект уа лном, научном и култ урном
развоју.
У том смис лу, франкоф он иј а се и у
Србији слави већ некол ико година, а про
слави се, поред образовних установа, при
дружује и у њој активно учествује већи број
дипломатских представништава.
Мегатренд је ове године Дан франкофо
није обележио у сарадњи својих професора
и студената, који су са пуно ентузијазма и

љубави спремали прог рам и учествовали у
њему. Скуп је поздравио проф. др Слобоан
Пајовић, проректор за међународн у сарадњу.
Потом је отворен Дан франкофоније насту
пом студената ФКМ и ФМЕ, који су, уз све
срдно залагање и помоћ професорке фран
цуског језика Љиљане Волф, целок упан про
грам реализовали на франц уском језик у.
Надахн ут о су рецит ов ал и стих ов е,
певал и и читал и на франц ус ком одабране
текс тов е који слав е сву лепот у истинс ког
сусрет а: Јулиј а Бакић, Сеф ан Перо
вић, Ана Веселиновић, Јован а Дачк овић и
Ина Мариковић (ФКМ) и Алексанар Бајић
(ФМЕ).
Уз клавирску и гитарску пратњу Алек
санра Царана и Сефана Перовића, сту
дент и и проф ес ори су на крај у прог рама
отпев ал и песму „Chant de l’amit ié franco-serbe“. Текст за „Песму пријатељства” напи
сао је проф. др Миливоје Павловић, а музик у
компоновао Жарко Перовић.
Студент и Мегат ренда су ове године за
Дан франкофоније послали порук у љубави
и пријатељства свима који воле франц уски
језик и који деле сродне заједничке култ урне
и друге вредности.
■

Проф. Љиљана Волф

Прорекор Слобоан Пајовић

Суени извое есму о ријаељсву

Лирски круг ови Ивана Јевт ић а

А

Акаемик Јевић у разовору с рекором Јовановићем

кадемик Иван Јевтић, један од најп лоднијих савреме
них српс ких композитора, и проф есор по позиву на
Мегатренд у, имао је 29. априла у Центру „Сава“ светску пре
мијеру „Седам лирских кругова“ – девет песама за мецосо
пран и симфонијски оркестар насталих на стихове Момчила
Настас ијевића. Солис ти су били Наташа Јовић Тривић,
Јасмина Трумбеташ, Хон Ли и Ненад Ристовић, а Симфо
нијским оркестром РТС дириговао је Бојан Суђић. Рецита
тор је био Небојша Кундачина.
У другом делу ауторске вечери, пред преп уном двора
ном, изведено је шест симфон ијс ких слика под насловом
„Задужбине Косова“, које су имале премијеру пре 22 године.
Крајем маја, академик Јевтић имао је приступн у бесед у
у свечаној сали САНУ, поводом пријема за редовног члана
ове инстит уције.
Једним и другим поводом, ректор Мегатренда проф. др
Мића Јовановић примио је академика Јевтића и честитао
му на успесима које чине част српској култ ури, а нашем уни
верзитет у посебно.
Фотографија: Марина Станковић ■
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Извајамо

Четврт века стварал аштва истакнут е уметнице и професора ФУД

„РЕТРОСПЕКТИВА НЕБА“ ТИЈАНЕ ФИШИЋ
У Павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану – сликарка Фишић
на величанственом задатку „од хаотично-тегобног света ка слободном космос у“

У

једном од најр еп рез ент ат ивн ијих гале
ријс ких прос тора главног града, у Умет
ничком павиљ он у „Цвијет а Зузорић“ на
Калемегдан у, истакн ута српска сликарка и про
дек ан за наставу на Факулт ет у за уметност и
дизајн, Тијана Фишић, излож ила је, сред ином
марта, слике које чине неку врсту биланса њеног
стваралаш тва у последњих 25 година. Изложба
под насловом „Ретрос пект ива неба“ праћена је
богато опрем љеним каталогом с исцрпним тек
стом Љубице Миљковић на уводном месту, и
низом репрод укц ија у колору. Изложба и ката
лог ефектно илус труј у раст и сазрев ањ е ове
уметнице од првих корака у уметничкој школ и
у Шумат ов ачкој улиц и, преко студ ија на ФЛУ
(класа Момчила Антоновића), до садашње пози
ције уметника са форм улис аном и примењеном
поетиком и засебним знаковним устројством.
Ликовна критика и теоретичари уметнос ти
високо су вредновали опус Тијане Фишић, сме
штајући га на размеђи метафизичког и рацион
 ал
ног, традиционалног и авангардног. Дејан Ђорић
тако примећује да симболи Тијане Фишић долазе
из првих, дечјих, наивн их и зато упечатљивих
визија. Игром са плановима, перс пект ив ама и
изгледима, измештеним фигурама и предметима,

уметн ица, према виђењу овог крит ичара, про
блематизује позицију посматрача, подстич ући га
да прош ири значење трад иц ионално схваћеног
илузион изма. Сликарс тво ове „путн ице у оно
страно“ Ђорић смат ра хедон ис тичк им јер она
ужива у чину сликања и ритуа л у представљања.
Повремено, сликарка на сликама испис ује фило
зофске и теолошке текс тове, проширујућ и тако
значење слике и границе ликовног језика.
Ликовна стрем љења Тијане Фишић угледна
теор ет ич арк а Љубиц а Миљковић повез уј е са
ставовима Николаја Берђајева из чувеног огледа
„Стваралаштво и лепота“. Миљковићева пише да
Тијана Фишић на путу „од хаот ично-тескобног
света ка слободном и дивном космос у“ испуњава
величанствени задатак, озарујући нас својом све
тлошћу и прод ужавајући црвен у нит сликарства
од пећинских цртежа, преко српских средњеве
ковних фресака и ренесансе, до модерне, постмо
дерне и савремених токова.
„Тијана плас тичн им средс твима јасно оте
лотворује мисао и емоције, а хроматиком оства
рује атмосферу медитеранског поднебља“, пише
Љубица Миљковић. „На њеној палет и преовла
дав а плав а, најнем ат еријалн ија и најх ладн ија
боја која успева да открави својом топлином, али

не недос тај у ни остале, посебно зелена, затим
црвена, окер, бела или било која неоп ходна за
ритмове, динамик у и узбуд љиву оркестрацију“.
Сама, пак, сликарка, у аутопоетичком лекси
кон у својих симбола, овако разоткрива сложен у
иконог рафију изложених слика:
Облак означ ава основнос живо а – кре
ање, ј. слобоно кре ање – симбол слобое:
леење – лебење.
Свари које „висе“ са облак а ресављају
нужнос омиреноси с маеријалним свеом.
Горња оловин а слик е рес авља живо
моућ у мимох о у с већин ом ру их живо а.
Порешно би било схва ање а се раи о било
каквом сушинс ки неаивн ом осећ ању веза
ном за земаљски све. Пања риаа рош ло
си. Жаљење или самосажаљење – акође. Они
су исо Духовних Меревина. Вии се – њима се
може само наре: У ВИС!
Тијана Фишић носилац је више угледн их
признањ а за свој ликовн и и педаг ош ки рад.
Изложба у „Цвијети Зузорић“ оправдава високо
место Тијане Фишић у историји српске модерне
уметнос ти и озбиљно је канд ид ује за ликовн и
догађај сезоне.
М. П. ■

Вара воа вазух (риих), 75x75 цм (x3), уље на лану, 2012.

Мини орре: Свестрани Марко Средојевић

М

Марко Среојевић

арко Средојевић један је од најбољих студената завршне године Факултета за култ уру и медије. Планира да
упише мастер студије како би се даље усавршавао. Има жељу да постане спортски новинар или коментатор.
Захваљујући талент у који посед ује и знању стеченом на факултет у, већ две године ради као главни пи-ар мена
џер Светског првенства у хокеју на леду за јуниоре и омладинце. Досадашњи најбитнији догађаји у каријери били
су му два светска првенства одржана у Београд у. У склоп у тог посла Марко пише саопштења за медије, а ради и
прес-клипинг. Одржава конференције за новинаре и обавља послове на акредитацији. Гостовао је у многим радиј
ским и телевизијским емисијама са жељом да неуп ућенима приближ и хокеј, јер је, како каже, тај спорт на леду
заборављен у Србији. Као и текстове, са свих мечева шаље и фотографије на сајт Међународне хокејашке федера
ције. Посредством друштвених мрежа Фејсбука и Твитера, информише љубитеље хокеја о најновијим резултатима
и предстојећим догађајима на леденом терен у. На самом почетк у радио је и као спикер на утакмицама.
Заним љиво је, такође, да је седамнаест година провео играјућ и фолк лор у Култ урно-уметничком друштву
,,Абрашевић“. Истич ући се у традиционалној уметности , наступао је и као солиста. Изврсним плесом представио
се у Египт у, Швајцарској, Белгији, Франц уској, Турској и у многим другим земљама.
Марко је заиста свестран. Био је члан и музичког бенда, свирао је гитару и клавијат уре, али је због недостатка
времена морао да се одрекне тог задовољства.
Сузана Првуљ ■
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Vox populi

Анкет а „Мегатрендовог глас ника”

МИ ЧИТАМО КЊИГЕ,
АЛИ И КЊИГЕ ЧИТАЈ У НАС
Шта млади читају осим уџбеничке литературе? – питали смо студенте Мегатренда

М

одерна тумачења књижевности и новија уметничка пракса преиспит ују, подривају и релативизују позицију аутора, стављајући у
први план - Читаоца. Ролан Барт, на пример, у есеју "Смрт аутора", не види више аутора као аутономног, врховног и једино овлашће
ног субјекта, већ на трон уздиже читаоца који се пробија кроз мреж у вишедимензионалног текстуа лног ткива. "Јединство текста не
лежи у његовом порек лу, него у његовом одредишту", пише Барт.
Други велики франц уски писац, Андре Жид, признао је: "Ја не знам шта сам рекао док не чујем од својих читалаца", а Цветан Тодоров на то
додаје: "Текст је само пикник на који писац доноси речи, а читаоци смисао".
Крајем маја, док се студенти припремају за јунске испите, желели смо да сазнамо какви су они читаоци, и које књиге отварају осим уџбе
ничке литерат уре. Ево шта смо сазнали:
Тијана Царичић, Факултет
за пословн у економију, Ваљево:
Овог пролећа имам више времена
за књиге, како оне из наставног про
грама, тако и друге, за душу и ужи
вањ е. Због бебе, која има некол ико
месец и, више времен а пров од им у
кући, читај ућ и; спрем ам последњ е
испит е који су ми прео с тал и до
дипломе, и читам белет рис тик у по
слободном избору.
Моју пажњу посебно је заок упила
књиг а Мариј е Јакш ић под интри
гантн им наслов ом "Жене су ближе
Христу" (издавач "Арте"). Књиг у је препоручило неколико зналаца
којима верујем, на челу са академиком Душаном Ковачевићем, који
свакако неће ставити свој потпис ако није потп уно уверен у квали
тет. Књига писана у форми која се може тумачити и као жанровски
искорак говори о неизмерној љубави ћерке према оцу. У роман у се
вешто мешају свето и световно, прошло и будуће, далеко и блиско.
Надахн ута, лепорека и чиста проза о љубави какву многе од нас
памте, а Марија Јакшић је успела да је преточи у дирљиву емотивн у
исповест.
Милица Гавриловић, докторске
студије ФПС:
Поред стручне литерат уре, везане
за област економ ије и међунар одне
економије, чувених аутора Кругмана,
Самјуелс она, Бланчард а, Дорнбуша,
Фишера и друг их, волим да проч и
там добру књиг у с којом отпут ујем у
неки друг и свет. Морам признат и да
ми светс ки писац бестс елера Пауло
Коељо заок уп ља пажњу свак им сво
јим новим делом, а посебно то чини
опште познат а књиг а под назив ом
"Захир", која тера читаоца на разм и
шљање и извлачење поука. Сличан њему је и писац Робин Шарма,
чија су дела јако поучна, заним љива и забавна.
Такође, за мене заним љива је књиг а беог радс ког писца Моме
Капора "111 прича", као и највећ и број романа Марија Кинга, Вар
гаса Љосе, Карлоса Руиса Сафона и сличних, који се налазе на мојим
полицама са књигама.
У план у ми је да проч ит ам "Мирис мрак а", мог колег е Мио
мира Петровића, а трен утно читам "Београд испод Београда", књигу
која показује колико је Београд ризница тајни и која ме је навела да
пишем стихове о овом град у.

Александар Костић, Факултет
за државн у управу и администрацију:
Морам, пре свег а, признат и да
читам знатно мање него што сам то
чинио док сам био млађи; међутим, и
поред бројних обавеза на факултет у,
проналазим време да прочитам добру
књиг у.
Трен у тн о бих издвој ио два
наслов а: „Велико издајс тво“, књиг у
Ернла Бредфорда, која говори о после
дицама пада Цариг рада 1204. године,
и утврђује значај овог догађ аја који
истич е као узрок мног их будућ их
питања, између осталог, и данашњу подел у између источне и западне
Европе. Такођ е, препоруч ио бих и веома сажето дело Арчибалда
Рајса „Чујте, Срби“, објављено тек након његове смрти, које указује
на наше врлине и мане и веома је корисно за разу мевање неких дана
шњих прилика у којима живимо.
Не могу а да не поменем и „Дневник мотоц ик лис те“, Ернес та
Геваре, једн у од мени најдражих књига, која представља скуп путних
запис а насталих у Чеовој младости, пре него што је постао познат
широм света.
Вања Стојић, Факултет за култ уру
и медије:
Књига коју трен утно читам је дело
књижевнице Сузан Вриланд “Артеми
зина страст”. Допала ми се јер говори
о италијанској култ ури и о првој сли
карк и која се упркос злос тављању од
стране свог а учитељ а и жигос ањ а од
стран е јавн ос ти, изборил а за свој е
место у уметности током 17. века, и тако
стек ла славу за живота и била призната
за свој јединс твени таленат у свет у до
тада резервисаном само за мушкарце.
Топло преп ор у ч у ј ем и дело
Робина С. Шарма, под називом "Калуђер који је продао свој Ферари".
Уз помоћ ње откривамо како да остваримо своје снове, откријемо
праве вредности, да поштујемо себе и друге, будемо задовољни сво
јим животом, као и да узмемо судбин у у своје руке.
Реч је о изванредном адвокат у Џулијан у Ментлу, кога је трка за
успехом и богатством довела скоро до смрти, усред завршне речи у
преп уној судници, што га је навело да добро размисли о суштини
живота и ономе чему тежи. Како би добио одговоре на постављена
питања одлази на Хималаје, где започиње нов, једноставан и до тада
необичан живот са мудрацима.
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Дијана Дозет, Факултет
за биофарминг, Бачка Топола:
Борб а је преу з ел а његов живот,
постала му опсесија, господар коме је
слепо служ ио. Осет ивши се - прогле
дао је. Запитао се где је смисао његове
борбе, гледа ли правилно на своју про
шлост. Толико година касније није се
јасно сећао почетка свог осветничког
занос а. Негде, у међувремен у, избле
дела је неправда која му је нанета. Већу
је неправд у нанео себи хрлећ и да, у
својој освети, врати мило за драго. Сећао се догађаја, страшног путо
вања у тврђаву, боравка у њој, али је тражио у себи тог правдољуби
вог, сиромашног сужња...онога ко је некад и био. Сећање је живело у
њему, али он више није био тај коме је то сећање припадало. Освета
даје снаг у човек у, али уништава човека у њему. Живећи за њу одри
чемо се у живот у свега што је вредно.
То су сазнања до којих сам дошла читајућ и књиг у Алекс анд ра
Диме "Гроф Монте Кристо". Препоруч ујем је и вама.
Лука Ристић, Факултет
за пословне студије:
Учењ е, трен инз и, добра књиг а,
изласци, па опет све испочетка. Такав
је мој распоред. Само оно што могу да
прочитам у даху, узимам у своје руке, на
препоруку пријатеља. У склад у са мојим
истраж ив ачк им каракт ер ом, послед
њих дана читам детект ивс ку књиг у
„Шаптач“, аутора Доната Каризија, који
је овај роман напис ао с намером да се
свак и читалац удуби у лик истраж итеља који са партнерком ради на
расветљавању случајева шест убијених девојака, решавајући загонетку:
не постоји одржива веза између убице и свих несталих девојака, осим
прве. Занимљива и узбудљива прича за оне који су радознали.
Ипак, како је лето већ увелико на вратима, а ја узоран студент,
дошло је време да се позабавим мало лакшим темама, и зато ми неће
бити тешко да прелистам књиг у „ДА! 50 тајни убеђивања“, из које
ћу, са сигурношћу, своје убеђивачке способности, како у приватном
живот у, спорт у, а и сутра у свом послу успешно применит и, кроз
научно доказане чињеницe.
Алекс андра Чугаљ, Факултет
компјутерских наука:
Најв иш е волим да читам дела
Данил а Киша, јер ме увек изнов а
осваја његова генијалност. Он је љубав
коју сам открила још у средњош кол
ским данима када смо у првој години
читал и “Ране јаде”, а нешто касније
и “Енцик лопед ију мртвих”. Киш се у
својим делима често бавио полит ич
ким приликама свог доба, покушавао
да на питак и разум љив начин при
каже обичан људски живот, бавио се психолог ијом личнос ти, али
истовремено покушавао да подстакне одређена филозофска разми
шљања. ”Енцик лопедија мртвих“ је склоп новела које се баве пита
њем смрти од најранијих времена па до модерног доба. Преп лита
њем љубави и смрти у различитим друштвеним периодима. Киша
бих препоручила свакоме ко жели да се бави неким дубљим сми
слом, ко воли и има могућност да живот чита и између редова. Поред
тога, већин у слободног времена провoдим уз нека дела која се баве
античк им временима или грчком и норд ијском митолог ијом, или
пак уз дела која су у вези са неким специфичним периодом из исто
рије. Највише волим период старе Грчке, старог Рима и Византије.
Волим историју.

Данијела Кујунџић, Факултет
за међународн у економију:
Пре пар дана сам завршила читање
књиге "Антигона и ја". То је прва књига
новинарке Кејт Kланчи.
Антиг он а је Албанк а, избег лиц а с
Косова. Она и Кејт се упознају у Лон
дон у 1999. године и тако започ ињу
дугог од иш њи пословн и и пријатељ
ски однос. Антигона је овде дефини
тивно главна звезда. Колич ина раз
умев ањ а и саос ећ ањ а прем а особи
из тотално другачијег култ уролошког миљеа којe је показала Кејт
је макс имална, а у исто време ненаметљива. Допале су ми се обе
жене. Веза између њих две побољшава књиг у јер истражују разлике
у мишљењима и како оне помаж у једна другој, упркос томе што се
њихови животи веома разлик ују. Ово је изузетна књига, испуњена
очајем, а опет, с друге стране, потврђује да у живот у постоје нада,
пријатељство и љубав.
Ово је књига која би могла покрен ути на хиљаде разговора, јер
говори о феминизму и улози жене у данашњем друштву. Прочитајте
је! Чита се у једном даху.
Стефан Николић, Факултет
за уметност и дизајн:
Осим уџбеника које сам посебно при
грл ио у сусрет јунс ком испитном року,
повремено читам две капиталне књиге из
области култ урне политике. Једна је „Дух
самопорицања“ Мила Ломпара, професора
Филолошког факултета у Београд у, а друга
је „Родољупци и родомрсци“ нашег профе
сора Зорана Аврамовића (ФКМ). Обе обра
ђују сродне теме и покривају подручја која
до сада нису била довољно обрађена. И један и други аутор залажу се за
интегрализам српске култ урне политике као битне компоненте државне
и националне егзистенције саме Србије. Другим речима, они указују да у
садашњим узбурканим временима Србија као мала земља – „мала сламка
међу вихорове“, што би рекао Његош – може да опстане ослањајући се
на своје велике ресурсе у облас ти култ уре, ако већ такви не постоје у
области економије или геополитике, на пример. Ови аутори се залаж у
за афирмацију тзв. српског становншта у култ ури и политици, а оштро
критикују – наводећи конкретне примере, и имена – појаве, тенденције,
појединце и групе који су прих ватили опасну форм ул у самопорицања
онога што је код нас највредније у области духовног стваралаштва.
Ана Марија Ђурић, Факултет
за менаџмент, Зајечар
Ја сам слободан човек...слободан,
све док ме не преок упира мој Захир...
Свако од нас има свог Захира, он те
прати где год кренеш, и нераскидив је
део тебе, ви сте једно и у мислима зау
век заједно... Љубав права, јака, нерас
кидива, опсесивна, патолошка, она која
обузима, парал ише... води у лудило.
Чак и када је толико јака да прелази
границ у опсесије, из ње црпимо животн у енергију. Може бити тако
далека, а ипак и тако моћна да разара све што јој се нађе на путу. Свака
љубав има своје време - "време кад се дере и време кад се сашива".
"Захир" Паола Коеља је маестрално дело које на најбољи начин одсли
кава човекову потребу да воли, и да буде вољен, у тој мери да доводи
до опсесије која је корак до лудила. Дело обил ује мноштвом метафора,
унутрашњих мисаоних дилема, и бројним назнакама, које читаоцу оста
вљају одређени степен слободе да измашта недовршене мисли. "Захир" је
књига коју држим на свом радном стол у, и којој се често враћам.
Анкет у спровела: Анђела Ћировић ■
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Из сручно ула

Сложеност и вишеслојност провере знања

ИСПИТН А ДРАМ А У ВИШЕ ЧИНОВА
•
•

 нање није само исход, резултат, већ пре свега путовање у више етапа које покреће, мобилише,
З
ангаж ује и развија целокупну личност испитаника.
Фактор среће игра улогу у свим чиновима показивања и евалуације знања или вештине. Нови систем
студирања, по начелима Болоњске декларације, омогућује наставницима да боље упознају своје
студенте и да их објективније оцене.

Пише: доц. др Татјана Миливојевић

И

спит се, најс аж ет иј е, дефин иш е као
поступак којим се утврђује ниво нечијег
знања или вештина. Садашњи европски сис
тем преноса и акум улације бодова (скраћено
ЕСПБ), предс тавља нумеричк и систем вред
нов ањ а рада студент а уложеног у стицањ е
знања, способнос ти и вештина предвиђених
прог рамом студ ирања, односно конкретним
предметом у оквиру тог програма. Ова преци
зна и сувопарна дефиниција не открива, међу
тим, сву сложеност и вишеслојност значења
и смисла испита. Стицање и провера знања
и вештина укључ ују, наиме, више психоло
шких, индивид уа лних и друштвених аспеката
и димензија. Знање није само исход, резул
тат, већ пре свега путовање у више етапа које
покреће, мобилише, ангажује и развија цело
купн у личност испитаника. Волим да кажем
студентима да се испит полаже карактером, а
не само интелигенцијом, учењем и памћењем.
Зато се може рећи да је сваки, а не само завр
шни испит, уједно и испит личности, потврда
о још једном кораку на путу њеног сазревања,
самооснаживања и јачања самопоштовања.
Свак а фаза школов ањ а је нека врста
иниц ијац ије, прелас ка из једног стат ус а у
друг и, из једног универзума у друг и. Завр
шетком основне школе, ђак прелази из света
детињства у рано младалаштво, окончањем

средњ е школе или гимназије улази у свет
раног одраслог доба (са одређеном стручном
оспос обљенош ћу, или улазницом за даље
усавршавање), а завршетком студија ступа у
свет професионализма и нових друштвених
веза. Свако друштво је, од памтивека, обеле
жавало завршетак једног животног циклуса
или развојне фазе и улазак у нови тзв. риту
ал има иниц ијац ије или прелас ка. Иниц и
јац ија (или увођење, посвећење) је систем
обред а, обичаја, правила и норм и којим
се служе трад иц ионална друш тва како би
из периода детињс тва дечаке увел и у нову
улог у мушкарца, а девојке у нову улог у жене.
Ритуа ли иницијације често су праћени изла
гањeм тешким искушењима (излагање дуго
трајној самоћ и, глад и, жеђи, обрезивање и
сл.) што има симбол ичк у улог у раск идања
прим арн их спона са родит ељим а, дечије
зависности и заштићености, укључивање у
свет одраслих. Свако друштво организује те
обреде на основу својих норми и веровања
о томе шта значи бити зрео и прод уктиван
члан заједн ице, какве особине он или она
треба да посед ује, развија и испољава.
Данашња цивил изац ија не траж и брзе
јахаче, кротитеље дивљих звери, оштровиде
и веште ловце, већ људе од знања, те око тих
вредности организује своје ритуа ле иниција
ције. Ко год се жали на муке учења, требало
би да размисли да ли би се мењао са млади

„Суирање каракером“: са исиа на Меарену у арилском року

ћима и девојкама који су некада, али и сада у
многим традиционаним заједницама и дело
вима света, пролазили кроз сложене, ризичне
и често болне обреде иниц ијац ије. Притом
нису имали избора, за разлик у од избора да
се студ ира или не, а послед ице неус пешног
пролажења кроз обред биле су драстичне.
„Студ иј е фигурир ај у као свој еврс тан
rite de passa ( ритуа л преласка), а испити као
ритуа лн и чинови који се ритм ично пона
вљају током целог ритуа ла (...) Сваки пут када
положи испит, студент чини један корак који
га удаљава од претходног стат уса и, истовре
мено, приближава стат ус у који ће стећи када
студ ије заврш и. Неос порно је, дакле, да је
испит за студента превасходно иницијациј
ски чин“ – каже наш етнолог Душан Бандић
у књизи “Народно православље“ (2010:161)
и додаје да стога, учеш ће у испитном риту
ал у носи извес тан ризик за иниц иј ант а.
„Може му, на пример, успорит и или чак
онемог ућ ит и даље учеш ће у трци за жеље
ним стат усом. Зато је веома важно како ће се
испитна драма одиграти. Познато је да се она
и одиг рава према једном строго утврђеном
кодекс у, према правилима којих морају да се
придржавају сви њени учесници.“
Данашња правила студирања, онако како
их дефинише Болоњска декларација, поспе
шују ефикасност студирања и увелико убла
жуј у некад аш њу „испитн у драм у“. Испит
је раније био једнок ратн и крупн и догађ ај,
који је сада подељен на више лакше савлади
вих међуциљева и фаза. Знање се процењује
у конт ин уи раном току, чиме је фактор слу
чајности, среће или „малера“ знатно умањен.
Знамо да фактор среће игра неку улог у у свим
чиновима показивања знања или вештине.
Спортисти који месецима и годинама трени
рају спремајући се за неко такмичење, на тај
дан могу да имају „пех“ и да подбаце без права
на „поправни испит“. Делић секунде одлуч ује
о добијању златне, сребрне, бронзане медаље
или изостанк у награде. Пола поена одређује
исход кошаркашке утакмице. Лош дан, рђава
вест, бактерија или вирус могу да одлуче о
том делићу секунде.
Са новим системом студирања, међутим,
професор постепено, током целог семес тра,
све боље упознаје своје студенте, те зато може
објективније и поузданије да процени њихове
спос обнос ти, посвећеност, пажњу, концен
трацију, одговорност ... или недостатак истих.
Студент има довољно времена и прилика да
се „тргне“, „пробуди из дремежа“, да поправи
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евент уа лно непов ољн ији почетн и утис ак. То смањује трау матс ки
потенцијал крајњег испитног чина, али пред студента поставља одре
ђене захтеве, а пре свега одучавање од тзв. прокрастинације (склоности
одлагања обавеза за касније – за сутра, за понедељак, или за 1. јануар)
и кампањског менталитета („Не коље се прасе пред Божић“, каже наш
народ, а у Индији кажу: „Слона можеш јести само малом кашичицом“).
Ритуа л студирања и испитивања се тако дели на низ редовних, ситни
јих и лакше „сварљивих залогаја“.
Управо се у таквом контекс ту најбоље показује да се студ ира
карактером. Не ради се овде о чувеном „загревању стол ице“, јер
седење на столици, само по себи, уз „чатовање“ на интернет у, читање
и слање СМС порука, слушање музике или зврјање у празно служи
само кривљењу кичме.
Контин уирана провера знања студента уједно и нераздвојно
знач и проверу његових спос обнос ти орган из ац ије, управљањ а
временом, самомотивације, самодисциплине и самоконтроле као
способности одлагања непосредног задовољства зарад вреднијих
циљева. На провери је и колико је реалис тична његова процена
однос а између циља и рада који треба да улож и да би га постигао,

способност објективног и критичног сагледавања себе, прилаго
ђавањ а нормама и правил има студ ирањ а, истрајнос ти, срчано
сти, самоп рев азилажењ а, усредс ређ енос ти, прец износ ти, поу
зданос ти, аутономије итд. Укратко, студије су прилика за развој
и проверу оних способнос ти које воде зрелој, интег рис аној лич
ности, која се осећа и која јесте ефикасна, прод уктивна, снажна,
спремна да адек ватно и креативно одговори на сложене животне
изазове – приватне, професионалне и друштвене.
За крај остављам оно што мислим да је најважније, а што се често
превиђа. У суштини, мање је важно то што испитивач процењује учи
нак и достигн ућа испитаника. Много је важније за самог студента
што он, током процеса студирања, односно кроз испитне обреде, сам
себе упознаје, искушава и ставља на проверу. Открива ко је, чему
стварно тежи, колико и шта може, колико је спреман да улаже у себе
и да себе улаже, или колико обмањује себе, да ли су му жеље и воља
у раскорак у или усклађене, да ли је одлучан да влада собом и упра
вља својим животом, или пушта да га носе и развлаче на све стране
разноврсни надражаји и искушења, путевима који не воде никудa.
Испити су међаши који обележавају пут саморазвоја и самоспознаје.

Како се спрема за испит
Сувишно би било нагласити да треба да се учи. То знају и они који уче и они који не уче. Битно је како и којом инамиком се учи.
Студенти знају да се пожале да не разу меју зашто су имали лоше резултате, а пуно су учили. Најчешће се испостави да су интензивно
учили неколико дана пред колоквијум или испит. Пошто их је то заморило, њихов субјективни осећај је да су дали све од себе. Нажа
лост, или на срећу, мозак и нервни систем нису орман у који можете да сложите све своје ствари за дан-два. Они не маре за ваш осећај
времена, већ следе своје законитости и свој ритам. Оно што се „пређе“ у неколико дана је само „пређено“ и прећи ће вас на испит у.
Доказано је да се градиво или вештина успешнијесавладава ако се учи временски распоређено, то јест редовно, с паузама, него а ко се
учи временски концентрисано, или, како се популарно каже – „кампањски“. Учење с паузама успорава јављање умора, поготово код
тешких и сложених садржаја, чије савладавање тражи висок у концентрацију и ангажованост. Паузе спречавају презасићеност учењем
и омог ућавају неометан рад организовања и „утискивања“ знања у свесном, предсвесном и несвесном слоју психе. То се у психологији
зове фаза „инкубације“ (буквално „лежање на јајима“). Не каже се узал уд да градиво треба да се „слегне“, или да се„свари“.
Знање пролази, баш као и исхрана, кроз процес „метаболизације“. Не може се тај процес на силу убрзати и сабити. Предуслов за
успешно учење је и усредсређеност пажње. Што је интензивнија пажња или концентрација при учењу неког садржаја, то се он боље
асимил ује, дуже памти и боље репрод ук ује.
Ученици и студенти често погрешно поистовећују савладавање неког садржаја са упознавањем с њим или његовим препознавањем.
Кажу: „Знам све то, познато ми је, само не умем да поновим“. Али, упознати и препознати није исто што и научити. Учење почиње са
читањем, упознавањем са материјом, затим напором властите мисли да се она разу ме, да се њени делови повежу у логичн у и смислен у
целин у... и ту се многи зауставе. Међутим, тек следи понављање и утврђивање градива, и то поступно, у више „рата“ или „залогаја“.
■

Они су изабрали будућност

Најбољи суени Факулеа за комјуерске науке са деканом Ранковим и рофесорима Шрцем, Обрадовићем и Тренкићем
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Хроника

СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА ЗА БИОФАРМИНГ НА НОВОЈ ФАРМИ ПКБ-а

У

орган из ац иј и проф. др. Бран ис лав а
Мишчевића и доц. др. Тибора Кењвеша,
студенти III и IV године Факултета за био
фарминг из Бачке Тополе, посетили су нову
фарм у ПКБ-а у насељу Врбовско. Циљ посете
био је да се студенти упознају са најсавреме
нијом опремом у Европи, када је производња
млека у питању. Од директора производње,
студент и су имал и прил ик у да чују које су
то значајне разл ике између стар ог начина
држањ а, исхран е, менаџм ент а и новог,
савременог који захтева значајно мање ула
гања рада радника и лакше обављање рад
них операција. Студенти су обишли све нај
значајније објекте и фарме овог јединственог
погона и упознал и се са процес ом рада и
будућим плановима.
Добили смо јединствен у понуд у да наши
студенти могу да дођу, прик упљају податке,
бораве на фарми кад год могу и колико желе

у циљу израде завршн их радов а, мастер
радова и сл.
Након овог обиласка, студенти су про
дуж ил и пут до Сточарс ко ветеринарс ког
цент ра Крњача. У Цент ру нас је прим ио
директор, др. Стев ан Перковић са својим
сарадн иц има. После речи добродошл ице,
студентима је одржано предавање о истори
јат у сточарс тва у Србији, трен утном стању
код нас и плановим а Цент ра у будућно
сти. Приказана је колекција најзначајнијих
биков а Цент ра и њихов е карактерис тике.
Током предавања, студент и су имал и при
лик у да постављају питања у вези наведених
тема. После освежења, студенти су обишли
лабораторије Центра. Упознали су се са свим
радним процесима, опремом која се користи
и улазил и су у цент ралн и депо за чувањ е
семена.
■

Суени на фарми у Врбовском

ШЕСТОРО МЕГАТРЕНДОВИХ НАСТАВНИК А
У КЊИЗИ „БЕОГРАДСКИ ПОРТРЕТИ“
Угледни новинар „Политике“ и књижевник Мухарем Дурић објавио је код београдске „Просвете“ обимн у књиг у под насловом „Бео
градски портрети“ у којој је скицирао стотин у портрета научних и јавних радника и стваралаца који су, како наглашава, допринели да се
култ ура, „упркос материјалној оскудици, блокадама и другим невољама, исказивала као наша најистуренија застава“.
Реч је о серији која је претходно објављивана у дневном листу „Политика“ а сада, обједињена корицама ове књиге, рачуна и с нешто
прод ужених ефеката.
Међу стотин у Дурићевих саговорника су и ови наши наставници: Мића Јовановић, Милош Шобајић, Миливоје Павловић, Дра
■
гана дел Монако, Снежана Берић и Снежана Дакић.

ДВЕ КЊИГЕ
ПРОФ. ДРАГАН А НИКОДИЈЕВИЋ А
Проф. др Драган Никодијевић, продекан за наук у на ФКМ, објавио је у проте
клој сезони две студије из области менаџмента и маркетинга:
„Менаџмент и маркет инг у уметнос ти“ објављен је у издању „Службеног гла
сника“, а „Менаџмент масовних медија“ у издању „Чигоја штампе“.
Објављивање друге књиге финанс ијски је помогло Минис тарс тво прос вете и
науке.

ТРИ КЊИГЕ НАШИХ ДОКТОРАН АД А
У ИЗДАЊУ „ЧИГОЈЕ“
У издању беог радске куће „Чигоја штампа“ објављене су три књиге наших док
торанада:
• С аша Савковић, полазник прог рама докторских
студија на ФКМ, објавио је књиг у „Култ урна поли
тика и медијска стратег ија“, заснован у на мастер
раду одбрањеном на овом факултет у.
• Др Предраг Јеленковић објавио је, у сарадњи са мр
Љиљаном Јеленковић, књиг у под називом „Односи
с јавнош ћу у области животне средине“, на темељу
дисертације коју је претходно одбранио на ФКМ.
• Др Даниц а Шиљег публиков ал а је, под нази
вом „Спонзорс тво у култ ури као вид тржиш не
комун ик ац ије“, докт орс ку дисерт ац иј у одбра
њен у претходно на ФПС-у (ментор: проф. др Беба
Ракић).
Књиге наших докторанада наиш ле су на запажен
одјек у научној и широј јавности.

МИЛИВОЈ ПОПОВИЋ
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ОПШТИХ ПОСЛОВА
Одлуком ректора Мегатренд уни
верзитета, од 1. марта 2013. године на
челу Сектора општих послова налази
се Миливој Поповић.
Директ ор Поповић је по обра
зов ању саобраћ ајн и пилот. Био је,
до 1995, војни пилот, потом пилот у
Савезној влад и СРЈ, затим директор
Авио-службе Владе Републике Србије,
и пилот приватне авио-компаније.
Заврш ио је Војн у ваздухоп ловн у
академију. Говори два страна језика. ■
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Портрети победника

РЕЧЈ У ПРОТИВ
УРУШ АВАЊА ВРЕДНОСТИ
Милица Ристић, која је убедљиво победила на Сретењском такмичењу
у беседништву, задовољна је условима за учење на Мегатренду, и намерава
да остане у Србији упркос могућности да студира и ради у Швајцарској.

П

обедница овогод ишњег надметања у бесед
ништву на Мегатренд универзитет у Милица
Ристић, успеш на је студентк ињ а II године
Факултета за државну управу и администрацију. Ова
талент ов ана двадес ет једног од иш ња Беог рађ анк а
представља изузетан пример своје генерације: ведра,
амбициозна и марљива, каже да је изабрала студије
разгледајући веб-сајт Мегатренд универзитета. Њену
одлуку определили су наставни предмети као и пред

стављен и начин рада са студент има – што је оце
нила као компаративне предности ФДУА у однос у на
друге правне факултете у Србији. Као одличан сред
њошколац могла је да бира; и њен избор, како каже,
обрадовао је њене родитеље.
Колегиница Ристић победила је беседом на тему
револ уције вредности, на четвртом Сретењском так
мичењу у беседништву које је у организацији Рето
ричко-дебатног клуба ФДУА одржано 21. фебруара
ове годин е. Желел а је излаг а
њем да прене људе из летаргичне
пасивнос ти и саопш ти мисао да
млад и и креат ивн и људи треба
да подс такн у промене као кори
феји друш твен их и култ урн их
вреднос ти и врлина, које – чини
се – бледе у поплави медијс ких
инстант вреднос ти и конт ин уи
раној промоц ији садржаја спор
ног квалитета.
Наша студ ентк ињ а позив а
друштво да се окрене вредностима
и личностима које су прославиле
националну култ уру као узорима.
Веру
је да је задатак управо младих
Ореељење за рајне вреноси: Милица Рисић
да се удруже у промоц ији новог

култ урног и етичког модела, спро
водећ и снаж нију иницијативу на
ширем друш твеном план у. Иако
су млад и и револ уционарни, они
с правом очек ују снаж нију подр
шку инстит уција државе.
Радоз нал ог духа, Милиц а
Ристић трага кроз наук у и умет
ност. Глумом се аматерс ки бави
од детињс тва. Талентована је за
рецит ал – оствар уј е запажен е
резулт ат е на такм ич ењ им а у
рецит ов ању. За беседн иш тво се
занима од средње школе, али тај
њен таленат на Мегатренд у је нај
пре препознао Стеф ан Димић,
предс едн ик Студентс ког парла
мента нашег универзитета.
Задов ољн а је услов им а за
студирање. Каже да су испуњена
њена најважнија очекивања:
„Факулт ет стоји иза студе
ната кроз свакодневни рад, учење
и слободно време, кроз концепт
‘Мегакаријере’, запош љава добре
студенте, омог ућава њихово уса
вршавање у иностранству...“
Милица стога не намерава да
напус ти земљу ни после студ ија,
премда је имала прилик у да сту
дира и ради у Швајцарс кој. На
признањ е за беседн ичк и дар је
понос на јер јој је донело препо
знатљивост и посебно уважавање
на Факулт ет у… А вршњац им а
поруч ује да искористе све могућ
ности које пружа Мегатренд: „Ако
желите да учините нешто квали
тетно у свом живот у, морате се
потрудити сами“.
И. Милутиновић ■

Иван Ђорђевић – деветострук и првак државе
М

егатренд универзитет могао би без већих проблема да састави репрезентацију врхунских спортиста који су студирали или тренутно студирају
на Универзитету. Један од шампиона који се, за наше услове, бави ретком дисциплином је Иван Ђорђевић. Овај 35-годишњак је деветоструки
узастопни шампион државе у сквош у, и двоструки првак Балкана. У спорт у који су смислили, усавршили и до перфекције довели Енглези, а данас се
игра на свим меридијанима.
- Ко каже да не могу да се ускладе професи
оналне обавезе на терену и ван терена, сигурно
није у праву. Истина, понекад је тешко спојити
два тренинга и један испит, али ја сам послед
њих годин у дана има срећу у једној несрећ
ној околности. Повреда ме омела у поход у на
десет у узас топн у титул у првака државе, али
сам зато имао много више времена да спремам
испите на зевршној години Факултета за кул
туру и медије - каже Иван Ђорђевић.
Заним љиво је да је још један студент, са
нешто друг ач ијим рекетом, такође на Мега
тренд у. Новак Ђоковић је, уз Ивана Ђорђ е
вић а, само део пробране екипе врхунс ких
кошаркаша, фудбалера, одбојкаша, шахис та,
ватерполис та и друг их талентованих младих
људи који са успехом студ ирају или заврша
вају школовање на Мегатренд у.
Иван Ђорђевић (у среини), каиен екие Србије на свеском рвенсву у Данској
Н. И. ■
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Роса Милић - студенткиња, професорка, директорка и уметница

МЕГАТРЕНД НАС ЈЕ НАУЧИО
ДА ЛАКШЕ ПРОН АЛ АЗИМО РЕШЕЊА
„Менаџмент у култури и медијима обједињује поља
у којима се крећем, а знатно проширује моја знања.
Посебно су драгоцене погодности које Мегатренд
обезбеђује запосленима и свима који се образују уз
рад”, каже студенткиња која је истовремено помоћник
директора Балетске школе и активан играч

Р

оса Милић је редован студент заврш не
године Факу лте тa за култ уру и медије,
на смеру Менаџмент у култ ури и медијима,
а осим тога, она је и балерина. Роса је и про
фесор балета и помоћник директора у Балет
ској школи „Лујо Давичо“, као и један од чла
нова Председниш тва Удружења балетс ких
уметн ик а Србије. Од самог почетк а њене
каријере, па до данас, није прошло скоро ни
једно такмичење, нити било која концертна
активност школе „Лујо Давичо“ за коју Роса
Милић није добила похвале.
С колегиницом Милић разговарале смо
у паузи предавања на ФКМ.

■■

Ша за Вас ресавља бале?
- Првенс твено, балет је трен утна умет
ност, али и један од најс офис тиц иран ијих
видов а комун ик ац иј е. Балет је симбио з а
више дисцип лина, науке, a у себи садрж и и
елемент е медицинe, психологијe, физикe,
математикe, филозофијe... Како сазревате као
личност и као играч, покушавате да сагледате
све нивое ове уметности. Класичан балет још
увек поставља питања и зато ће, сигурна сам,
бити актуелан и у будућности.
■■ Можее ли оисаи осећај који имае
ок осмарае Ваше ученике како се
обликују као личноси и балески ира
чи, уз Вашу омоћ?
- То је мукот рпан и дугот рајан процес.
Заправо, сазревањ е личнос ти и балетс ког
играча је борба која траје целог играчког
века. Труд им се да то буде активно посма
трањ е, праћењ е и опаж ањ е. Анал изир ам
како физичке могућнос ти и гран ице које
померамо, тако и особине личности ученика
које усмеравају развој играча.
■■ Да ли имае рему ок их осмарае
на насуима?
- Само када су у питању захтевни тех
ничк и задац и. Мног о је лакше када сам
сама била играч: тада је одговорност била
само моја, сада се она мултиплик ује. Сваки
наступ се пажљиво прат и, сагледавају се и
позитивни и негативни аспекти.
■■ Ша бисе савеовали Вашој ћерки, ако
би кренула Вашим соама?
- Она је већ одлучила да изађе на при
јемн и испит за основн у балетс ку школ у.
Моје стрепње су тим веће, што је природно.

Ситуа ц иј е условљав ај у и савет е, који се
стално мењају, прате одрастање. Моја кћер
је већ упознат а да је ово захтевна проф е
сија, биће потп уно ангажована и ментално
и физичк и, тако да ће сигурно бити доста
савета, али још више подршке.
■■ Можее ли украк о а нам оишее
Вашу улоу у Уружењу балеских уме
ника Србије?
- Од 2012. године сам и члан Председни
штва Удружења балетских уметника Србије,
као репрезентативног удружењa које је обе
леж ило 50 година постојања. УБУС има за
задат ак да развија и унап ређује балетс ко
стваралаш тво и уметн ичке игре у најш и
рем смислу и сарађује са позориштима ради
решавања стат усних питања балетских, пле
сних и позориш них стваралаца. Трен утно
су актуелне прип реме XVII међународног
Фестивала кореог рафских минијат ура који
ће се ускоро одржати.
■■ Који је разло збо које се се ореелили
за смер Менаџмен у кулури и меији
ма на Меарен универзиеу?
- Менаџмент у култ ури и медијима је
био мој избор пре свега зато што обједињује
поља у којима сам се до тада кретала. Такође,
препознала сам дефицит неоп ходног кадра

Свесранос: Роса Милић

у области балета, а односи се на менаџерске
аспекте, где се на општем план у може много
тога уред ит и и унап ред ит и. Иако је цело
друштво у кризи, менаџери у култ ури могу
знатно да помогн у да се очувају и унапреде
велики култ урни ресурси наше средине.
■■ Ваш осао захева комуник ацију и са
ецом и са меијима. У коликој мери Вам
омаже о шо се научили на Фак
улeу за кулуру и меије?
- Спектар комуникације је чак шири од
наведеног. Факултет за култ уру и медије је
значајно утицао на моје способности кому
никације, искристалисао опажања, повези
вањ а, однос но култ ивис ао и артик ул ис ао
поимањ е међуљудс ких однос а и света око
мене.
■■ С обзиром на о а се бавие оносима с
јавношћу, који реме бисе извојили
као најоребнији за у рофесију?
- Не бих могла да издвојим најзначајнији
предмет, свак и предмет нас профилише на
одређени начин. Можда је најважније у којој
мери нас стечена знања освешћују и оспосо
бљавају да функц ионишемо у разл ич ит им
животним ситуа цијама.
■■ Као суен завршне оине на Факул
еу за кулуру и меије, а ли смара
е а се сек ли оребно знање које ће
Вам омоћи у аљем ословању?
- Да. Заправ о, свакод невно се потвр
ђује да ми стечена знања помаж у у посло
вању, што говори о оправданој програмској
ширини Факултета за култ уру и медије.
■■ За крај, какав је Ваш свеобухвани уи
сак оком суирања на Меарен
универзиеу?
- Поред одличних услова, компетентних
и љубазних професора и сарадника, повољ
них могућности да и запослени студирају, од
изузетног значаја је добро осмиш љен про
грам који кроз образовање има природн у и
логичн у градацију. Сагледане су све битне
ситуа ц ије у којима се будућ и менаџери за
култ уру и медије могу наћи. Због тога не
чуди популарност овог факултета, и Мега
тренда у целини, међу младом генерацијом,
као ни сазнање да је тржиште рада препо
знало профиле који се овде образују.
Разговор водиле: Наталија Антонијевић и
Јована Рашковић ■
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Поздрав из Лондона

КЊИГЕ МЕГАТРЕНДОВИХ НАСТАВНИК А
У ФОНДОВИМ А И ДИГИТАЛНОЈ МЕМОРИЈИ
БРИТАНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Четрдесет девет дела наших колега чува се
у једном од највећих књигох ранилишта на свету, основаном далеке 1753.

П

осле прегледа фондова Конгресне библиотеке у Вашингтон у,
који смо објавили у прошлом броју „Гласника“, приступили
смо трезорима Британс ке библио теке у Лондон у и потра
жили у њима књиге Мегатрендових наставника.
Британска библиотека спада у једн у од два највећа књигох ра
нилиш та на свет у, уз Конг рес ну библиотек у у Вашингтон у. У њој
се чува више од 150 милиона различитих књига на свим језицима.
Основана је 1753. године као библиотека Британског музеја, а кра
јем прошлог века и физички се одвојила од Музеја, преселивши се у
наменски зидан у зград у на Св. Панкрас у у северном Лондон у, где јој
је и данас главно седиште.
Ова библио т ек а чува примерке свих књиг а одштампан их у
Великој Британији и Ирској, и има веома развијен програм набавке
књига из иностранства. Сваке године фондови Британске библио
теке богатији су за око три милиона књига. У трезорима ове библи
отеке налазе се и стари рукописи, мапе, новине, часописи, цртежи,
патенти и музичка издања на полицама чија је дужина око 625 кило
метара. У највредније експонате Библиотеке спадају „Дијамантна
сутра“, најс тарија сачувана књиг а штампана техником дрвореза у
Кини (из 868. године), затим „Магна карта“ из 1215, потом ориг и
нална бележница Леонарда да Винчија, два примерка Гутенбергове
„Библије“, прво издање листа „Тајмс“ из 1788, итд.
Британска библиотека окрен ута је будућим временима и буду
ћим читаоцима можда више него иједна слична установа на свет у.
Овде се реализује пројекат „дигиталне меморије“ која у елект рон
ском облик у жели да сачува што више старих и нових књиг а и,
посебно, грађу са сајтова; око пет милиона сајтова са суфиксом .uk
са око милијард у подстрана аутоматски се меморише за будућа вре

мена, а чувају се и одабрани сајтови с друг им суфикс има. Ту спа
дају и сајтови дневних листова и магазина, који се скенирају једном
дневно (дигитализацију својих фондова обавља и Народна библио
тека Србије, али споријим темпом и у знатно скромнијем обим у).
Из Британс ке библиотеке уверавају да појачано држе корак с
технолошким променама како би у догледном времен у објавили да
је сав материјал раније штампан у облик у књиге сачуван и у диги
талној форми.
У дигит алној меморији Брит анс ке библио теке тада ће се без
остатка наћи и књиге Мегатрендових наставника.
Према увид у оствареном средином маја 2013. године, Британска
библиотека чува дела ових наших професора:
Социолог култ уре и медија Зоран Аврамовић заступ љен је са
осам наслова. Владан Кутлешић, Слободан Бранковић и Миливоје
Павловић имају по четири књиге у фондовима Британске библио
теке. Оскар Ковач представљен је са три, а по два дела имају Живко
Кулић, Ивица Стојановић, Будимир Поточан, Миомир Петровић,
Влад им ир Првуловић, Мијат Дамјановић, Дарко Маринковић,
Борис Кривокапић и Милан Милановић. По једн у књиг у, тачније,
наслов, у трезорима Британске библиотеке имају Мића Јовановић,
Милан Брдар, Весна Балт ез ар евић, Драг ан Ћаловић, Татјана
Милив ојевић, Миљојко Базић, Ђорђ е Кадијевић и Рајко Бук
вић. Библиотека чува и каталоге о изложбама Милоша Шобајића и
Тијане Фишић, као и нотне записе композиција Ивана Јевтића.
У наредном преглед у изнећемо податке о прис ус тву књиг а и
идеја наших наставника у другим великим светским библиотекама.
М. Алексић ■

Трезор непроцењивог блага: Брианска библиоека у Лонону
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Извајамо

Из издавачк е прод укције Мегат ренд универз ит ет а

ОД ЗНАК А
ДО ИНФОРМ АЦИОНОГ ДРУШТВА
Мирко Милетић и Невена Милетић аутори пионирске
лексикографске публикације о комуницирању

У

богатој издавачкој прод укцији Мега
тренд универзитета, коју чини близу
пет стотина моног рафија, уџбеника,
зборн ика и часоп ис а, објављена је, крајем
прош ле године, и прва клас ична лекс ико
графс ка публик ац иј а – Комун ик ол ош ки
лекс ик он, аутора др Мирк а Милет ић а и
Невене Милетић, редовног професора одно
сно асистентк иње на Факултет у за култ уру
и медије. Књиг у су рецензирал и угледн и
стручњаци у области комуницирања и уни
верзитетски професори.
„Публик ац ије какав је Комуник олошки
лексикон (...) често се могу наћи у земљама у
којима је комуникологија као наука заједно са
најновијим медијским технологијама, дости
гла завидан степен развоја. Терм инолош ки
речници, лексиколошки приручници, енци
клопедијске збирке категорија и термина уве
лико су већ напис ане у Америц и и Европ и.
Код нас се сада по први пут појављује један
озбиљан лексиколошки рад на ту тему, оби
ман и исцрпан у сваком поглед у (...). Исцрпно
и сажето, не улазећи у техничке детаље нити
их објашњавајући (а што и није сврха овакве
публикације), аутори понекад читавим члан
цима, понекад мањим есејима или детаљно
разрађеним текстом, уз обавезно помињање
значајних аутора из разних области, упознају
читаоце са проблемима комуникологије, раз

Како комуницирамо: насловна срана
„Комуниколошко лексикона”

лич ит их медија (од штампе до интернета и
нових друш твен их мреж а), информ ат ике,
менаџмента медија, теорија и модела комуни
цирања, и сл. Књига је писана изузетно јасно
уз врло прецизно вођење читаоца преко тер
мина и тема које се гранају из једне одреднице
и прелазе у друг у, чиме се не оптерећује текст,
али се ипак омог ућава да се сазнање о нечем у
макс имално прош ири” – конс татов ала је у
рецензији професорка Јасна Јанићијевић.
Комуниколошки лексикон је прва лексико
графска публикација о комуницирању на срп
ском језику. На 460 страница садржи преко пет

Проф. р Мирко Милеић
и Невена Милеић, масер

касније, тек седамдесетих година ХХ столећа.
У последње две деценије, међутим, повећава
се број истраж ив ача и теор ет ичара кому
ниц ирања. То је логична послед ица текуће
научно-технолош ке револ уц ије у чијем су
сред иш њем току: умнож ав ањ е масовн их

У процес у семиозе знак добија знач ење, а у знач ењу је садржан а
информ ација, тада створен о сазнање, новум у непрес тан о мењајућ ој
целини човековог знања
стотина одредница које се директно или инди
ректно односе на феномен комуниц ирања и
комуникац ион у пракс у човека. Напис ане су
у социоа нт рополош ком сазнајном оквиру, у
којем се комуницирању приступа као искљу
чиво људској интеракцији, будући да је једино
човек кадар да ствара, изражава, саопштава и
прима информац ије у симболској форм и, из
чега је могуће закључити да само људи, једина
свесна бића на нашој планети, за сада и у уни
верзум у, могу да буду субјекти комуницирања,
што представља основни постулат садржан у
целин и ове књиг е. Одредн ице су груп ис ане
у двадесет тематс ких целина: „Комуниколо
гија”, „Комуникологија и друге науке”, „Семи
отичке основе комуницирања”, „Информација
и порука”, „Комуницирање и комуникациона
пракс а”, „Медиј и врсте медија”, „Штампа”,
„Филм”, „Радио”, „Телевизија”, „Интернет”,
„Новинарство”, „Јавност и јавно мнење”, „Сло
бод а комун иц ир ањ а”, „Масовн а култ ур а”,
„Медијс ки систем”, „Менаџм ент медиј а”,
„Информац ионо друш тво”, „Медији и обра
зовање” и „Теорије и модели комуницирања”.
Написане су азбучним редом, али могуће их је
читати и редоследом предложеним у „Дидак
тичком појмовн ик у”, којим је успос тављена
веза између свих тематских целина и одред
ница, почев од „Комун иколог ије” и „Лекс и
кона”, појмов а који су садрж ан и у наслову
књиге, до последњих одредница, које се односе
на теорије и моделе комуницирања.
„Мада се различити аспекти комуници
рања проу чавају од античк их времена, прве
теорије, модели и студије овог феномена поја
вили су се крајем XIX века, а у Србији много

медија, глобал изац ија масовног комуниц и
рања, појава интернета и новом медију свој
ственог, потп уно новог облика комуникаци
оне праксе, а последично настајање историј
ски новог типа друш тва – информац ионог
друш тва. У различит им научним, најчеш ће
монод ис цип линарн им оквирим а, појмови
категоријалног значаја за истраживање и раз
умевање комуницирања не тако ретко упо
требљавају се са подразумевајућим значењем
или се објашњавају некритичким преу зима
њем неког од постојећих, често превазиђених
и још чешће међусобно несагласних теориј
ских одређ ењ а. Комуник ол ош ки лекс ик он
је резултат настојања да се досегне макар и
почетна сагласност о значењу сваког од њих,
као најважнија претпоставка отклањања раз
личитих шумова у комуницирању о комуни
цирању, првенствено у академској заједници,
међу стручњацима, теоретичарима и истра
живачима комуницирања, комуниколозима
и будућим комуниколозима” – нагласили су
у предговору аутори књиге.
Посебну пажњу у Комуниколошком лекси
кону привлаче облас ти које се однос е на
семио т ичке основе комун иц ирањ а, разу ме
вање информације и комуникацион у пракс у
човек а. Аутори, наиме, успос тављај у кохе
рентн у везу између појмова катег оријалног
значаја за разу мевање процеса семиозе, одно
сно настајања значења, као што су: знак, код,
симбол, значење и проблема досезања значења
и тумачења садржаја људског комуницирања.
Када је реч о информацији, која је у самом сре
дишту сваке људске интеракције, у лексикону
се даје њено недвосмислено одређење:
▶
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▶ „У социо а нт роп ол ош ком научн ом
оквир у то је суштинс ки људс ка твор е
вин а, садрж ај свес ти, сазнањ е. Настај е
када човек, свес но биће, успос тави акти
ван однос према одређ еном аспект у уни
верзума, који му се најпре указује у чулној
форми, као знак који је носилац информа
ције. У процес у семиоз е знак добија зна
чење, а у значењу је садржана информација,
тада створено сазнање, новум у непрестано
мењајућој целини човековог знања”.
У склад у са овак вим разу м ев ањ ем
информац ије, детаљно аргумент ов аном у
истои меној одредн иц и, аутори објаш ња
вају и људско комуницирање, разу мевајући
га као „само људима својс твен у интера к
цију примарног друштвеног значаја, у којој
један или два човека, више или неог рани
чен и број људи саопш тав а и прима, вре
менски синхроно или асинх роно, директно
или индир ектно преко прир одн их и/или
вештачк их посредн ик а, симб олс ки орга
низоване информације у облик у вербалних
и/или невербалних порука, које у индиви
дуа лном и друш твеном живот у људи иза
зивају трен утне ефекте и релат ивно трајне
послед ице”. Овак во одређ ењ е комун иц и
рања уграђено је и у објашњења свих облика
комун ик ац ионе пракс е у тотал итет у људ
ског комун иц ир ањ а, али и у одредн ице
које припадају аплик ат ивн им теоријс ким
и наставним дисцип линама, а изведене су
из комун иколог иј е као интерд ис цип ли
нарне науке о комуницирању. То се посебно
однос и на међуз авис ност комун иц ир ањ а
и култ уре, слобод у јавног комун иц ирањ а,
функц ион ис ањ е медијс ких система, упра
вљање медијским организацијама, и процес
тзв. паблик рилејшнса. Најзад, у Комунико
лошком лексикону сажето су објашњене све
најзначајн ије теорије и модел и комуниц и
рања, од најс тарије – биолог ис тичко-меха
ницистичке ес-ер теорије, до постмодерних
приступа феномен у комуницирања.
Доц. др Наташа Симеу новић Бајић ■
Мирко Милетић рођен је 1958. године у Деспотовц у.
Дипломирао је на смеру Новинарс тво, а магис три
рао и докторирао у научној облас ти Комун иколо
гија на Факулт ет у полит ичк их наук а у Беог рад у.
Петнае ст година био је проф ес ионалн и новинар.
Предавао је Комуникологију на Учитељском факул
тет у у Јагод ини, Филозофском факултет у у Косов
ској Митровиц и, Факулт ет у полит ичк их наук а у
Беог рад у и Одсек у за медијске студије Филозофског
факултета у Новом Саду. Од 2010. године професор
је Факултет а за култ уру и медије Мегат ренд уни
верзитета у Беог рад у, где на основним академским
студијама предаје Комуникологију, на дипломским
академским студијама Комуникационе стратегије и
Медијски систем Србије, а на докторским студијама
Теорију комуникације I и II.
Невен а Милет ић рођен а је 1982. године у Јаго
дини. Диплом ирала је Српску књижевност и језик
са општом књижевнош ћу на Филолош ком факул
тет у у Беог рад у, где је заврш ила и мастер студ ије
Српс ког језик а и књижевнос ти. Студент је треће
године докт орс ких студ иј а Култ ур е и медиј а на
Факултет у полит ичк их наука у Беог рад у. Од 2010.
године је асистент на Факултет у за култ уру и медије
Мегат ренд универзитета у Беог рад у на предметима
Комуникологија и Психологија стваралаштва.

Портрет педагога и писца

Миомир Петровић:
демијург митопоетског космоса
Доценту ФКМ управо је изашао из штампе дванаести роман,
„Мирис мрака“. Реч је о младом писцу с највише наслова у
Конгресној библиотеци у Вашингтону и аутору који настоји
да помири укус шире публике са сопственим склоностима
ка захтевнијој и квалитетнијој прози

Б

иблиографија Миомира Петровића,
доцента на Факултету за културу и
медије пуна је респектабилних рефе
ренци. Велики број романа, драма и уџбеника
већ се налази у његовом стваралачком опусу,
а тринаеста година прве деценије новог миле
нуијума, рекло би се да је у животу овог истак
нутог писца, драматурга и цењеног преда
вача обележена бројем дванаест. Нови роман,
„Мирис мрака“, дванаести по реду, недавно
је објављен, а управо толико наслова с аутор
ским потписом Миомира Петровића освануло
је ове године и у Конгресној библиотеци у
Вашингтону.
Књижевност којом се бави већ дуги низ
година посматра као митопоетске светове,
а писца као демијурга измаштаног космоса.
Књижевни критичари и читалачка публика
оцењују га као „ретко писменог писца“. Може
се рећи да је оваква дескрипција једног ства
раоца, којем је реч основна делатност, заправо
плеоназам, али се и мора признати да је пот
пуно у складу с тренутним стањем које се
затиче у светској и домаћој књижевности
захваљујући хиперпродукцији која књигу
нажалост данас претвара у чисто тржишни
производ.
Критичар Зоран Јанковић сматра да је
сваки нови Петровићев роман „још једна ста
ница на дугом и истрајном путу са циљем
проналажења модуса који ће помирити укус
шире публике и склоности самог аутора ка
захтевнијој и квалитетнијој прози”.
Поред романописања и професуре Мио
мир Петровић радио је и као драматург Атељеа
212 и као заменик директора драме Народног
позоришта. На питање у којој улози се осећа
најкомплетније, каже да је најтачније одређење
његове професије заправо, приповедач.
За његове романе, каже се да су веома
филмични што сам писац сматра и дугом
свом основном образовању. „Као драматург,
као неко ко је дубоко понирао у сценаристику
и оно што је драмски текст на сцени, као неко
ко је био дубоко у пракси, са оне друге стране
стваралаштва”, сигурно је да је то искуство
пренео и у своје романе.
Миомир Петровић, дипломирао је на
одсеку за драматургију на Факултету драм
ских уметности у Београду, магистрирао је на
одсеку за театрологију такође на ФДУ и докто
рирао на одсеку за интердисциплинарне сту

дије при Ректорату Универзитета уметности
у Београду. Академску каријеру је после Ака
демије уметности БК где је предавао на пред
метима Историја светске драме и позоришта
и Историја националне драме и позоришта,
наставио на Мегатренд универзитету где пре
даје на предметима Теорија жанрова и Креа
тивно писање на основним и Интердисципли
нарност савремене уметности и медија на док
торским студијама.
Овог априла из штампе је изашао његов
нови роман под називом „Мирис мрака”,
за који каже да се се може читати као роман
река, породична сага или психолошка драма
са елементима фантастике, као историјски
роман или прича о Дорћолу. Наиме, реч је о
хроникама две породице. С једне стране је
прича о породици Максимовић, која почиње
у касном деветнаестом веку у Требињу и поро
дице Теодопулос, с друге стране, која почиње
у Касторји на северозападу Грчке. Обе приче
сједињују се у садашњем времену, у Београду.
Петровић ових дана путује по Србији пред
стављајући своју нову књигу која је већ наишла
на добар пријем код публике, док је главна,
београдска промоција одржана 16. маја.
Ивана Ерцеговац ■

Прича о Дорћолу: Миомир Петровић
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Како нас руи вие

Летопис модерне и моћне образовне инстит уције
Како је Слободан Ивков, теоретичар и историчар уметности, упознао Едварда Луси-Смита
на Мегатренду, и шта је закључио о нашем универзитету и његовом гласилу
Поштована Редакцијо,
Недавно сам готово сасвим случајно боравио на Мегатренд универзи
тет у, додуше због једног веома лепог и вансеријски важног повода. Наиме,
готово да нисам поверовао када сам у нашој штампи, и то, запрепашћујуће,
код већине гласила на не нарочито истакн утим местима, наишао на инфор
мацију како ће у Србији, на популарном Мегат ренд у, изненада гостоват и
један од неколико одиста најис такн утијих светских историчара уметности,
Едвард Луси-Смит.
Он је теор ет ичар који је на мене, тамо негде крајем седамдес ет их и
почетком осамдесетих, првенствено преко своје обимне књиге Уменос
анас, као и преведен их појед иначн их текс тов а по стручној период иц и,
можда и кључно утицао да се посвет им изучавању савремене уметнос ти.
Данас је он међу колегама широм света дословно жива легенда.
Свака његова посета је овде била прави празник за историчаре умет
нос ти, а посебно за љубитељ е ликовне уметнос ти. Последњи пут сам га
срео 2008. у Галерији графичког колект ива на изложби фотог рафије, која
је такође предмет његовог интересовања и изучавања, а пре тога само још
једном, крајем деведесетих, на изложби Радована Краг уља.
Ни ову прилик у нисам проп ус тио, па ми је Луси-Смит мој примерак
преведене Уменоси анас, који сам понео са собом, коначно, после три и
по деценије, и потписао.
Луси-Смит је сада у Беог рад на Мегат ренд дошао због промоц ије
моног рафије сликара Милоша Шобајића на којој је претходно радио. Без
обзира на то што је овај, један од наших несумњиво најистакн утијих ликов
них уметника, уједно и професор на овом универзитет у, с обзиром на моје
вишегодишње студије на два факултета Беог радског универзитета и тамо
стечене извесне предрас уде, ако не и резерве према приватним универзи
тетима, пре бих очек ивао да ова жива легенда буде позвана од стране неке
државне високообразовне инстит уције. А није!
Штавише, чак ни на изузетно заним љивој и корисној промоцији, која
је у прос торијама Мегат ренда орган изована на највишем нивоу, као и на
пригодној, такође сјајној релаксирајућој забави, нисам видео много мојих
колег а „са државних универзитета“. После заним љивог вечерњег парт ија

сам, онако успут пре одлас ка, са изложеног места узео и један примерак
Меареново ласника.
Тек то је за мене било изненађење!
У време када се, због штедње и других незграпних изговора, проређују и
гасе факултетска и студентска гласила по многим универзитетима, и држав
ним и приватним, наишао сам на Гласник, који тек почиње и који у штампа
ној форми, на одмерен, темељан и отмен начин представља стамени летопис
једне модерне и моћне образовне инстит уције. Када сам сутрадан натенане
прел ис тао глас ило, наишао сам на мнош тво заним љивих подат ак а и тек
стова, од којих сам неке и копирао. Да није Гласника, ко би од шире јавности
на једном месту могао да види које се све књиге посленика Мегатренда налазе
у вашингтонској Конг ресној библиотеци?! Или, ко би све прегледно стекао
слик у колико озбиљних људи предаје или студира на Мегатренд у, у којим све
пројектима националног или међународног значаја учествују ваши настав
ници? Овако би могло да се набраја до сутра!
Компјутере корис тим од 1991, а на интернет у сам од када је 1997. овде
уведен, па знам за све предности и недостатке дистрибуисаних дигиталних
информација (сајтови, портали, е-часописи, блогови...), па тим пре, залаж ући
све своје досадашње искуство, тврдим да су овак ва штампана издања апсо
лутно незаменљива.
Једном произведене, овак ве штампане хронике су такозване информа
ционе временске касуле које нико не може да испиратерише, хакерише или
крек ује, односно, могао би, уз много мука и времена које нико, па ни евент у
ални манип уланти или злонамерници, у овом убрзаном добу немају, могао би
хипотетичк и да одштампа неко издање са фалсификованим информацијама,
али би му се лако ушло у траг. У сваком случају лакше него у вирт уелном уни
верзум у интернета.
Стог а, желим дуг век штампаном издању Меареново лас ник а и
једва чекам други број. Обећавам да ћу доћи по њега на Мегат ренд, чак и
ако не буде гост Едвард Луси-Смит.
Слободан Ивков,
Члан секције исоричара уменоси УЛУПУДС-а,
и Пресених Уменичко савеа УЛУПУДС-а у рошлом сазиву

In medias (t)res

Распојасани колумниста
на малом простору

Ко промаши Мегатренд, тешко му
и остали послови полазе за руком

Писмо главн ом уредник у листа „Данас“
поводом колумн е
Драже Петровић а

Александар Милосав љевић, управник Српс ког народн ог позор ишта
у Новом Саду, залаже се против девас тације критичког диск урса,
показујући својим текс том да су разм ере девас тације заис та превелике

Поштовани господине уредниче,

У настојању да изведе успешан дриблинг духа на малом
прос тору - што могу само даровит и и одговорн и - ваш
колумнис та Дража Петровић починио је, у "Данас у" од 9.
марта, неколико грубих фаулова. Осим тога, био је попри
лично недуховит. Наиме, ни у најш ир ем асоц ијат ивном
захват у не може се довести у везу Мега
тренд универзитет с филмом „Фалсифи
катор”, његовом темом или људима који
добијају незаслужена сведочанства.

Од кад постоји Мегат ренд универзитет,
а то је скоро четврт века, на њему није било
ниједне афере на тему фалсификовања испита,
а камоли дипломе.
Траж имо да ваш колумниста у најкраћем
року објави исправк у и упути јавно извињење.
У супротн ом ћемо бити прин уђ ен и, иако
нерадо, да задовољење потраж имо на суду, а
то ни Драж и Петровићу неће бити смешно.
Срдачан поздрав,
Анђела Ћировић,
суен - рорекор Меарен универзиеа

У дневном листу „Данас“, у броју од 21. маја 2013, Александар Милосављевић, управ
ник Српског народног позоришта у Новом Саду, објавио је подуж и полемичк и одговор
позоришном критичару Горан у Цветковићу под насловом „Гиљотина!“
Тај преопширан, недуховит и не баш аргументован прилог, о стварима у којима не уче
ствује наш универзитет нити актери имају икак ве везе с нама, не би завредео нашу пажњу
да се аутор већ у првој реченици није очешао о нас. Сасвим немотивисано, без икак вих
разлога, Милосављевић свој полемички текст почиње овако: „Нисам охађао омоћно ое
љење у којем Цвековић рециује бројалице, нии суирао на Меарену...“
У последњој реченици аутор се (која самоп ројекција!) пита: „окле ће јавнос ри
сајаи на евасацију криичко иск урса у свим равним а рушвено и кулурно
живоа?“
Господин у Милосављевићу, с којим до сада нисмо имали никак ву сарадњу, уредник
„Гласника“ послао је неколико публикација из којих ће моћи да се елементарно обавести
о Мегатрендовим наставним, научним и уметничким програмима, о људима који код нас
предају, о књигама, пројектима и идејама које се овде рађају, проверавају, критик ују или
афирмиш у, нашим садашњим или бившим студентима и одговорним пословима које оба
вљају, у Србији и широм планете, итд. Замолили смо господина Милосављевића да, ако
промени мишљење о Мегатренд у, о томе обавести јавност преко истог дневног листа, или
да бар напише нама у „Гласник у“.
А дотле, не мора унапред да се извињава нити да – у недостатк у аргумената за своје
танушне тезе – уверава читаоце како није студирао на Мегатренд у.
Па, из његовог смушеног текста у „Данас у“ се голим оком види да није студирао
код нас.
М. П. ■

Коресподенција
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Писмо из Мексика

НА УНИВЕРЗИТЕТУ КАО У КОШНИЦИ
Посредством „Мегакаријере“, колега Алекса Атељевић проводи семестрално усавршавање у Мексику.
Ово је писмо о његовим првим утисцима

С

разне активнос ти у камп ус у, универзитет се претвара у кошниц у која никад
тудент сам четврте године Факултет а за пословне студ ије у Беог рад у, а
не спава.
пишем вам из Мексико Ситија, где се трен утно налазим на једносеместрал
ном стручном усавршавању.
А сад - Мексико… Свако ко није био овде, има другачије мишљење о
њему, па сам и ја имао своје. Заправо, мислим да сам очек ивао нешто много
Instituto Tecnologico de Monterrey је назив универзитета на коме овде сту
више комерцијализовано и сличније ономе на шта све више земаља почиње
дирам, и један је од најбољих у Латинској Америци. Стипендија коју сам добио
да личи. И драго ми је да није тако. Мексико је неверо
заснована је на шестомес ечном научно-истраж ивачком
ватан спој старог и новог: попримио је много тога „са
раду који се орган изује као заједн ичк и пројекат студе
Запада”, однос но од САД, што је сасвим логично, али
ната Мегатренд универзитета и Инстит ута из Монтереја,
су људи задржали своју суштин у, своје основне вредно
а обавља се у камп ус у у Мексико Ситију. Веома је слично
сти, традицију и култ уру и са те стране мисилим да на
студентској размени, осим што се током семестра обавља
кључном месту одолева глобализацији.
научно-истраж ивачки рад са мексичким студентима који
има за циљ унап ређ ењ е сарадњ е између Србије и Мек
Што се тиче мексичке култ уре, изненађен сам слич
сика. Сам камп ус је огроман комп лекс који, осим неко
ношћу са српском.
лико зграда са амфитеат рима и слушаон ицама, садрж и
Овде се семес тар полако прив од и крај у, раније је и
и лабораторије, библиотек у на више спратова, теретан у,
почео него у Србији. На неки начин сам се привикао на овда
затворене терене за фудбал и кошарк у, велики фудбалски
шњи живот, без обзира на то што је све другачије, и биће ми
терен са атлетском стазом и тениским теренима, играо
необично када се вратим, са овак вим искуством иза себе.
нице за студенте са билијаром, стон им тенисом и фуд
Када сам упис ив ао факултет, нисам ни помиш љао
балом, џубоксом и још мног о тога. Концепт студ ирањ а
да бих могао да заврш им у Мекс ик у на стручном усавр
разл ик ује се од нашег и направљен је по углед у на уни
шавању или на пракси у мулт инационалној компанији у
верзитете у САД. То подразумева мног о домаћ их зада
којој сам био захваљујући „Мегакаријери”. Уз помоћ Мега
така, разних пројеката, семинарс ких радова и активног
тренда прошао сам пут од некога ко је без великих планова
учеш ћа на предав ањима током семес тра; изос танц и се
одлучио да проба да студира, до некога ко је, усмераван од
скоро уопште не толериш у, тако да нама који смо навик ли
стране професора и асис тената, са велик им жаром испу
да мање-више сами организујемо време када ћемо и шта
њавао своје студентске обавезе и задатке и успео да при
учити у току семес тра, није било лако привић и се. Када
веде крају основне студије које су биле интересантне, про
се спојимо са још преко стотин у студената из целог света,
дуктивне и – сад то могу слободно да кажем – у склад у са
Алекса Аељевић
и ко зна колико још мекс ичк их, који стално орган изују
светским стандардима.
Алекс а Атељевић ■

Писмо из Катара

КАКО СУ МЕ ПРИМИЛИ У ДОХИ
Наш колега Немања Голубовић јавља о првим утисцима на послу менаџера за односе с јавношћу
у великој светској авио-компанији

П

сори и ректори представљали су нас свим студентима. За мене су гово
ре свега пар недеља сам на Новом Београду полагао последњи испит,
рили да долазим са најбољег и највећег приватног универзитета у целој
а већ данас вам пишем из сунчане Дохе, где тренутно живим и радим
Европи. Када су многи студенти прокоментарисали да су већ чули за наш
за једну од највећих светских авио-компанија, “Qatar Airways”.
универзитет, схватио сам да у нашој земљи очигледно не схватају колико
Када сам 2008. године у родним Пљевљима завршио гимназију, нај
јаку и озбиљну институцију поседујемо. Семестар у Мексику био је непро
више ме је мучио одабир факултета, јер сам знао да од моје највеће љубави
цењиво искуство, а пред сам крај студирања одржан је и сајам универзитета
- глуме, нећу много просперирати.
из Европе на коме су и страни студенти највише интересовања показали
Желео сам нешто перспективно, корисно, а опет модерно и забавно;
управо за Мегатренд. Наш проректор, професор Слободан Пајовић, дошао
стога је након прегледа свих универзитетских брошура, моја одлука била
је том приликом у Мексико, и захваљујући његовим господским манирима,
да студирам на Мегатренд универзитету. Остало је било само питање који
моји другари из Мексика називали су Мегатренд елитном институцијом, а
факултет у оквиру Универзитета да изаберем. Међутим, нисам се много
њега највећим господином којег до тада видели.
двоумио. Мојим интересовањима и мом опису савршеног студирања нај
Када сам се вратио у Београд и припремао испите
више је одговарао Факултет за културу и медије.
да бих дипломирао, већ је искрсла понуда за посао
Већ на првој години био сам одушевљен условима
из снова! Сазнао сам за конкурс компаније “Qatar
студирања и врхунским кадром професора који су нам
Airways”... Тражили су нове стјуардесе, нове пословне
пружали максималну пажњу на предавањима и консул
агенте, нове људе за односе с јавношћу и људске
тацијама, као и одговорима на сваки мејл, што ми је изу
ресурсе… Пријавио сам се, предао потврду о свим
зетно помогло да и оне најтеже испите лако савладам.
положеним испитима, полагао тестове енглеског и
Признајем, помало ми је недостајала сцена, глума, пред
шпанског језика, које сам имао као редовне предмете
ставе, а мој универзитет ме није изневерио, па сам добио
током студирања и - прошао...
апсолутну подршку и већ 2009. године у новембру месецу
Прихватање посла менаџера за односе с јавно
уз помоћ продекана, професора Драгана Никодијевића,
шћу значило је и пресељење у Доху, што сам ја са оду
изведена је моја представа “Телевизор” у највећем амфи
шевљењем прихватио, јер желим да упознам и њихов
театру нове зграде Мегатренд универзитета.
начин живота, културу, религију, обичаје, и стога ћу се
Био сам пресрећан што је Универзитет стао уз мене
овде сигурно задржати дужи период. Јавићу се још који
када је реч о ван наставним активностима. Међутим,
пут са мало више утисака о послу, о Дохи и животу у
најбоље што сам доживео током мог студирања је када
Катару!
сам добио информацију да, због сарадње Мегатренда с
За сада сам само желео да захвалим Мегатренду на
бројним универзитетима широм света, постоји могућ
на знању које ми је пружио и на драгоценим искуствима
ност да добијем стипендију за бесплатно студирање
којима ме је наоружао!
једног семестра у иностранству.
Бескрајно хвала!
Када сам стигао у Мексико, са још 150 студената
Немања Голубовић
који долазе из разних земаља света, њихови профе
Немања Голубовић ■
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Именовања

Проф. др Зоран Аврамовић
државни секретар у Министарству култ уре

У

гледни социолог култ уре, књижевник и научни саветник,
проф. др Зоран Аврамовић (ФКМ), именован је за државног
секретара у Министарству култ уре Републике Србије.
Проф. Аврамовић на Факултет у за култ уру и медије предаје
Социологију масовних комуникација и Социологију култ уре (на
основни студијама), Култ уру и нове медије (на мастер програм у),
Теорију култ уре и Култ уру и електронске комуникације (на док
торским студијама).
Од његових књига посебно су значајне: „Полит ичк и списи
Милоша Црњанског“, „Задужбине, фондови, фондације, легати
у култ ури Србије“, „Полит ик а и књижевност у делу Милоша
Црњанског“, „Култ ура“, „Социјал изам и могућнос ти реформе“,
„Друго лице демократије“, „Држава и образовање“, „Невоље демо
кратије у Србији“, „Апорије образовања за демократију“, „Демо
кратија и бомбардовање“, „Родољупци и родомрсци“, итд.
■

Проф. р Зоран Аврамовић

Доц. др Весна Балтезаревић прим љена
у Европску академију наука и уметности

Н
Весна Балезаревић и улени званичници

а свечаној пленарној седници одржаној 2. марта 2013. у згради Универзитета у Салц
бург у, доц. др Весни Балтезаревић (ФКМ), у прис уству Ива Јосиповића, председ
ника Хрватске, Борута Пахора, председника Словеније, Сергеја Нечајева, амбасадора
Русије, председник Европске академије наука и уметности, проф. др Феликс Унгер, уру
чио је сертификат о активном чланству.
Доц. др Весна Балтезаревић је новембра 2012. одлуком Сената прим љена у члан
ство, у класи социјалних наука, права и економије.
Србија је заступ љена у овој европској инстит уцији са 11 чланова, међу којима
су: Никола Хајдин, Љубиша Ракић, Слободан Грубачић, Ранко Бугарски, Никола
Тасић и други.
■

Доц. др Михајло Рабреновић на челу Института „Торлак“

О

длуком Владе Републике Србије именован је нови Управни одбор Института за вирусо
логију, вакцине и серуме „Торлак“, националне установе за превенцију, лечење и праћење
инфективних болести.
За чланове Управног одбора Института „Торлак“ Влада Србије именовала је: проф. др
Зорана Џамића, проф. др Бранислава Д. Стефановића и др Александра Драшковића.
За председника Управног одбора изабран је др Михајло Рабреновић, доцент на
Факултету за пословне студије Мегатренд Универзитета.
Рабреновић има вишегодишње искуство у области менаџмента у јавном сектору. У
Привредној комори Србије био је на пословима од шефа кабинета, преко руководиоца
Пословне школе, до саветника за економске односе са Великом Британијом, САД, Кана
дом и Ирском.
Од јуна 2008. године предаје на Факултету за пословне студије. У звању доцента анга
жован је на предмету „Стратегијски менаџмент“ на основним и последипломским сту
дијама. Од 2012. године је консултант Светске банке у области здравственог менаџмента.
Од 2013. године је саветник Ректора Мегатренд Универзитета за Велику Британију. Дуж
ност генералног секретара Удружења за јавну управу Србије обављао је у два изборна
мандата, а сада је председник Надзорног одбора овог удружења.
Михајло Рабреновић је рођен у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Уни
верзитета у Београду, са просечном оценом 9,74. Магистрирао је на тему „Стратешки
менамент у јавним предузећима“, такође, на Правном факултету у Београду, а докто
рирао на тему: „Стратегијски менаџмент у јавном сектору“, на Факултету за пословне
студије у Београду. Последипломску специјализацију на катедри за јавни менамент у
трајању од годину дана обавио је на The London School of Economics and Political Science.
Усавршавао се у САД (University of Illinois at Chicago), Русији (Государствении Универ
ситет Управлениа, Москва), Аустрији (Salzburg Global Seminar)... Школовао се користећи
престижне стипендије: USAID, Sasakawa Peace Foundation, British Chevening Scholarship,
Стипендију за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије...
■

Доц. р Михајло Рабреновић
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РУКОВОДСТВО МЕГАТРЕНДА

Рекор и ресеник Сенаа универзиеа
Проф. др Мића Јовановић
Пресеник Савеа универзиеа
Проф. др Драган Марковић
Заменик рекора и рорекор
Проф. др Владан Кутлешић
Прорекори
Проф. др Слободан Пајовић
Проф. др Борис Кривокапић
Проф. др Живко Кулић
Доц. др Ана Јованцаи
Анђела Ћировић, студент-проректор
ФПС
Проф. др Слободан Котлица, декан
Проф. др Наташа Цветковић, продекан
Доц. др Александра Тошовић, продекан
ФКМ
Проф. др Миливоје Павловић, декан
Проф. др Драган Никодијевић, продекан
Доц. др Драган Ћаловић, продекан
ФУД
Проф. Милош Шобајић, декан
Проф. Тијана Фишић, продекан
ФДУА
Проф. др Миломир Минић, декан
Проф. др Неђо Даниловић, продекан
ФМЕ
Проф. др Бранислав Пелевић, декан
Проф. др Наташа Миленковић, продекан
Проф. др Љиљана Станојевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ
Проф. др Синиша Ранков, декан
Доц. др Перица Штрбац, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, ЗАЈЕЧАР
Проф. др Недељко Магдалиновић, декан
Доц. др Бојан Ђорђевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ,
БАЧКА ТОПОЛА
Проф. др Јелена Бошковић, декан
Проф. др Здравко Хојка, продекан
Проф. др Бранислав Мишчевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ,
ПОЖАРЕВАЦ
Проф. др Слободан Стаменковић, декан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ,
ВАЉЕВО
Проф. др Славица Костић, декан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ,
ВРШАЦ
Проф. др Небојша Жарковић, декан
Доц. др Горан Пузић, продекан
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
„МЕГАТРЕНД“, БЕОГРАД
Проф. др Наташа Симић, директор
ВИСОКА ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ
И БИЗНИС, ЗАЈЕЧАР
Проф. др Драган Михајловић, директор
ТВ „МЕТРОПОЛИС“
Милинко Величковић, директор
Љубица Урошевић, главни уредник
Генерални секреар
Гордана Церовић
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
Миле Секулић, директор
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР
Саша Тишма, директор
СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА
Миливој Поповић, директор
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Александар Ђорђевић, директор
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Бранимир Трошић, директор
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Небојша Бачанин-Џакула, директор
МАРКЕТИНГ
Љиљана Томић Давидов, директор

НАСТАВНИЦИ И СТУДЕНТИ МЕГАТРЕНД А
НА МЕЂУН АРОДНОМ НАУЧНОМ СКУП У
У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

О

д 17. до 19. маја 2013. године Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
био је домаћин Међународног научног скупа “Наука и глобализација”, на коме су своје
научне радове представили и наставници и студенти Мегатренд универзитета. Скуп је при
годним речима отворила проф. др Миланка Бабић, декан Факултета, а потом је све прис утне
поздравио министар просвете и култ уре Републике Српске доц. др Горан Мутабџија.
Филозофски факултет у Источном Сарајеву организује овај догађај поводом Дана факул
тета осми пут за редом, а сваке године број учесника је све већи. На скуп у је учествовало око
четири стотине предавача из свих земаља региона, који су, подељени у 13 секција, предста
вили више од две стотине научних радова.
Мегатренд универзитет представљали су наставници ФКМ и ФПС проф. др Драган Нико
дијевић, доц. др Смиљка Исаковић, доц. др Татјана Миливојевић, доц. др Нада Торлак, доц. др
Драгана Јовановић, доц. др Љиљана Манић, доц. др Марија Алексић и мастер Александра Бокан,
студент и докторских студ ија Војислав Тодоровић, Слободан Вулет ић, Драг ан Јаковљевић и
Татјана Лазаревић, као и студенткиње основних студија Катарина Драговић и Ивана Ерцеговац.
Радови ће бити објављени у Зборник у који ће се промовисати у мају 2014. године. Скуп у
категоризацији Министарства просвете и науке Републике Србије има категорију М14.
■

Насавници Меарена исре зрае Филозофско факулеа у Исочном Сарајеву

АМФИТЕАТАР ПРЕТВОРЕН У СУДНИЦ У

С

туденти треће године ФДУА, у оквиру вежби, успешно симулирали суђење и освојили
признања строгих оцењивача
На Факултет у за државн у управу и админис трац ију, у четвртак, 23. маја, одржана је
симулација суђења. Симулацију су извели студент и треће године Факултета, уз подршку
предметног професора Срета Нога. Намера је била да се на овај начин покаже и провери
практично знање које су студенти стек ли из области Кривичног права, Кривичног проце
сног права, Грађанског права и других правних наука.
Према општим оценама, студенти
који су учес твов ал и у симул ац ији
суђењ а успеш но су донел и сасвим
исправно и правно утемељ ене пре
суде. Заједничк и утисак прис утних у
амфитеат ру прет вореном у судн иц у
био је да са млад им генер ац иј ам а
долазе бољи, ефикаснији дани за срп
ско правос уђе.
Суђењу су прис уствовали висок и
предс тавн иц и Врховног касац ионог
суда, Уставног суда Републике Србије,
Адвокатске коморе Београда и Србије,
професори и бројн и студент и Мега
Усешна симулација: са „суђења” на ФДУА
тренд универзтета.
М.Ђ. ■
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Укратко

ПРИЧ А СТУД ЕНТКИЊЕ ВЛАД АНКЕ МИЈАЉЕВИЋ
НАГРАЂЕН А НА КОНКУРСУ
Јавно преду зеће „Службени гласник“ расписало је крајем 2012. конк урс за најбољу кратк у прич у
чији су аутори студенти. Тема конк урса била је – „Књига“. Жири којим су руководили Златица Ђокић и
Петар Арбутина прочитао је око три стотине студентских радова пристиглих на конк урс.
Међу 16 награђених прича је и она из пера Владанке Мијаљевић, студентк иње треће године ФПСа, под насловом „Српска књига“.
Жири је закључио да су пред награђеним ауторима озбиљне приповедачке каријере. С обзиром на
квалитет прича са конк урса, „Службени гласник“ објавио је, у посебној публикацији, осим награђе
них, и још двадесетак студентских прича са конк урса.
Запамтите, међу њима, име наше младе колегинице која је као животни позив изабрала економију,
а као духовн у посластиц у – писање кратк их прича.

Наши наставници на међународном научном скуп у
о кризи штампаних медија
На међународном научном скуп у „VI црногорс ки медијс ки дијалози“, који је одржан од 24. до
26. маја 2013. године у Бару, наставници Факултета за култ уру и медије имали су запажено учеш ће.
Научни скуп на коме су учествовали представници 12 земаља, био је посвећен теми „Криза штампе
– култ уролошке консек венце“. Своје радове предс тавили су: дoц. др Taтjaнa Mиливojeвић, доц. др
Весна Балтезаревић, дoц. др Нaдa Toрлaк, дoц. др Љиљaнa Maнић и мaстeр Aлeксaндрa Бoкaн.
На скуп у је закључено да је криза штампе и њеног пословног модела супротна јавном интерес у, те
да је обавеза свих јавних субјеката друштва, академске заједнице и цивилног сектора да питање акту
елизују, а последице преду преде. Учесници скупа посебно су нагласили проблеме сензационализма,
таблои д изац ије штампе и банал изац ије медијских садржаја, и указал и на потребу да се афирм ише
едукативна, етичко-култ уролошка и демократска улог у штампе.

Разг овор о корп оративн ом идентит ету Мегатренда

О СЕБИ КАО РАЗЛИЧИТОМ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ

И

ако све школе по нечем у личе једна на друг у, свака је посебна на свој начин. То важи, наравно, и
за универзитете. Шта Мегатренд одваја од других заједница висок их школа, шта су све његови
знаци распознавања? Какав је његов идент итет – да упот ребимо ту реч велике фрек вентнос ти и не
сасвим јасног значења?
Да ли је знак нашег распознавања наставно-научни прог рам, или је то модерна зграда, кошница
пуна младих, паметних и радозналих људи? Јесу ли то његови наставници и сарадници, или угледни
предавачи из света? Можда заштитни знак и логотип? Или све то заједно...
О укупнос ти свих атрибута које појед инац (или циљна група) препознаје или замиш ља кад се
суочи с именом, знаком или услугом наше разг ранате мреже факултета и висок их школа, о скуп у осо
бенос ти које творе корпорат ивн и идент итет Мегат ренд а, студент и четврте године ФКМ – Шејла
Видовић, Ана Петронијевић, Жељка Јованчић, Дарија Срећковић, Мина Трбојевић, Александра
Симић, Марко Медић и Јелена Рашић – разг оварал и су с професором Соколом Соколовићем. О
садржају тог разговора, и о корпоративном идентитет у Мегатренда као осетљивом средству комуни
кације и изразу немерљиве стратешке вредности – опширније у наредном броју. А.Ћ.

Песничк и тренут ак

ЗВОНО ПОСЛЕДЊЕГ ЧАСА
Не заборави
Јабук у
Коју сам ти бацио
Последњег часа
Кад звоно умире
На обали
Ђачког потока.
На прсте сам се подизао
И поскак ивао на врховима
Одбијајућих гранчица
Једне вечери...
Сети се
Како су торбе спале
С погнутих леђа.
Ти си своју ставила поред моје.
На крају
Наслониле се једна на друг у.
О, Величанство матурско!
Само је ноћ могла бити
Таква, баш у Белом!
Цветић јабуке и твој чуперак
Никад више заједно
На мом реверу.
Не шапући... и не лажи
Да то киша пљушти
И да се низ лице слива.
Хамлет сам био, Боже, и Дон Кихот,
Тако сам догурао до матуранта.
Цртали смо путеве
Којима нећемо ићи.
Замисли ме као зрно песка
Које мили преко школског степеника
И вуче твоје име негде у свет... у вечност...
И кад све прође
И слика пожути
Можда ће се звоно ...
Последњег часа чути.

Самоиенификација: рофесор Сокол Соколовић са суенима IV оине

Слободан Бранковић
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Наука и уметност

Померање граница звучно-музичке уметности

Проф. др Михајло Миња Ђорђевић:

„ПТИЦЕ ПЕВАЈ У МОЈУ МУЗИКУ”
Т

ако глас и назив звучног експеримент а и про
јекта проф. др Михајла Миње Ђорђевића, ком
позитора и редовног професора Факултета за кул
туру и медије. Поред књиг а, уџбен ик а и чланак а
који третирају теоријске аспекте музичке уметно
сти, медијске и педагошке праксе, проф. Ђорђевић
је дао значајан допринос својим креативним радо
вима и композицијама, остваривши значајан ниво
уметничке и естетске пром исли, као предс тавник
европске авангардне звучно-музичке сцене.
Проф. Ђорђевић указује на чињениц у да су
неки композитори у свом стваралаштву разновр
сним компаративним методама и студијама про
миш љали звучно богатство огромне популације
птиц а, посебно певач иц а. Биолог ис тичк а тео
рија настанка музике указује на одређене узоре у
човековој анимацији птичјег певања, итд. Жане
кин у 16. веку, затим Вивалд и, Бетовен, Вагнер,
Респиги, везани су за овај феномен.
Чувени музиколог Курт Закс наводи древн у
прич у о градњи кинеске фруле код које су отвори
за прсте на трсци начињ ен и као две врсте
лествице по узор у на песме женке и мужјак а
птице Феникс. Еминентан франц уски и светски
композитор, али и орнитолог, Оливије Месјен,
поседовао је једн у од највећ их светских збирк и

јој такав апар ат за вокал из ац иј у да репрод у
кује звукове у широком фрек венцијском опсег у,
укључ ујући и форманте људског гласа?
Поред Лире веома интригантне и необичне
су тзв. ”Рајс ке птице”, око 42 врсте које живе
само на острву Нова Гвинеја. Мужјаци су прави
мајстори у театарској трансформацији освајања
женке, плеш у, играју, стварају особене звукове
попут ксилофона и удараљк и забавног оркестра,
драс тично мењају своју спољ аш њост као да су
најбољи позориш ни, филмс ки или ТВ маскери,
шминк ер и, костим ог раф и... Како напом ињ е
проф. Ђорђевић, у суштини свих ових трансфор
мација садржана је природна и нагонска основа
комуникације међу птицама.
Звуц и које птице произв оде током процес а
комуникације обично су: певање, крици-сигнали
и имитирање, тако да чине спектар најразличитих
конот ац ија: од звукова у процес у парењ а, преко
сигналних звукова тзв. ”птичији крици”, одбране,
опреза, напада, упозорења, разних инфо-звукова
(„обав еш тењ а”). Понек ад је тешко разл иков ат и
певање од крикова и дозивања.
Птич ије певањ е, слично човековом, одвија
се као процес низања и понављања контин уира
них мулт ис илабичн их мелод ија. Физиолош ки,

Свак ако су заним љив и резулт ат и испи
тив ањ а јапанс ких научн ик а о лучењу неур о
транс мит ера (”хормон и среће”) у мозгу птица
певач ица, посебно мелатон ина. Запажено је да
се лучењ е овог хормона одвија само укол ико
постоји друга птица са којом она која пева (кому
ницира). У супротном, птица која пева „сама за
себе”, не производи „хормоне среће”, већ једино
у комуникацији са другим птицама. То указује и
на сличност са антрополош ко-социјалним осо
беностима процеса комуникације код човека и у
оквиру људске заједнице. Изос танак одређених
видова комун икац ије може се веома негат ивно
одразити на јединк у.
Већ дуже време проф. Ђорђ евић се бави
истраж ивањ ем утицаја звучно-музичк их садр
жај а на потенц иј алн ог слуш ао ц а, проу ч ав а
јућ и колико одређени звук и музика могу бити
пожељн и и пријатн и, а у којој мери одбојн и и
непријатни.
У том истраж ивању, како он каже, дошао је
до следећег закључка:
- Идеја и циљ савремене звучно-музичке
праксе нису техника и инжињерска музика, идеја
је да конзумент, слушалац, корис ник, љубитељ
звука и музике осет и исконс ку снаг у, задовољ

Ослањајући се на моћи модерн е дигит алн е техн ол огије, проф. Ђорђевић је у своје комп озиције уградио оригин алн е
узорке птичјег певања. Премијера овог звучн ог пројект а ускоро на талас им а Радио Београда.
птичјег певања и вешто имплемент ирао птичје
певање у своје музичко стваралаштво.
Захваљујућ и савременој дигит алној техно
лог ији (проф ес ор пред аје предмет Дигит алне
комун ик ац ије) и аудио узорц има ориг иналног
птичијег певања (тзв. семл) могуће је до неслу
ћених размера истраж ивати, обрађивати и ком
биновати узорке птичијег певања. Са креативноуметничког аспекта то не значи дословно копи
рање оригиналног птичијег певања, већ посебно
надахн ут, пром иш љен, маштовит о дизајн иран
особен звучни доживљај, намењен веома разуђе
ном слушалачком аудиторијум у.
Тај звучн и доживљај посед ује и сопс твен у
реверзибилн у компонент у, којом се затвара овај
необично интересантан али реално остварив про
јект. Он се састоји у томе да птице као
изврс ни имитатори науче да подража
вају одређени звучни модел (”музик у”)
који је оствар ен помоћу њихових гла
сов а и да га затим слоб одно репрод у
куј у прем а сопс твеном интуи т ивноприр одном и нагонс ком осећају као и
свак и други звук - ”песму” коју стварају.
У документ арном филм у који је екипа
Бибисија снимила у Аустралији, прика
зана је птица Лира (Lyrebird - са велик им
репом у облик у музичког инструмента
”лире”) као ненадмашни имитатор било
којег звука који се може јавити у чове
ков ом окружењу: од моторне тестер е,
преко сирене кола хитне помоћи, зујања
мотора код отварања и затварања објек
тив а фотог рас ког апар ат а, или било
којег друг ог звук а, као и ориг иналног
звука других птица које су и саме ”зачу
ђене” овак вим умећем и одговарају соп
ственим гласовима на позив мислећи да
је то неко од њихових најближ их (www.
youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y).
Како једна птица може поседовати
такве способности имитације и откуда

при дну трахеје птице посед ују сиринкс (syrinx)
коштан у структ уру, за разлик у од ларинкса (lar
ynx) при врху трахеје код сисара која је мишићне
основе (ласнице код човека).
Птице су мајстори и за певање у дует у, који
је изванредно суптилно временски подешен да се
назива анифони уе (питање и одговор). Поје
дине птице које живе у пећинама и мрак у, кори
сте механ изме за звучн у ехолок ац ију у оквиру
спектра чујног звука код човека, између 2 и 5kHz,
а по неке и инфразвук на око 20 Hz. Иначе чујни
опсег код птица је испод 50 Hz (инфразвук) до
преко 20 kHz (ултразвук), са максималном осе
тљив ош ћу између 1 и 5 kHz (слично спект ру
максималне осетљивости човековог органа чула
слуха између 2 и 5 kHz).

Проф. Ђорђевић у својој лабораорији звука

ство и потребу за оним што чује, да сопс твен и
психоау ралн и осећ ај пријатнос ти доживи као
усхићеност код сваког слушања, тако да то што
слуша и чује жели да понови још мног о пута
после тога. То значи да његов физиолошки и мен
тални склоп луче такве врсте ендоморфина (спе
цифичних хормона познатих под називом неуро
трансмитери: ендорфин, серотонин, мелатонин,
допамин, итд.) који га чине блаженим, радосним,
срећн им, јако задов ољн им, када слуш а „ту”
музик у или „тај” звук, „ту” игру, ритам, мелодију,
сазвучја, инструментални колорит и комп летан
садржај, све као део одређене форме...
Такав звучн и доживљај треб а да „прои з
веде” и сличан осећај као када мужјак птице пева
женк и и удвара јој се... када постоји прави ниво
комуникације који се обострано оства
рује лучењем „хормона среће“...
Светс ка прем ијер а звучног про
јект а Пиц е евају моју музик у биће
одржана у оквиру Драмског прог рама
Радио Беог рада у емис ији Раиониц а
звука коју уређује мр Предраг Стамен
ковић. Даље прем ијер е план иране су
за немачко-енглеско говорно подручје
под називом ”Vögel singen meine Musik”,
односно ”Birds singing my music”, јер се
у оквиру дела јављај у радио спикери
који на немачком и енглеском позивају
заинтересоване на аудицију за радиооперу, итд. Тек касније се открива да
су то птице, али не само певачице, већ
њихова најшира фамилија, гуске, патке,
роде, сове, гаврани, голубови, гугутке,
детлић и, као и неке егзот ичне врсте,
итд., тако да диригент на проби поку
шав а да за свак и птич ији глас (звук)
пронађе одређено место у партит ури...
На концерт у ”солисти, хор и оркестар”
птица изводе ”валцер” који је још давно
компоновао проф. Ђорђевић.
Љ. Манић ■
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Време сора и разоное

ДЕВОЈКЕ СУ ИЗАБРАЛЕ ОДБОЈКУ

Н

а иницијативу Милице Сруар, студенткиње ФПС-а, октобра
2011. на Мегатренду је основан женски одбојкашки тим. Већ
прве сезоне тим је, без иједног пораза, био најбољи у другој универ
зитетској лиги, и пласирао се у прву лигу. Априла ове године тим
је отпутовао у Париз и на међународном студентском такмичењу
освојио друго место.
„Одбојка је веома леп спорт, посебно за младе девојке. Наша
екипа је све масовнија, јер нам се придружују нове колегинице. Наше
амбиције су више рекреативне него такмичарске. На почетку нам је
снажну подршку пружио ректор Мића Јовановић, његова сарадница
Тамара Филиовић и извршна директорка Невенка Трифуновић”,
рекла нам је Милица Стругар, капитен екипе.
Са ФПС-а, чланице одбојкашке екипе, осим Милице Стругар, су
и: Јована Драшковић, Јелена Беловић, Вања Зечевић, Нина Хрваше
вић, Теоора Роић и Сања Узелац.
Одбојкашице које студирају на ФКМ-у су: Милица Драшовић,
Јована Галоња, Анреа Рајић и Јелена Вучинић. Са ФУД-а, за сада је у
екипи Тања Јакшић. Тренер екипе је Алексанар Филиовић (ФПС).
Придружите им се, и дођите на њихове утакмице.
■

Усомена из Париза: обојкашка екиа Меарена
са ренером Алексанром Филиовићем

Милица Мандић добитница
Награде града Београда

Н

Ра и резулаи: Милица Манић

аша студенткиња Милица Манић примила је, на
посебној свечаности у Скупштини града, Награду
Београда у области спорта за 2012. годину.
Колегиница Мандић, која као стипендиста
Мегатренда студ ира односе с јавношћу на ФКМ, на
величанствен начин је представљала Србију, Београд
и свој универзитет: на Олимпијади у Лондону августа
2012. освојила је прво место у теквондоу и прву златну
медаљу у историји Србије као независне земље.
Почетком маја, Милица Мандић победила је на
отвореном првенству Шпаније у Аликантеу, а крајем
маја примила је „Мајску награду“ Спортског савеза
Србије.
■

Мегатренд на Београдском маратон у

Д

вадесет првог априла одржан је 26. по реду "Београдски маратон", нај
масовнија спортска манифес тација у Србији. Учес твовало је око 13
хиљада такмичара из 52 земље - више него на иједној смотри од осни
вања (1988). Највише учесника имала је тзв. трка задовољства.
Она нешто захтевнија трка, полумаратон, укључила је 2300 такми
чара. У најтежој трци, маратон у (42 км), учествовало је 320 такмичара из
педесет земаља.
Међу такмичарима у маратон у био је и Милоје Јовановић, студент
мастер прог рама ФКМ. Као што је било најављено у прош лом броју
"Гласника", Јовановић је трчао у мајици Мегатренд универзитета. Сти
гао је 63. по реду.
"Прошле године трчао сам полумаратон, а ова је била предодређена
за најтеж у дисциплин у", казао нам је колега Јовановић. "Била је то добра
одлука. Задовољан сам и резултатом, који је одличан за моје године (48).
Стигао сам за 3 сата и 48 минута..."
Милоје Јовановић је атлетичар - рекреативац. Запослен је у "Земун
ским новинама" и има намере да постане доктор комуниколошких наука.
Редовно учествује на смотрама овак вог типа. Напомиње да се највише
калорија потроши за време трчања - знатно више чак и од бицик лизма,
пливања и других напорних спортова. Позива све студенте и студент
киње који желе да имају леп изглед и ведар дух да му се придруже – ако
га стигн у...
Светлана Лабус ■

Милоје Јовановић снимљен на „Беораском мараону“,
са кенијским алеичаром Секоом Данканом
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Мегатрендова укрштеница
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Водоравно: 1. Папирна кесица купастог облика. 2. Приход који се добија на уложена средства. 3. Један вокал задњег реда. 4. Презиме савре
меног српског песника чије је име Рајко. 5. Биљка која се користи као зачин и као лек против надимања. 6. Рибица из цртаног филма коју
су рониоци однели у Сиднеј. 7. Скраћеница за Републик у Србију. 8. Безвучни зубни глас. 9. Назив за слово Р у латиници. 10. Један надзубни
сонант. 11. Јединица за мерење електричног отпора. 12. Дугуљаста висећа цваст неких биљака. 13. Име и презиме српског сликара, професора
на Мегатренд у. 14. Латинична ознака за сребро, ћирилично. 15. Енклитички облик заменице он у акузативу. 16. Маштарија, уображење. 17.
Дело, чин, поступак, мн. 18. Лична заменица првог лица мн. 19. Име најд уже реке у Африци, у инструментал у. 20. Нијанса боје у сликарству.
21. Назив за слово Н у латиници. 22. Проширење неких именица у множини (краљеви). 23. Иницијали манекенке Лене Рајковић. 24. Средина
дана. 25. Миран, тих. 26. Иницијали српске балерине. 27. Именичка заменица ма ко. 28. Треће лице множ ине личне заменице м. рода. 29.
Вокал предњег реда, приликом чијег изговора се развук у усне. 30. Име и презиме славне шахисткиње, професорке на Мегатренд у. 31. Норве
шки сликар, експресиониста, Едвард. 32. Модни магазин. 33. Угојен, нахрањен. 34. Бог Сунца код старих Египћана. 35. Ваздушно простран
ство. 36. Ниткови (фиг.). 37. Стог покошене и осушене траве (сточна храна). 38. Узвик за изражавање одушевљења или чуђења. 61. Инсект
опнокрилац са отровном жаоком на затк у.
Усправно: 17. Збирке геог рафских карата. 39. Скраћеница за доктора. 40. Збирка песама Васка Попе. 41. Скраћеница за америчк у државу
Тенеси. 30. Бог љубави, у вокативу. 24. Чврсто тело које се под дејством силе може обртати око осовине. 1. Најмања несамостална јединица
језичког система, глас. 42. Пола. 43. Оно што је у тренд у. 44. Најмања општина у Војводини, смештена на обронцима Фрушке горе. 45. Говор,
беседа, предавање, излагање. 46. Тамни одраз. 47. Познавалац вина. 48. Који није вољен, недраг. 49. Упитна заменица за лица. 50. Умућена
беланца са шећером. 51. Утом. 52. Ситан новац уопште, новчић, пара. 53. Слање, отпремање робе. 2. Свемир, васиона. 54. Лична заменица
трећег лица м. рода, мн. 55. Врста дугорепог папагаја. 56. Чувени јунак из народне књижевности, Страх иња. 12. Назив збирке прича Данила
Киша (јади). 57. Име јунака нарочите снаге, син бога Посејдона. 58. Блаже, крепе. 59. Лична заменица другог лица јд. 60. Пресне, некуване. 62.
(Решење у наредном броју)
Онај који предњачи у нечем у, првак. 63. Име лутка из дечје емисије „На слово на слово“. 64. Истурени део лица.
Укрштеницу сачинила: Драгана Иљукић ■
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Разовор с рекором

О приватном школству често се
просуђује арогантно и некомпетентно
Проф. др Мића Јовановић: „Неки државни универзит ети и факулт ети не могу да подн ес у
здраву конк уренцију. Исцрп љени међук лан овс ким борбам а и корупцио н ашким аферам а,
без икаквих аргумената се обрушавају на приватно школство, настојећи да задрже моно
полску позицију. На часовима, иначе, лицемерно говоре о лековитости конкуренције.”
■■

Прелажем а насавимо амо е смо, уважени рекоре, сали
рош ли у, у разовору за „Меаренов ласник”. Пошо ће овај
инервју изаћи ре сам „шиц” уис не камање, каа се највећи
број свршених срењошколаца ореељује за буући живони озив,
молим Вас а украко навеее најважније реноси суирања на
нашем Универзиеу. Ша је о шо најбиније оваја Меарен
о осалих универзиеа, како ржавних, ако и риваних?
Предности Мегатрендa у однос у на друге универзитете су, пре свега, у
модерним наставним програмима, затим у најбољим наставницима, изван
редним уџбеницима који се стално иновирају, у међународној сарадњи и
углед у који Мегат ренд универзитет ужива у свет у, а – наравно – ту је и
најмодернији и најлепши простор, какав се тешко може наћи на другим
универзитетима у овом делу Европе. Поред тога, бесплатно студирање на
првој години студијa је шанса коју други универзитети не пружају младим
људима. Предност је и у нашој бескрајној вери у снаг у, енергију, знање и
амбицију младог нараштаја да непрестаним учењем гради себи и друштву
бољи социјални и материјални положај. То се огледа и у нашој везаности
за своје студенте и када диплом ирају; преко Алумни клуба стално пра
тимо развој тих дeвојака и младића, чиме се перманентно потврђује ода
ност сродним животним и професионалним идеа лима.
■■ Како ржише раа реознаје ове реноси? На који начин Меа
рен раи своје суене и ка заврше школовање?
Тржиште рада препознаје Мегатрендове дипломце и они – релативно
лако – долазе до посла. Највише наших диплом иран их студенат а има у
државној управи, у привреди, култ урним и медијским установама, а многи
се налазе на највишим положајима у Влади Републике Србије. Затим, многи
наши дипломц и раде у велик им банкама, на најодг оворн ијим местима.
Такође, привредни субјекти, од иностраних компанија, па до наших пред
узећа и установа, препознају и траже наше кадрове. На пример, пре две
године у готово свим дневним листовима изашао је оглас у коме се траж и
менаџер за односе с јавношћу у једној великој компанији и у њему је јасно
писало – „Пожељно са Факултета за култ уру и медије Мегатренд универ
зитета”. Очигледно је да је Мегатренд постао веома тражени бренд. Овакав
оглас се може видети само у Америци или Енглеској, где велике компаније
траже „бренд иране” стручњ аке са Стенф орда, Берк лија, Оксф орда или
Кембриџа... Ми се, као што сам већ помен уо, не растајемо са нашим сту
дентима после њиховог дипломирања. Давно смо основали Алумни клуб,
у који су учлањени готово сви наши дипломци. Пратимо њихове каријере,
помажемо ако затреба, размењујемо искуство. Ми стално истичемо прин
ципе перманентног, целож ивотног учења. Учимо и ми од њих. Успех наших
студената на најсложенијим пословима на свим меридијанима тумачимо и
као успех нашег Универзитета, као сјајн у проверу ваљаности наших про
грама, наставника, сарадника и ваннаставног особља.
■■ Ако је ваша евиза „Увек више о очекивано”, чему се у ом смислу
можемо нааи у новој школској оини?
За наредн у академску годин у имамо лепу вест – студирање је опет
бесп латно! Поред тога, „нешто више” је и повећан и број испитн их
рокова, колок вијума... Друг им речима, појачавају се све оне активно
сти које ће студентима омог ућити успешније студирање. Максимално
смо отворени за сарадњу са студентима, флексибилни за њихове зах
теве, најп ре у оквиру наставно-научног прог рама, а онда и у поглед у
бројних друштвених активности студената – у култ ури, спорт у, забави,
итд. Универзитет делује и као веома развијени култ урни центар, као
средиште врло атрактивних збивања намењених пре свега нашим сту
дентима, али отворених и за ширу јавност.
■■ Ово ролећа умнож или су се неки неринциијелни и неарумен
овани нааи на ривано школсво у целини, осебно на Меа
рен. У неким меијим а објављене су круне неис ине о свим а
нама, и рофесорима и суенима. Саам међу оне који мисле а
Меарен има раво, чак је ужан, а ошрије реаује на е круне
лажи. Делие ли Ви о мишљење?

Рекор Мића Јовановић у разовору
са суенкињом Анђелом Ћировић
Што се напада на Мегатренд тиче, сматрам да су они производ зави
сти, љубоморе, неосноване мржње усмерене према успех у других. Али,
постоји изрека: „Моћ се мери бројем непријатеља”, а ми их – без раз
лога – имамо пуно. Отуда и лажи о ниском квалитет у наставе, о пребр
зом студирању и слично. Нажалост, има много некомпетентних људи на
одговорним местима у високом школству Србије. Исто се може рећи и
за неке чланове Комисије за акредитацију, који нису истакнути ни као
научници ни као педагози. Тако су напад и на наш универзитет орке
стрирани од стране конк уренције, са других приватних универзитета –
с једне стране, као и од стране идеолошких неистомиш љеника, са друге.
Ни једни, а ни друг и, не схватају да је Мегат ренд универзитет једина
друштвено одговорна високошколска инстит уција, која се одриче свог
профита и много чега другог, а у интерес у омладине Србије. Ми смо ове
академске године поклонили младима Србије 4,75 милиона евра, тиме
што смо омог ућили бесплатно студирање. То никада нико није урадио.
Зато је Мегатренд јак, моћан и утицајан. И зато сви напади на нас немају
практично никак вог ефекта, осим што остављају горак укус у устима и
сведоче о недоп устиво ниском нивоу дијалога у академској заједници.
■■ Мислим а се може овории о сасвим неак аемс кој и некулур
ној ароанцији неких ржавних факулеа и о злоуореби неких
инересних лобија који елују у ојеиним меијима. Слажее ли
се а је ове реч о наору а се сречи свака конкуренција и очувају
моноолски оложаји? Каа ће се у рви лан савии рушвена
оби о улаања у образовање, о чему има јена ноица у рошлом
броју „Гласника” (28. cр.), и каа ће реовлааи свес а је кон
куренција јеини лек роив моноола? Или је, можа, реч о уком
лицемерју: на часовима се на јеан начин овори о лековиоси кон
куренције, а у ракси се жесоко уши свака конкуренција...
Ароганција државних универзитета је очигледна, када су приватне
високош колс ке инстит уц ије у питању. Међут им, арог анц ија – са друге
стране – је показатељ слабос ти и немоћ и. Јаки никада нису арог антни.
Тако је и са појед ин им државн им факултет има. Исцрп љен и међук ла
новским борбама, корупционашким аферама и сличним активностима,
заборавили су на своју основн у функцију, а то је образовање, наука, педа
гошки и васпитни рад. И то је, неке од њих, довело на најниже гране. И –
уместо да погледају себе – обрушавају се на приватне факултете, односно
универзитете. У томе је њихова највећа слабост: немоћ да се, у фер тржи
шној утакмици, суоче са здравом конк уренцијом. А образовање има своје
тржиште, које ће – пре или касније – регулисати ко на њему остаје, а ко
одлази. Неће, у тој борби, бити поштеђени ни државни универзитети.
Анђела Ћировић ■

