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У СУСРЕТ ЈУН СКИМ
ИСПИТ НИМ РИТУ А ЛИ МА

Хиља де сту де на та, на Мега трен ду и дру где, у јуну про ла зе кроз испи те као сво је вр сне риту
ал не чино ве пре ла ска;  из јед ног семе стра у дру ги, из јед ног ста ту са у дру ги, из јед не асо ци
ја тив не сфе ре у дру гу, тако рећи из јед ног уни вер зу ма у дру ги. Про ве ра зна ња и вешти на 

укљу чу је више пси хо ло шких, инди ви ду ал них и дру штве них аспе ка та и димен зи ја, пошто оце на 
није само исход, резул тат, већ пре све га сте пе ник на путо ва њу у више ета па које покре ће, моби
ли ше, анга жу је и раз ви ја цело куп ну лич ност испи та ни ка. Посто ји и шко ла мишље ња пре ма којој 
се испит пола же карак те ром, а не само инте ли ген ци јом, уче њем и пам ће њем.

Кроз испит не обре де, који укљу чу ју и фак тор сре ће, сва ки сту дент себе боље упо зна је, 
иску ша ва и ста вља на про ве ру. Исто вре ме но, и настав ни ци су, као актив ни уче сни ци испит не 
дра ме у више чино ва, тако ђе на некој врсти испи та.

Како се спре ма, и како се изла зи на испит као међаш који обе ле жа ва пут само ра зво ја и 
само спо зна је? О томе опшир ни је на стра на ма 2021 из угла про фе со ра и пси хо те ра пе у та др 
Таја не Мили во је вић.

На сним ку Деја на Жива и но ви ћа, начи ње ном сре ди ном јуна у каби не ти ма зда ња у Улици 
Гоце Дел че ва 8 на Новом Бео гра ду – сту ден ти Мар ко Вуки ће вић (ФПС), Јова на Гало ња (ФКМ) 
и Миле на Павло вић (ФКМ) са доцен том Љиља ном Манић, на послед њој кон сул та ци ји пред 
испит ни риту ал којим се завр ша ва лет њи семе стар.

Мега тренд уни вер зи тет успе шно орга ни зо вао 
прве „Винд зор ске деба те“ у Кану

НА ВИДИ КУ ЈЕ КРАЈ  
СВЕТ СКЕ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ Стр. 9

Про мо ци ја моно гра фи је Едвар да Луси-Сми та 
о нашем умет ни ку
МИЛОШ ШОБА ЈИЋ  
ПРО ТИВ ДУХОВ НЕ  
ПОМАХ НИ ТА ЛО СТИ ЕПО ХЕ Стр. 10
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Први спе ци ја ли зо ва ни омбуд сма ни 
– заштит ни ци пра ва на уни вер зи те ти ма 
јави ли су се у САД (Мичи ген 1967), а њихов 
број је наро чи то порас тао после 2000. када 
су га доби ли, изме ђу оста лих, и Хар вард, 
МИТ и др. У Срби ји први уни вер зи тет
ски омбуд сман настао је на Уни вер зи те ту у 
Новом Саду 2006. годи не, а на Бео град ском 
уни вер зи те ту посто ји од 2010. 

У свом раду заштит ник пра ва се 
при др жа ва етич ког кодек са, као и наче ла 
неза ви сно сти, непри стра сно сти, повер
љи во сти и нефор мал но сти.

На кон фе рен ци ји за нови на ре, одр
жа ној 11. мар та 2013. годи не, рек тор 
Мега тренд уни вер зи те та, проф. др 
Мића Јова но вић, рекао је да је основ ни 
циљ доно ше ња Пове ље и успо ста вља ња 
функ ци је заштит ни ка пра ва, да сту ден ти 
буду зашти ће ни, без бри жни и без бед ни. 

„Осим основ них зага ран то ва них 
пра ва на при ја тељ ско окру же ње, пра ва 
на рав но прав ност свих уче сни ка у про
це су обра зо ва ња, на пошто ва ње раз ли ка, 
пра ва на саве то ва ње и подр шку, Пове ља 
гаран ту је и ели ми на ци ју сва ке врсте 
уце не и лоше кому ни ка ци је”, иста као је 
рек тор Јова но вић. 

Том при ли ком доц. др Љиља на Ма нић, 
ново и ме но ва ни заштит ник пра ва, изја
ви ла је: 

„Доно ше ње Пове ље о пра ви ма и 
дужно сти ма и избор заштит ни ка видим 
као део напо ра Мега трен да да се сту ден
ти ма, настав ни ци ма и нена став ном осо
бљу обез бе де усло ви достој ни кри те ри
ју ма уни вер зи тет ске зајед ни це, нај ши ре 
сло бо де, рав но прав ност и толе рант ност, 
посеб но сло бо да мисли, опредељeња, 
пона ша ња и ства ра ња. Ова функ ци ја је 
нова и за мене и за сту ден те, па се надам 
да ћу сара ђу ју ћи са сту ден ти ма, њихо
вим пред став ни ци ма у сту дент ском пар
ла мен ту и орга ни ма уни вер зи те та, зајед
нич ком сарад њом уско ро моћи да гово
рим и о кон крет ни јим резул та ти ма“.

Заштит ник пра ва при ма у ка би не ту 
број 73 зда ња у Ули ци Гоце Дел че ва 8, 
утор ком од 15 до 17 и четврт ком од 13 до 
14 сати. Сту ден ти, настав ни ци и ван на
став но осо бље могу се обра ти ти заштит
ни ку пра ва теле фо но ном на број 011/220
3035 и елек трон ском поштом на адре су 
zastit nik pra va @me ga trend.edu.rs

М. Алексић ■

Повои

Мега тренд уни вер зи тет је први 
при ват ни уни вер зи тет у Ср би ји 
ко ји има уни вер зи тет ског омбуд

сма на, под дома ћим нази вом Заши ник 
ра ва. Функ ци ја омбуд сма на, одно сно 
заштит ни ка пра ва, уста но вље на је како 
би се омо гу ћи ло пошто ва ње, спре чи ло 
крше ње пра ва и обез бе ди ла сло бо да и рав
но прав ност свих чла но ва уни вер зи тет ске 
зајед ни це. 

Одлу ком Сена та Мега тренд уни
вер зи те та, функ ци ју омбуд сма на оба
вља доц. др Љиља на Манић, настав ник 
Факул те та за кул ту ру и меди је.

Кроз упо зо ре ња, саве те, пре по ру ке 
и кри ти ке, омбуд сман ће шти ти ти сва 
пра ва из Пове ље о ака дем ским пра ви ма 
и дужно сти ма чла но ва уни вер зи тет
ске зајед ни це Мега тренд уни вер зи те та. 
Њего ву зашти ту моћи ће да тра же сви 
чла но ви уни вер зи тет ске зајед ни це, али је 
он посеб но наме њен кон тро ли и зашти ти 
сту дент ских пра ва. 

Кон тро ла и зашти та раз ли чи тих сло
бо да и пра ва чове ка пре ко инсти ту ци је 
типа „омбуд сман“ дожи ве ла је на кра ју 
20. и почет ком овог века вели ку попу
лар ност и при ме ну, првен стве но широм 
Евро пе (поти че из Швед ске), али и у дру
гим дело ви ма све та. 

Слободе и права

 ЗАШТИТ НИ КУ  
ИМА КО ДА ПИШЕ
■  Доц. др Љиља на Манић име но ва на за првог спе ци ја ли зо ва ног 

омбуд сма на – заштит ни ка пра ва на Уни вер зи те ту

■  Проф. др Мића Јова но вић, рек тор: „Пове ља о ака дем ским  
пра ви ма обез бе ђу је знат но већу зашти ту свим уче сни ци ма  
у про це су обра зо ва ња, посеб но сту ден ти ма“

Пре са вља ње рво заши ни ка ра ва на кон фе рен ци ји за но ви на ре на Меа рен у:  
оцен Љиља на Манић, рек ор Мића Јова но вић и р о рек ор Вла ан Куле шић

Доцен Љиља на Манић

Уло га заштит ни ка је да:
посре ду је изме ђу сту де на та и чла но ва  �
уни вер зи тет ске зајед ни це и уни вер
зи те та, одно сно орга на, тела и слу жби 
који одлу чу ју о пра ви ма, сло бо да ма и 
инте ре си ма;
саве ти ма, пре по ру ка ма и скре та њем  �
паж ње обез бе ди пошто ва ње, одно
сно спре чи крше ње пра ва, сло бо да и 
инте ре са;
спро во ди поступ ке утвр ђи ва ња да ли  �
посто ји повре да пра ва, сло бо да и инте
ре са, те пред у зи ма одго ва ра ју ће мере 
ради њихо ве зашти те.Уко ли ко уоче
на непра вил ност не може да се реши 
мир ним путем, даје саве те о прав ним 
сред стви ма који ма је могу ће обез бе
ди ти по што ва ње, одно сно спре чи ти 
крше ње пра ва, сло бо да и инте ре са.
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Пише: проф. др Оскар Ковач

Мега тренд уни вер зи тет завр ша ва 
само е ва лу а ци ју сво јих настав но
науч них актив но сти и при пре ма 

се за њихо ву екс тер ну ева лу а ци ју и, затим, 
понов ну акре ди та ци ју од стра не Коми си је 
за акре ди та ци ју Репу бли ке Срби је.

Да би та акре ди та ци ја Уни вер зи те та, 
њего вих факул те та и њихо вих настав них 
про гра ма доне ла све пред но сти које даје 
при пад ност Европ ском обра зов ном про
сто ру, потреб но је да Срби ја буде члан 
тог про сто ра, што она јесте, и да доне се и 
уред но при ме њу је одре ђе не про пи се.

Акредитација Мега тренда по правилима Европског образовног простора

САМО ВРЕД НО ВА ЊЕ ПРЕТ ХО ДИ  
ЕКС ТЕР НОЈ ПРО ВЕ РИ

Нај ва жни ји такав про пис је Наци о нал на 
ска ла ква ли фи ка ци ја, коју је донео Наци о нал ни 
савет за висо ко обра зо ва ње, као тело иза бра но 
у Скуп шти ни Срби је. Ова ска ла дефи ни ше 
карак те ри сти ке свих врста про гра ма, стру ков
них и ака дем ских сту ди ја (основ них, мастер и 
док тор ских). Те карак те ри сти ке су, по тра ја њу, 
бро ју ЕСПБ бодо ва и исхо ди ма уче ња, исте у 
целом Европ ском обра зов ном про сто ру. У 
наци о нал не ска ле ква ли фи ка ци ја и про гра ме 
сту ди ја које оне опи су ју пра во уви да има ју све 
инсти ту ци је обра зо ва ња у земља ма Европ ског 
обра зов ног про сто ра.

Када дипло ми ра ни сту дент са акре ди
то ва ног про гра ма у Срби ји, по пра ви ли ма 

На свим Мега трен до вим факул те ти ма и висо ким шко ла ма у току је про цес темељ не  ■
само е ва лу а ци је како бисмо што спрем ни ји доче ка ли екс тер не оце њи ва че настав но-
науч них, умет нич ких, кул тур них и дру гих актив но сти у послед њих пет годи на
Међу доку мен ти ма који омо гу ћу ју лак ше укљу че ње у европ ске обра зов не и науч не  ■
токо ве нај ва жни ја је Наци о нал на ска ла ква ли фи ка ци ја, усво је на на сед ни ци Наци о нал-
ног саве та за висо ко обра зо ва ње
Изме ном одре ђе них про пи са могу ће је обез бе ди ти рав но мер ни ју засту пље ност уни- ■
вер зи те та Срби је у акре ди та ци о ним тели ма и знат но бољу сарад њу висо ко школ ских 
уста но ва раз ли чи тог сво јин ског ста ту са

Европ ског обра зов ног про сто ра, доби је 
дипло му и дода так дипло ми на енгле
ском, у коме су садр жа ни сви реле вант ни 
пода ци, сва ком орга ну про све те и сва
ком посло дав цу у Евро пи ће бити јасно 
на ком нивоу висо ког обра зо ва ња и са 
каквим успе хом је он завр шио сту ди је, 
oдносно кaкве је ква ли фи ка ци је сте као.

Изван Европ ског обра зов ног про
сто ра, про цес акре ди та ци је се оба вља 
на раз ли чи те оба ве зне и нео ба ве зне 
начи не. Оба ве зне акре ди та ци је орга
ни зу ју и над гле да ју држав ни орга ни. 
Елит ни уни вер зи те ти у САД су о свом 
тро шку осно ва ли недр жав ну инсти
ту ци ју за акре ди та ци ју сво јих уни вер
зи те та. Про цес је засно ван на висо ким 
кри те ри ју ми ма које су осни ва чи дефи
ни са ли. Акре ди та ци ја јед ног уни вер зи
те та може да тра је и више годи на, због 
тога што садр жи и пери од кан ди да ту ре 
за акре ди та ци ју у коме се врше потреб не 
при пре ме у сарад њи са осо бљем акре
ди та ци о ног тела. Резул тат акре ди та ци је 
се висо ко цени иако она није оба ве зна, 
већ пред ста вља при зна ње при пад но сти 

Наци о нал на (орња абела) и евроска ска ла ква ли фи ка ци ја
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Проф. др Жив ко Кулић и доц. др Ана Јован цаи нови про рек то ри
Одлу ком Саве та Ме га тренд уни вер зи те та, сре ди ном мар та име но ва ни су нови про рек то ри:  

проф. др Жив ко Кулић заду жен је за људ ске ресур се и уну тра шњу кон тро лу,  
а доц. др Ана Јован цаи за интер на ци о на ли за ци ју Уни вер зи те та.

Акуелноси

кру гу елит них уни вер зи те та. Држав ни 
обра зов ни орга ни могу, али не мора ју, да 
кори сте ова кве акре ди та ци је када одлу
чу ју о евен ту ал ном финан си ра њу одре
ђе них истра жи ва ња или наста ве.

За акре ди та ци ју послов них шко ла у 
САД 1988. годи не је фор ми ра на невла
ди на аген ци ја за акре ди та ци ју. Тада је 
од укуп но 2400 послов них шко ла само 
246 било акре ди то ва но. 1994.годи не 
аген ци ја је реор га ни зо ва на и при зна та 
од Мини стар ства про све те као аген ци ја 
која има пра во да уче ству је у про гра
ми ма Феде рал не вла де.

Акре ди та ци ја у Хрват ској је уре ђе на 
знат но раци о нал ни је него у Срби ји. 
Акре ди та ци ју врши Наци о нал ни савет, 
а посто ји Аген ци ја која за Наци о нал ни 
савет оба вља струч не и адми ни стра
тив не посло ве веза не за акре ди та ци ју. 
Акре ди та ци ја уни вер зи те та и факул
те та врши се по годи шњем пла ну Наци
о нал ног саве та за при спе ће уста но ва за 
акре ди та ци ју. Она се врши по кри те
ри ју ми ма и поступ ку који су на сна зи у 
Европ ском обра зов ном про сто ру. 

Наци о нал ни савет у Хрват ској име ну је 
пето чла ну Коми си ју која пише изве штај о 

пре гле ду мате ри ја ла за акре ди та ци ју након 
што у уста но ви висо ког обра зо ва ња про ве де 35 
дана. Уста но ва од Наци о нал ног саве та доби ја 
инфор ма ци ју у саста ву пето чла не Коми си је и 
може да, уз убе дљи во обра зло же ње, затра жи 
њену изме ну. Изве штај Коми си је се доста вља 
обра зов ној уста но ви која је пред мет акре ди та
ци је која, опет, има пра во у року од 15 дана да 
доста ви сво је при мед бе Наци о нал ном саве ту.

У Срби ји се сваке пете годи не врши 
само вред но ва ње, екс тер на про ве ра ква
ли те та рада обра зов не инсти ту ци је и нова 
акре ди та ци ја. Факул те ти и уни вер зи те ти су 
дужни да при ло же дому мен та ци ју која често 
изно си по 23 хиља де штам па них стра на. За 
при пре ма ње те доку мен та ци је oни тро ше 
при бли жно толи ко сати коли ко и за часо ве 
наста ве, због које су и осно ва ни. Обра зов
ним инсти ту ци ја ма се не саоп шта ва ју име на 
рецен зе на та. У њихов изве штај факул те ти 
нема ју увид и не могу да ста ве при мед бе. 
Коми си ја за акре ди та ци ју се осе ћа повре
ђе ном када уни вер зи тет или факул тет у 
одно су на њено реше ње, на осно ву Зако на, 
изја ви жал бу Наци о нал ном саве ту. 

Коми си ју за акре ди та ци ју иза брао је 
Наци о нал ни савет за висо ко обра зо ва ње, на 
пред лог Кон фе рен ци је уни вер зи те та Срби је 

(КОНУС) уз пот пу но уки да ње било 
каквог пра ва осни ва ча уни вер зи те та. 
Сва пра ва одлу чи ва ња у КОНУС пре не та 
су на запо сле не и сту ден те, упр кос томе 
што те одлу ке често ути чу на тро ше ње 
имо ви не и сред ста ва осни ва ча.

После ди це обес пра вље но сти осни
ва ча поно во се јавља ју када пред ло зи 
КОНУС стиг ну на одлу чи ва ње у Наци о
нал ном саве ту. С обзи ром на чиње ни цу 
да у Срби ји има осам акре ди то ва них 
држав них уни вер зи те та и осам акре ди
то ва них недр жав них уни вер зи те та, они 
би у пари тет ном одно су тре ба ло да има ју 
по шест чла но ва Наци о нал ног саве та. У 
ствар но сти, од 21 чла на Наци о нал ног 
саве та  19 их је са држав них уни вер
зи те та, а само два су са недр жав них. У 
таквим усло ви ма нема рав но прав но сти 
нити нео п ход не сарад ње акре ди то ва них 
држав них и недр жав них уни вер зи те та.

Изме ном Зако на о висо ком обра
зо ва њу тре ба ло би омо гу ћи ти фор ми
ра ње Скуп шти не осни ва ча уни вер зи те та 
Срби је, и обез бе ди ти да у КОНУС, Наци
о нал ни савет и Коми си ју за акре ди та ци ју 
осни вач сва ког акре ди то ва ног уни вер зи
те та деле ги ра по јед ног чла на. ■

▶

Жив ко Кулић рођен је 
1954. у Медве ђи. Дипло
ми рао је, маги стри рао 
и док то ри рао на Прав
ном факул те ту у Бео
гра ду. Радио је као прав
ник у при вре ди, држав
ној упра ви, поли ци ји, 
репу блич ким и саве зним 
орга ни ма. Био је народ ни 
посла ник у првом сази ву 
више стра нач ког пар ла
мен та Репу бли ке Срби је 
(1991). Од 1994. до 2001. 

био је помоћ ник гене рал ног секре та ра Саве зне вла де, 
одно сно Вла де СРЈ. Од новем бра 2001. ради на Мега трен ду. 
На ФПСу и ФДУА пре да је Упра вља ње људ ским ресур си ма, 
Рад но пра во и Инду стриј ске одно се. Био је и декан Факул
те та за послов не сту ди је у Пожа рев цу.

Обја вио је више уџбе ни ка и моно граф ских дела, а бави 
се и књи жев но шћу; до сада је обја вио пет књи га афо ри за ма.

Од маја 2009.врши дужност арби тра ра (мири те ља) у Репу
блич кој аген ци ји за мир но реша ва ње рад них спо ро ва. У том 
свој ству допри нео је мир ном раз ре ша ва њу број них спо ро ва у 
мно гим орга ни за ци ја ма како при ват ног, тако и јав ног сек то ра.

■

Ана Јован цаи рође на је 
1982. у Бео гра ду. Дипло
ми ра ла је на Гео е ко ном
ском факул те ту 2004, а 
маги стри ра ла 2007. Као 
сти пен ди ста аме рич ке 
вла де завр ши ла је про грам 
уса вр ша ва ња за раз вој 
настав ног осо бља на уни
вер зи те ту у Мичи ге ну. 

Док тор ску дисер та
ци ју под насло вом "Наци
о нал ни инсти ту ци о нал ни 
план као инстру мент 
поли ти ке јав них рас хо да Репу бли ке Срби је" одбра ни ла је 
2010. на Факул те ту за међу на род ну еко но ми ју Мега тренд 
уни вер зи те та.

У зва ње доцен та на ФМЕ иза бра на је 2010. На основ ним 
сту ди ја ма пре да је Макро е ко но ми ју, Еко ном ску поло и ти ку 
и Наци о нал ну еко но ми ју. 

Уче сник је број них међу на род них науч них про је ка та, 
као и про је ка та Мини стар ства про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја Републике Србије. Један је од осни ва ча Цен
тра за раз вој кари је ре и саве то ва ње сту де на та Мегатренд 
уни вер зи те та. Гово ри енгле ски и шпан ски.

■

Име но ва ња
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6 Изва ја мо

Регионална сарадња

СРБИ ЈА НА ЕВРОП СКОМ ПУТУ
На Мега тренд уни вер зи те ту одр жа на кон фе рен ци ја о без бед но сним  
и еко ном ским иза зо ви ма евро а тлант ског про сто ра

Кон фе рен ци ја под насло вом „Срби ја у без бед но сним и еко ном
ским иза зо ви ма евро а тлант ског про сто ра“, одр жа на на Мега
тренд уни ве зи те ту 26. апри ла 2013. годи не, орга ни зо ва на је у 

сарад њи са Атлант ским саве том Срби је. Скуп је отво рио пред сед ник 
Атлан ског саве та и рек тор Мега тренд уни вер зи те та проф. др Мића 
Јова но вић. Висок рефе рент ни, струч ни и науч ни оквир потвр ђен је 
и ква ли тет ним диску си ја ма и обра ћа њи ма Иви це Дачи ћа, пред сед
ни ка Вла де Срби је и мини стра уну тра шњих посло ва, Јел ка Каци на, 
изве сти о ца Европ ског пар ла мен та за Срби ју, и Миро сла ва Јова но
ви ћа, помоћ ни ка мини стра одбра не за поли ти ку одбра не у Вла ди 
Репу бли ке Срби је.

Про фе сор Јова но вић, изме ђу оста лог, иста као је како је нео
п ход но да Срби ја уна пре ђу је реги о нал ну сарад њу и раз ви ја добре 
одно се са сусед ним држа ва ма.

„Атлант ски савет се број ним актив но сти ма зала же за укљу чи
ва ње Срби је у посто је ће одбрам бе не и без бед но сне систе ме у Евро пи.
То су циље ви које ће Савет трај но подр жа ва ти и афир ми са ти“, иста
као је Јова но вић.

Пред сед ник Вла де Репу бли ке Срби је и мини стар уну тра шњих 
посло ва Иви ца Дачић иста као је да је уло га Срби је јасна и ста бил на: 
„Биће мо добар сусед нашим ком ши ја ма и при том обез бе ди ти јасан 
инте рес за нашу земљу. За пости за ње наве де них циље ва глав но сред
ство је дија лог којим је могу ће доби ти раз у ме ва ње за све про це се 
тран зи ци је“, под ву као је пре ми јер Дачић.

Он је похва лио ини ци ја ти ву Мега тренд уни вер зи те та, као и 
темат ску шири ну орга ни зо ва не кон фе рен ци је.

У слич ном тону гово рио је и Јел ко Кацин.
 „Кон фе рен ци ја је орга ни зо ва на у пра вом тре нут ку. Кори стим 

при ли ку да чести там пре ми је ру Дачи ћу на недав но пот пи са ном бри
сел ском спо ра зу му. Зна чај спо ра зу ма пре ва зи ла зи гра ни це ваше 
земље. Из бри сел ског дија ло га и Евро па и свет могу мно го да нау че. 
Овај модел пре го во ра ће се, веру јем, про у ча ва ти кроз исто ри ју. 
Захва љу ју ћи исто риј ском бри сел ском спо ра зу му, отво рен је пут за 
одлу ку Саве та ЕУ да, у јуну, одре ди датум за поче так пре го во ра са 
Срби јом“, рекао је изве сти лац Европ ског пар ла мен та за Срби ју.

Кацин није про пу стио при ли ку да се освр не и на уло гу цивил ног 
дру штва и орга ни за ци ја као што су Атлант ски савет, или Цен тар за 
цивил новој не одно се: „Упра во у овом сек то ру нео п хо дан је анга
жман цивил ног дру штва и зато се искре но надам да ћемо и у будућ
но сти има ти при ли ку да још више сара ђу је мо“.

На кон фе рен ци ји су, међу број ним говор ни ци ма, изла га ли и Даг 
Хен дер сон, нека да шњи мини стар одбра не Вели ке Бри та ни је и екс
перт за пита ња без бед но сти и одбра не, затим Денис Дукар ме, члан 
Пар ла мен та Бел ги је и заме ник пред се да ва ју ћег Коми те та за одбра ну 
бел гиј ског пар ла мен та, проф. др Антон Беблер, пред сед ник Атлант
ског саве та Сло ве ни је, проф. др Радо ван Вука ди но вић пред сед ник 
Атлант ског саве та Хрват ске и Јан Вар шо, амба са дор Репу бли ке Сло
вач ке у Бео гра ду. Ску пу су при су ство ва ли и пред став ни ци дипло
мат ског кора, Мини стар ства одбра не и Мини стар ства спољ них 
посло ва Вла де Репу бли ке Срби је, као и Кан це ла ри је НАТО за везу 
са Срби јом.

 Мари ја Ђукић ■

Јел ко Кацин, ремијер Ивица Дачић, рекор Мића Јовановић и омоћник минисра Мирослав Јовановић 
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ПРИЈАТЕљИ СТАРИ,
гДЕ СТЕ? (II)

Алексанар Анић Мариа Поовић

Бранислав Баћовић

Чланство у Алумни клубу обезбеђује се слањем приступнице са адресе 
http://www.megatrend.edu.rs//AlumniForm/form.php

Звезан Вукановић

Марко Ћулибрк

Буимир Ковачевић

Драан Вељић

Вук Жуић

Ирена Вујовић Драан Коларевић

Драана Косјерина Марија Ранђеловић

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.

Препознатљивост Мегатрендовог концепта  образовања и оданост сродним животним  
и професионалним идеалима држи у необичној вези наше студенте и после дипломирања.

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 ЕПСа
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



8 Наука и живо

Пише:  проф. др Борис Кривокапић,  
главни уредник

Из штам пе је иза шао нови број часо пи са 
„Мега тренд реви ја / Mega trend Revi ew“ 

(воде ћи наци о нал ни науч ни часо пис, М51 
по кла си фи ка ци ји Мини стар ства нау ке). 
Реч је о бро ју 1/2013 са укуп но 498 стра на, 
који је читав обја вљен на енгле ском јези ку, у 
пове ћа ном тира жу.

Овај број посве ћен је проф. др Мићи 
Јова но ви ћу, рек то ру Мега тренд уни вер зи
те та и истак ну том науч ном рад ни ку, који је 
почет ком 2013. напу нио 60 годи на живо та. 
Тим пово дом, редак ци ја нашег часо пи са је 
одлу чи ла да, као што је уоби ча је но у таквим 
при ли ка ма када су у пита њу вели ки јуби
ле ји углед них науч ни ка, посве ти про фе со ру 
Јова но ви ћу посе бан, све ча ни број. 

Пози ви за уче шће у овом бро ју упу ће ни 
су уском кру гу истак ну тих науч ни ка из 
разних зема ља и јед ном бро ју истак ну тих 
про фе со ра Мега тренд уни вер зи те та. Сви 
они су се са вели ким задо вољ ством ода
зва ли. Сто га су у овом бро ју штам па ни при

Јубилеји

 НОВИ БРОЈ „МЕгА ТРЕНД РЕВИЈЕ“  
ПОСВЕ ЋЕН ПРОФЕСОРУ ЈОВА НО ВИ ЋУ
Ауто ри са углед них уни вер зи те та из деветнаест држа ва пот пи су ју при ло ге у бро ју  
посве ће ном живот ном и науч ном јуби ле ју рек то ра Мега трен да

ло зи из разних обла сти које покри ва часо
пис (еко но ми ја, менаџ мент, пра во, поли ти ка 
итд.) и то ауто ра из чак 19 држа ва! Абе цед
ним редом, из: Аустри је, Бугар ске, Чешке, 
Фран цу ске, Хрват ске, Ита ли је, Кине, Кубе, 
Мађар ске, Маке до ни је, Немач ке, Пор ту га ла, 
Руси је, САД, Срби је, Шпа ни је, Укра ји не, 
Вели ке Бри та ни је и Вене цу е ле.

Вео ма поно сним нас чини не само заи
ста импре си ван број засту пље них држа ва, 
већ још више науч ни капа ци тет ауто ра при
ло га. Међу њима су, поред оста лог, пред сед
ник Маке дон ске ака де ми је нау ка и умет но
сти, пред сед ник Ака де ми је инже њер ских 
нау ка Укра ји не, шефо ви кате дри и дру ги 
углед ни про фе со ри са воде ћих свет ских 
уни вер зи те та, као што су Окс форд, Москов
ски држав ни уни вер зи тет “Ломо но сов”, 
Сло бод ни уни вер зи тет у Бер ли ну, Уни вер
зи тет у Фрај бур гу, Уни вер зи тет у Нан кин гу, 
Уни вер зи тет у Сије ни, Уни вер зи тет у Вален
си ји итд.

Оче ку је се да ће све ча на про мо ци ја овог 
по мно го чему изу зет ног бро ја, бити одр
жа на у дру гој поло ви ни јуна ове годи не. ■

Aнђeлa Ћирoвић (ФКМ) изaбрaнa 
je зa нoвoг студeнтa прoрeк тoрa, 
умeстo Joвaнe Mркић, кoja je 
успeшнo oбaвљaлa oву дужнoст дo 
нeдaвнoг диплoмирaњa. 

Oдлуку je 18. aприлa 2013. 
дoнeo Сaвeт Унивeрзитeтa нa 
прeдлoг рeк тoрa Joвaнoвићa, a уз 
прeтхoднo прибaвљeнo миш љeњe 
Сту дeнт  скoг пaр лa мeн тa.

Aнђeлa Ћирoвић je oдличнa 
студeнткињa Oднoсa с jaвнoшћу, с 
прoсeкoм oцeнa 10,00. Сaрaдник je 
TВ Meтрoпoлис и члaн рeдaкциje 

„Meгaтрeндoвoг глaсникa”. Обја ви ла је низ при ло га у днев ним 
нови на ма и часо пи си ма.

Мандат студента проректора траје годину дана, а може бити 
и поновљен.

Кoлeгиницa Ћирoвић при ма студeнтe свaкoг рaднoг дaнa oд 
10 дo 14 сaти, у кaбинeту брoj 63 нa I спрaту здaњa у Улици Гoцe 
Дeлчeвa 8. ■

Сре ди ном мар та, за посеб ног 
финан сиј ског савет ни ка Мега тренд 
уни вер зи те та име но ван је Зоран 
Рани савље вић, истак ну ти струч
њак за област финан си ја и еко но
ми је уоп ште.

Рани са  вље вић је рођен у 
Инди ји, у дипло мат ској поро ди ци. 
Обра зо вао се у Југо сла ви ји и САД. 
Еко но ми ју је дипло ми рао 1990. 
на Квинс бро комју ни ти коле џу /
CUNY/, а потом се уса вр ша вао на 
Барук коле џу. Живео је и у Афри ци 
и Север ној Аме ри ци.

Про фе си о нал но инте ре со ва ње усме рио је на сфе ру еко но ми је, 
посеб но на комер ци јал не хипо те кар не кре ди те, ана ли зу ризи ка, 
менаџ мент, струч ну обу ку запо сле них итд. Годи не 2007. отво рио је 
соп стве ну бро кер ску кан це ла ри ју, а потом је радио у финан сиј ској 
ком па ни ји „Cha se“, у Њујор ку.

Добит ник је низа про фе си о нал них при зна ња за свој струч ни 
рад у обла сти финан си ја. ■

АНЂЕ ЛА ЋИРО ВИЋ 
СТУ ДЕНТ ПРО РЕК ТОР

Име но ва ња

ЗОРАН РАНИ СА ВљЕ ВИЋ 
ФИНАН СИЈ СКИ САВЕТ НИК MЕгА ТРЕН ДА
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Сер Пол Џаџ, члан Град ског већа Лон
до на и дирек тор позна тог инве сти ци о ног 
фон да „Шре дер“, у свом изла га њу напра вио 
је врло зани мљи ву ретро спек ти ву гло ба ли
за ци је. Про ше тао се кроз исто ри ју циви ли
за ци је, од првих људ ских кора ка 
до дана шњих тран спорт них 
могућ но сти, од прве писа не речи 
до неве ро ват них кому ни ка циј
ских могућ но сти у сва ком тре
нут ку и на гото во сва ком месту 
на Земљи данас. Његов говор, 
који је оби ло вао чиње ни ца ма 
о раз во ју свет ске попу ла ци је и 
еко но ми је, про из вео је плод ну 
деба ту на тему буду ћег раз во ја 
дру штва и нове еко ном ске рас
по де ле на свет ском тржи шту.

 Јел ко Кацин се у свом обра
ћа њу освр нуо на тре нут ну поли
тич ку и еко ном ску нејед на кост 

у Европ ској Уни ји. По њего вом мишље њу, 
европ ска еко но ми ја опо ра ви ће се помо ћу 
три нео п ход на кора ка: либе ра ли за ци јом 
тржи шта рада, тран сфе ром еко ном ске моћи 
са нај ја чих чла ни ца ЕУ ка зајед нич ком циљу 

и вели ким инве сти ци ја ма у обра зо ва ње и 
инфра струк ту ру.

Осим пре ци зних закљу ча ка у вези са 
даљим раз во јем гло бал ног тржи шта, који се 
пре ма тра ди ци ји не пре зен ту ју широј јав но

сти већ бри тан ској Вла ди, као и 
самом пре ми је ру Вели ке Бри
та ни је, овај скуп изне дрио је и 
низ важних дого во ра у нефор
мал ном делу дру же ња уче
сни ка. Мега тренд уни вер зи тет, 
у сарад њи са дру гим уни вер
зи те ти ма при сут ним на овом 
фору му, пла ни ра нове сту диј ске 
про гра ме, наро чи то у обла сти 
међу на род не еко но ми је и ком
пју тер ских нау ка, осла ња ју ћи 
се на прог но зи ра не про ме не на 
свет ском тржи шту у деце ни ја ма 
пред нама. 

Љиљана Томић Давидов ■

Искушења лобализације

У четвр так, 13. јуна 2013, у Кану је одр
жан међу на род ни скуп под нази вом 
„Винд зор ске деба те“ (Wind sor Deba

tes). У сарад њи са бри тан ском Трго вин ском 
комо ром Доли не Тем зе, овај свет ски форум 
орга ни зо вао је Мега тренд уни вер зи тет. На 
листи више од педе сет зна чај них дога ђа ја 
који се годи шње орга ни зу ју у овом мон ден
ском гра ду на Азур ној оба ли, „Винд зор ске 
деба те“ су – ове годи не – зау зе ле висо ко 3. 
место, одмах иза Кан ског филм ског фести
ва ла и Сај ма урба ни зма и гра ђе ви нар ства. 
Екс клу зив ни скуп екс пе ра та и зна чај них 
акте ра са свет ске поли тич ке, при вред не и 
уни вер зи тет ске сце не, ове годи не по први 
пут одви јао се ван тра ди ци о нал ног места 
оку пља ња – двор ца у Винд зо ру, у чуве ном 
кан ском хоте лу „Карл тон“.

Гене рал на тема ово го ди шњих деба та 
била је „Иску ше ња гло ба ли за ци је“, с погле
дом на послов не актив но сти у пове за ном и 
међу за ви сном међу на род ном окру же њу.

Међу мно гим еми нент ним уче сни ци ма 
овог фору ма ове годи не били су и сер Пол 
Џаџ, нека да шњи дирек тор Кон зер ва тив не 
пар ти је Вели ке Бри та ни је, члан Град ског већа 
Лон до на и дирек тор позна тог инве сти ци о ног 
фон да „Шре дер“. Затим, Јел ко Кацин, изве сти
лац Европ ског пар ла мен та за Срби ју, про фе
сор Гевин Брукс, пот пред сед ник Уни вер зи те та 
Рединг, про фе со ри Жан Жак Шана рон и Сун 
Џо Парк, др Алек сан ар Мар ко вић, пред сед
ник УО ЕПСа и др Душан Јока но вић, дирек
тор РАТЕЛа, као и про фе сор Мића Јова но
вић са Мега тренд уни вер зи те та. У раду овог 
фору ма уче ство ва ли су и Пол Брис, дирек тор 

Трго вин ске комо ре Доли не Тем зе, као и Кеј 
Деј, дирек тор ка у кор по ра ци ји „Сиско“. 

Рој Шеар, моде ра тор ово го ди шњих 
„Деба та“, одмах на почет ку изма мио је 
осмех уче сни ка из свих кра је ва све та, пред
ло жив ши про ме ну теме у „Ути цај штрај ка 
фран цу ске кон тро ле лета на гло бал ну еко
но ми ју“, алу ди ра ју ћи на ком пли ка ци је које 
су, због акту ел ног штрај ка, уче сни ци има ли 
у поку ша ју да допу ту ју на кон фе рен ци ју. 

У увод ном гово ру Пол Бригс, дирек тор 
Трго вин ске комо ре Доли не Тем зе, после 
крат ке ретро спек ти ве прет ход них деба та, 
нагла сио је есен ци јал ну важност пра вог 
обра зо ва ња за буду ће тржи ште. То је ујед но 
била и нај бо ља наја ва за првог говор ни ка на 
„Деба та ма“, проф др. Мићу Јова но ви ћа, рек
то ра Мега тренд уни вер зи те та.

Мега тренд уни вер зи тет успе шно орга ни зо вао прве „Винд зор ске деба те“ у Кану

НА ВИДИ КУ ЈЕ КРАЈ  
СВЕТ СКЕ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ

Екс пер ти из самог врха свет ске поли тич ке, еко ном ске и ака дем ске сце не раз ма тра ли иску ше ња  
гло ба ли за ци о них про це са и ука за ли на путе ве про ме на у деце ни ја ма које дола зе

Проф. р Мића Јовановић на оварању скуа

Топло поздра вив ши све при сут не ува же не госте, рек тор Јова
но вић се освр нуо на плод ну сарад њу коју је у прет ход ним годи на ма 
Уни вер зи тет изгра дио са При вред ном комо ром Доли не Тем зе: 

 Наша сјај на сарад ња усло ви ла је да данас оку пи мо еми нент не 
уче сни ке на првим „Винд зор ским деба та ма“ у Кану. У култ ном 
хоте лу „Карл тон“, у коме сада води мо деба те о про јек ци ја ма кре
та ња гло бал ног тржи шта, у кази ну на кро ву, наста ло је и чуве но дело 
Досто јев ског „Коц кар“, рекао је про фе сор Јова но вић и додао: 

 У овом лепом и инспи ра тив ном гра ду и ја сам под стак нут да 
пишем. Моја нова књи га гово ри о гло ба ли за ци ји и мон ди ја ли зму. 
Она даје и пред ви ђа ње кра ја сада шње кри зне фазе свет ске еко но
ми је, али пре ко – у овом тре нут ку фан та стич не – иде је „гло бал ног 
кли рин га“, одно сно балан си ра ња свет ских дуго ва ња, све док се не 
дове ду до нуле. У том тре нут ку би поче ла „нова свет ска еко ном ска 
исто ри ја“, закљу чио је рек тор Јова но вић.

Дина мич на и кон срук ив на раз ме на ие ја: у рвом ла ну - Јел ко Кацин, 
Пол Џаџ, Мића Јова но вић, Пол Брис и Мили ца Јова но вић
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сио је ЛусиСмит, додав ши да су дела нашег 
умет ни ка испу ње на ура ган ском енер ги јом која 
пома же да пре ва зи ђе мо „духов ну помах ни та
лост“ епо хе и лак ше дотак не мо оба лу спа са.

Са Шоба ји ћем Срби ја је доби ла умет ни ка 
који иде знат но испред сво га вре ме на, напо ме
нуо је ЛусиСмит; „он је све стан да рас по ла же 
изу зет ним иде ја ма, и нашао је начи на да их 
пону ди све ту“. Енгле ски тео ре ти чар упо ре дио 
је вир ту о зност, немир, сна гу и еруп тив ност 
Шоба ји ће вог ликов ног опу са с они ма који се 
сре ћу код нај ве ћих ства ра ла ца мину ле епо хе, 
попут Френ си са Беј ко на, Жери коа, Сал ва до ра 
Дали ја и Пика соа.

Про фе сор Мића Јова но вић гово рио је на 
про мо ци ји о рецеп ци ји Шоба ји ће вог сли кар
ства у све ту, посеб но у Фран цу ској. Пре ма 
Јова но ви ће вим речи ма, Шоба јић посе ду је 
једин ствен ликов ни руко пис по коме га позна
ва о ци и љуби те љи лако пре по зна ју на свет ској 
умет нич кој сце ни. Осим што чини част Мега
трен ду, на коме делу је као педа гог, Шоба јић и у 
ширим, пла не тар ним раз ме ра ма сво јим ори ги
нал ним, про во ка тив ним и екс пло зив ним опу
сом сна жно афир ми ше срп ски духов ни про
стор, из кога је пони као и који пер ма нент но 
обо га ћу је.

Ака де мик Мати ја Бећ ко вић, воде ћи живи 
песник нашег јези ка, свр стао је Шоба ји ће во 
ликов но дело у врхо ве духов ног ства ра ла штва 
не само овог под не бља већ и Евро пе. Гово
ре ћи о само род но сти тог опу са и њего вој уко
ре ње но сти у амби јент из којег – упр кос тро
де це ниј ском борав ку у Пари зу – суштин ски 
никад није ни одла зио, Бећ ко вић је закљу чио 
да Шоба ји ће во сли кар ство пред ста вља „јуна
штво на плат ну које пре њега нико није тако 
убе дљи во и непо но вљи во иска зао“.

Публи ка у нај ве ћем амфи те а тру зда ња у 
Ул. Гоце Дел че ва на Новом Бео гра ду с пажњом 
је про пра ти ла и вео ма надах ну та изла га ња 
ликов них кри ти ча ра Нико ле Кусов ца и Алек
сан дра Ђури ћа.

Изва ја мо

Про мо ци ја моно гра фи је Едвар да Луси-Сми та о нашем умет ни ку

МИЛОШ ШОБА ЈИЋ  
ПРО ТИВ ДУХОВ НЕ ПОМАХ НИ ТА ЛО СТИ ЕПО ХЕ
Пово дом књи ге истак ну тог кри ти ча ра и тео ре ти ча ра ликов ног ства ра ла штва, о Шоба ји ћу се бесе ди ло као 
о једин стве ној умет нич кој поја ви и опу су који нашег сли ка ра ста вља уз бок нај ве ћим мај сто ри ма мину ле и 
савре ме не епо хе.

С ре ди ном апри ла Мега тренд уни вер зи
тет био је место на коме су се ста вља ле 
у опти цај, суче ља ва ле и пре пли та ле 

вео ма интри гант не иде је и оце не ура ган ске 
умет но сти Мило ша Шоба ји ћа из пера разно
род них и без сум ње ком пе тент них истра жи
ва ча. Повод је била моно гра фи ја Едвар да Луси
Сми та о Шоба ји ће вом опу су обја вље на код 
позна тог лон дон ског изда ва ча „Phi lip Wil son 
Publis hers“. Моно гра фи ја има око три сто ти не 
стра ни ца вели ког фор ма та и садр жи, поред 
тек ста Едвар да ЛусиСми та и Шоба ји ће вих 
ауто по е тич ких фраг ме на та, и 224 репро дук
ци је у коло ру.

Ед вард ЛусиСмит убра ја се у нај зна чај ни је 
истра жи ва че ликов не умет но сти на пла не ти. 
До сада је обја вио више од 100 књи га на умет
нич ке теме; њего ва реч одје ку је у међу на род ним 
раз ме ра ма као стро га, пре ци зна, објек тив на и 
непот ку пљи ва, те као таква отва ра вра та нај

ве ћих свет ских музе ја и гале ри ја. Дола ском на 
про мо ци ју моно гра фи је на Мега трен ду, и оним 
што је напи сао и рекао о Шоба ји ћу, ЛусиСмит 
је додат но аргу мен то вао оце ну по којој је наш 
умет ник у самом врху савре ме ног свет ског сли
кар ства. Уз Мари ну Абра мо вић, Милош Шоба
јић је нај при сут ни ји и нај у глед ни ји савре ме ни 
срп ски ства ра лац на све ту.

У сво јој моно гра фи ји ЛусиСмит је начи
нио пре сек Шоба ји ће вог опу са од 1969. до данас, 
и дао неку врсту син те зе оно га што су до сада 
о овом умет ни ку писа ли не само исто ри ча ри 
умет но сти и ликов ни кри ти ча ри, већ и фило
зо фи, есе ји сти и књи жев ни ци. Цели ном свог 

ства ра ла штва, које обу хва та сли ке, скулп ту ре, 
гра фи ке, инста ла ци је и видеоекс пе ри мен те, 
Шоба јић, по речи ма ЛусиСми та, жели да про
др ма посма тра ча и нате ра га да се зами сли, а 
не само да ужи ва. „Шоба ји ће ва дела уда ра ју 
директ но у сто мак, а не само у инте лект“, нагла

■  Едвард Луси-Смит: „Шоба ји ће ва дела испу ње на су ура ган ском енер ги јом која нам пома же да дотак не мо оба лу спа са“
■  Мића Јова но вић: „Шоба јић посе ду је једин ствен ликов ни руко пис. Његов ори ги на лан опус сна жно афир ми ше срп ски 

духов ни про стор“
■  Мати ја Бећ ко вић: „Реч је о јуна штву на плат ну које пре Шоба ји ћа нико није тако убе дљи во и непо но вљи во иска зао“
■  Нико ла Кусо вац: „У њему живи дух зогра фа. Шоба јић је у сржи умет ник ико не, а не сли ке“
■  Алек сан дар Ђурић: „Код Шоба ји ћа је у првом пла ну увек и само човек, који убр за ним кора ци ма напу шта место вели ке 

опа сно сти“

Евар Луси-Сми, Милош Шобајић и Мића Јовановић
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Кусо вац је – на тра гу дав но изре че не оце не Пеђе Мило са вље ви ћа, 
кори фе ја модер ног срп ског сли кар ства – нагла сио да Шоба јић спа да у 
тзв. визан тиј ски круг наших умет ни ка, са живом везом са срп ским сред
ње ве ков ним сли кар ством. „Шоба јић је у сржи умет ник ико не а не сли ке, 
душе а не тела, иде је а не мате ри је, вере а не инте ре са“, казао је Кусо вац, 
и додао: „У њему живи дух зогра фа који је спре ман да дефор ми ше ради 
пра вил но сти, да при ста не на стил ска и фор мал на реше ња намет ну та 
акту ел ним естет ским зах те ви ма, али да исто вре ме но не дове де у пита ње 
онај надум ни естет ски аскет ски сим бо ли зам што про ис ти че из духов
но сти и све то са вља ико не“.

Пре ма оце ни Алек сан дра Ђури ћа, код Шоба ји ћа је у првом пла ну 
увек и само човек, у сво јој директ ној, пуној егзи стен ци ји; морал но успра
ван, али забри нут човек, у вели ком кора ку, „човек који жур но напу шта 
место вели ке опа сно сти“. Сво је ефект но сло во о Шоба ји ћу као умет ни ку 
забри ну том за суд би ну опште чо ве чан ских вред но сти Ђурић је завр шио 
опи сом новог вар вар ства у коме аве ти не дола зе само из про шло сти, 
и сли ком крста на коме је раза пет човек нашег вре ме на. Тај крст, вели 
Ђурић, „напра вљен је од иде а ла брзи не“.

Вели чи на Шоба ји ће вог сли кар ства, које кип ти од сна ге, иде ја и бун
тов нич ког духа, поред оста лог, је у томе што – упо зо ра ва ју ћи на ризи ке 
од те брзи не – меса вели ке оа сно си јасно, упор но и хра бро откри ва 
сву да око нас. 

М. Павло вић ■
Жак Кукић, Никола Кусовац и Маија Бећковић

Моно гра фи ја  
проф. др Неве не Кара но вић  

обја вље на у САНУ
У изда њу Гео граф ског инсти ту та Срп ске ака де ми је 

нау ка и умет но сти обја вље на је моно гра фи ја проф. др 
Неве не Кара но вић под насло вом „Кор по ра тив на одго
вор ност и уна пре ђе ње здра вља у Срби ји“.

Књи га се у првом делу бави дефи ни са њем видо ва 
кор по ра тив не дру штве не одго вор но сти уоп ште, потом 
под се ћа на коре не дру штве не одго вор но сти у Срби ји, 
с посеб ним освр том на заду жби не и фон да ци је. Сре
ди шњи део сту ди је бави се обли ци ма савре ме не кор
по ра тив не филан тро пи је и веза ма здра вља, посло ва ња 
и одр жи вог раз во ја. Аутор ка ука зу је на могућ ност 
сарад ње при ват ног, јав но здрав стве ног и цивил ног сек
то ра у уна пре ђе њу здра вља ста нов ни штва Срби је.

Моно гра фи ја је наме ње на првен стве но сту ден
ти ма спе ци ја ли стич ких ака дем ских сту ди ја из обла сти 
упра вља ња здрав стве ним уста но ва ма у Срби ји, а може 
бити од кори сти и запо сле ни ма у локал ној само у пра ви 
и сви ма који се баве уна пре ђе њем стра те ги ја и прак се 
дру штве но одго вор ног посло ва ња.

Рецен зен ти књи ге су ака де мик Љуби ша Ракић и 
про фе со ри Мића Јова но вић и Мило ван Пецељ. ■

Наш настав ник  
на међу на род ном медиј ском ску пу  

у Лиса бо ну
Проф. др Мили во је Павло вић (ФКМ) уче ство вао је на шестој међу

на род ној кон фе рен ци ји за менаџ мент меди ја, одр жа ној од 2. до 4. маја на 
Новом уни вер зи те ту у Лиса бо ну. Првог дана ску па Павло вић је под нео 
саоп ште ње под насло вом „Огла сне пору ке као књи жев на микро струк ту ра“.

На ску пу је уче ство ва ло више од сто ти ну науч ни ка из целог све та. Из 
Срби је, саоп ште ње је има ла и проф. др Све тла на Без да нов Гости мир са 
Ака де ми је умет но сти у Бео гра ду. Из реги о на су уче ство ва ли и доц. др Зве
здан Вука но вић (Под го ри ца) и др Ива Бион дић (Загреб). ■

Рaд Дрaгaнa Ћaлoвићa нa мeђунaрoднoj 
излoжби Hybrid Iden ti ti es у Eдинбургу

Нa мeђунaрoднoj умeтничкoj излoжби Hybrid Iden ti ti es (курaтoри Luca 
Cur ci 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 публи ци прeд
стaвљeн сa двe фoтoгрaфиje из oвoг циклусa – jeднoм чиja je aутoркa Дивнa 
Вуксaнoвић (Фaк ултeт дрaмских умeтнoсти, Унивeрзитeт умeтнoсти у 
Бeoгрaду) и jeднoм чиjи je aутoр Дрaгaн Ћaлoвић (Фaк ултeт зa кул ту ру и 
мeдиje, Meгaтрeнд унивeрзитeт у Бeoгрaду). ■

Пoчeo курс кинeскoг jeзикa  
у oквиру Кинeскoг цeнтрa

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 пeт кa 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 кур су, студeнти ћe дoбити сeртификaтe o 
oдрeђeнoм нивoу знaњa, кoje ћe издaти зajeднo Aмбaсaдa Кинe и Кинeски 
цeнтaр Meгaтрeнд унивeрзитeтa. ■

Сту ди ја проф. др Сре та Нога 
обја вље на у Москви

Проф. др Сре то Ного (ФДУА) про вео је две сед
ми це као госту ју ћи про фе сор на Прав ном факул те ту 
москов ског уни вер зи те та „Ломо но сов“. Сту ден ти ма на 
основ ним, мастер и док тор ским сту ди ја ма проф. Ного 
држао је пре да ва ња из обла сти међу на род ног кри вич
ног пра ва. Пре ма про фе со ро вим речи ма, сту ден те из 
Руси је посеб но је зани ма ла про бле ма ти ка из рада ад 
хок Хашког три бу на ла и при ме на двој них стан дар да у 
међу на род ном кри вич ном пра ву.

Овој сери ји пре да ва ња прет хо ди ло је обја вљи ва ње 
сту ди је проф. Нога „Суд ско пра во“ на руском јези ку, 
уз подр шку Мини стар ства обра зо ва ња и нау ке Руске 
феде ра ци је. ■
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Сарад ња Мега трен да с буду ћим сту ден ти ма

Час исто ри је у колев ци срп ске сред њо ве ков не држа ве 
Нај бо љи ђаци бео град ских сред њих шко ла, у орга ни за ци ји мар ке тин шке слу жбе  
Мега тренд уни вер зи те та, на дво днев ној екс кур зи ји путе ви ма слав не про шло сти

У окви ру широ ке акци је под сти ца ња и подр шке ква ли те ту 
у обра зо ва њу, Мега тренд уни вер зи тет донео је одлу ку да 
награ ди нај бо ље бео град ске сред њо школ це. Са жељом да 

се пока же и дока же да је важно бори ти се за добро обра зо ва ње, на 
Мега трен ду се роди ла иде ја да нај бо љи ђаци на поклон доби ју нешто 
вред ни је од ску пих ства ри. Да доби ју на поклон дожи вљај, зајед
нич ке лепе успо ме не. Ова награ да за нај бо ље била је и при ли ка да се 
на ода бра ном путо ва њу упо зна ју и спри ја те ље са сво јим вршња ци ма 
који су изу зе тан успех оства ри ли у дру гим сред њим шко ла ма.

„Мега тренд уни вер зи тет се годи на ма уна зад тру ди да пре по зна 
и негу је изу зет ност код сво јих сту де на та. Ове годи не смо наград
ним путо ва њем желе ли да охра бри мо и нај бо ље уче ни ке београд
ских сред њих шко ла, буду ће сту ден те, тален то ва ну, вред ну и успе
шну децу. Циљ је да подр жи мо све уче сни ке у про це су обра зо ва ња, 
који се тру де и има ју сјај не резул та те. Само у пос лед њих годи ну дана 
награ ди ли смо 370 нај бо љих сту де на та на свим инсти ту ци ја ма Уни
вер зи те та“, иста као је рек тор, проф. др Мића Јова но вић.

Ни лоше вре ме није могло да поква ри сјај ну енер ги ју коју су нај бо љи 
ђа ци бео град ских сред њих шко ла поне ли на пут. Смех у сва кој при ли ци 
обе ле жио  je дво днев но путо ва ње колев ком срп ске сред њо ве ков не држа ве. 

Сопо ћа ни, Ђур ђе ви Сту по ви, Петро ва црква, Сту де ни ца, Жича. 
Врсни исто ри ча ри умет но сти Бра ни слав Цвет ко вић и Јеле на Mилoрaдo
вић су, у имe Покло нич ке аген ци је Срп ске пра во слав не цркве „Добро
чин ство“, били заду же ни да речи ма доча ра ју вре ме и усло ве у који ма 
су наста ле нај ве ће заду жби не срп ских вла да ра кра ља Уро ша I, вели ког 
жупа на Сте фа на Нема ње и Сте фа на Прво вен ча ног. Раз гле да ју ћи ове ода
бра не бисе ре духа и кул ту ре срп ског наро да, нај бо љи сред њо школ ци су 
могли да осе те лепо ту вре ме на у којој је наста ја ла срп ска сред њо ве ков на 

држа ва, али сва ка ко и бор бу и муку кроз коју су ови спо ме ни ци кул ту ре 
очу ва ни до данас. 

Нај леп ше изне на ђе ње за сто ти нак чла но ва ове мале екс пе ди ци је 
путе ви ма про шло сти пред ста вљао је диван дочек мона ха и иску ше
ни ка у мана сти ру Сту де ни ца. Пред у сре тљи во шћу, топли ном, духо
ви то шћу и извр сном хра ном у кона ку Сту де ни це, дома ћи ни су обра
до ва ли пут ни ке намер ни ке после цело днев ног пута по непре кид
ној киши. Сту де ни ца, веле леп но зда ње срп ског неи мар ства, сво јом 
лепо том и богат ством укра са пред ста вља „Срп ски Акро пољ“. Њене 
див не фре ске чији вели ки, мир ни и досто јан стве ни лико ви обе ле жа
ва ју епо ху, архи тек ту ра и кра љев ска ризни ца оста ви ли су изу зе тан 
ути сак на све уче сни ке ове обра зов не екс кур зи је.

Послед њег дана путо ва ња, пред сам пола зак кући, нај бо ље ђаке 
и про фе со ре који су их пра ти ли на путо ва њу интер вју и са ла је еки па 
теле ви зи је „Метро по лис“. Са мало тре ме, али и пуно поно са, испред 
каме ре ТВ „Метро по лис“ сме њи ва ли су се насме ја не девој ке и мом ци, 
при ча ју ћи о сво јим инте ре со ва њи ма, награ да ма, сту ди ја ма које ће 
да упи шу и, нарав но, исти чу ћи како је лепо што су има ли при ли ку 
да се упо зна ју и дру же.

„Ово путо ва ње је било при ли ка да наша нај бо ља деца виде нај сјај
ни је доме те срп ске кул ту ре, схва те оби ча је и при ли ке у који ма су некад 
живе ли људи на нашим про сто ри ма“, при ме ти ла је Татја на Сте ва но
вић, про фе сор ка срп ског јези ка и књи жев но сти у Десетoj београдскoj 
гим на зи ји. Мир ја на Нико лић, про фе сор ка еко ном ских пред ме та у 
Прав нобиротехничкoj шко ли „Дими три је Дави до вић“ иста кла је да 
је ова кав потез Мега тренд уни вер зи те та за сва ку похва лу и да шко ла 
већ дуго и успе шно сара ђу је са овим уни вер зи те том.

Сандра Дамњановић ■

Бео ра ски мау ран и исре кона ка мана си ра Су е ни ца
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Факул тет за менаџ мент носи лац међу на род ног про јек та

ЗАХУК ТА ВА СЕ УПИ СНА КАМ ПА ЊА

Факул тет за менаџ мент у Заје ча ру носи
лац је про јек та ,,Ста ра Пла ни на  New 

Net work (Know led ge base for pla ning, pro
blem sol ving and deve lop ment)“ који се реа ли
зу је у окви ру ИПА про јек та пре ко гра нич не 
сарад ње са Бугар ском. Осим Факул те та за 
менаџ мент, уче сни ци у про јек ту су Реги
о нал на аген ци ја за раз вој Источ не Срби је 
(РАРИС) и Округ Видин. Циљ овог про јек та 
је изра да ,,базе зна ња“ која тре ба да побољ ша 
пла ни ра ње и кори шће ње ресур са и капа ци
те та Тимоч ког реги о на и Видин ског окру га.

Про јек том ће бити дефи ни са на кључ на 
пита ња у вези с кори шће њем зајед нич ких 
ресур са и обез бе ђе на раз ме на инфор ма ци ја 
и иску ста ва која ће допри не ти јача њу пла ни
ра ња и раз во ја капа ци те та у пољо при вре ди, 
тури зму, зашти ти живот не сре ди не, инфра
струк ту ре итд. Про је кат побољ ша ва адми
ни стра тив не, послов не и ака дем ске везе у 
реги о ну.

Све ча но уру че ње пот пи са них уго во ра 
одр жа но је у Софи ји.

Mр Небој ша Симе о но вић ■

У окви ру про гра ма кам па ње за упис нових 
сту де на та, настав ни ци и сарад ни ци 

Факул те та за менаџ мент у Заје ча ру посе
ти ли су сред ње шко ле на под руч ју Источ не 
Срби је и пре зен то ва ли сту диј ске про гра ме 
и усло ве сту ди ра ња.

Ова кав вид про мо ци је Факул те та до сада 
се пока зао као добар, јер 2000 уче ни ка завр
шних раз ре да у 22 сред ње шко ле на под руч ју 
Тимоч ке кра ји не директ но доби ја потреб не 
инфор ма ци је о усло ви ма суди ра ња.

Ува жа ва ју ћи чиње ни цу да овај факул тет 
од 1987. годи не успе шно обра зу је сту ден те, 
и ове годи не посто ји вели ко инте ре со ва ње 
сред њо шко ла ца. На осно ву одлу ке ура ве 
Мега тренд уни вер зи те та, Факул тет ће дру гу 
годи ну за редом упи са ти бру цо ше бес плат но. 
То, сва ка ко, није зане ма ру ју ћа чиње ни ца за 
њих и њихо ве роди те ље, с обзи ром на тешку 
еко ном ску ситу а ци ју на под руч ју Источ не 
Срби је.

Поред повољ но сти, Факул тет и током 
сту ди ја сти му ли ше успе шне сту ден те и сви 
они који после завр шет ка прве годи не оства ре 
про сек пре ко 9,50 тако ђе сту ди ра ју на буџе ту 
уни вер зи те та. Посто је и одре ђе ни поро дич ни 
попу сти у сма ње њу шко ла ри не, уко ли ко из 
јед не поро ди це сту ди ра више сту де на та.

Поред раз го во ра и сусре та у сред њим 
шко ла ма у Тимоч кој кра ји ни, Факул тет је 
имао успе шне пре зен та ци је и на сај мо ви ма 
обра зо ва ња у Нишу, Кра гу јев цу и Ћупри ји.

У сре ду 22. маја, орга ни зо ван је ,,Дан 
отво ре них вра та“; гости Факул те та били су 
свр ше ни сред њо школ ци из Заје ча ра и дру гих 
гра до ва Тимоч ке кра ји не. И том при ли ком 

Пре сав ни ци оши на и уса но ва из Срби је и Буар ске на о и си ва њу уо во ра у Софи ји

Мау ран и сре њих шко ла у осе и Факул е у за менаџмен у Зајечару

сред њошклци ма су пред ста вље ни сту диј ски 
про гра ми, могли су да оби ђу згра ду, и виде 
какви их усло ви сту ди ра ња оче ку ју уко ли ко 
се буду опре де ли ли за сту ди је код нас.

При ја вљи ва ње кан ди да та за упис 
почи ње 3. јуна и тра је до 2. јула, при јем ни 
испит биће одр жан 3. јула, а упис сту де на та 
тра ја ће од 9. до 19. јула ове годи не. Н. С. ■
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„Цар ству ју шћа Вије на“, нека да шња пре сто ни ца Хаб збур шке монар
хи је, и пра во сре ди ште исто ри је европ ске кул ту ре, Беч је био и 

остао град пре пун кул тур но и сто риј ских спо ме ни ка који и данас пле не 
све посе ти о це. Мно ги од њих су и део срп ске кул тур не исто ри је. Од 
Вели ке сео бе, 1690, до данас, тра је про цес срп ског усва ја ња теко ви на 
европ ске кул ту ре  пре ко Беча. Овде су 1791. покре ну те прве срп ске 
нови не, овде су штам па не важне књи ге исто ри је срп ске кул ту ре. Ту су 
живе ли, ства ра ли и обја вљи ва ли сво ја дела пио ни ри срп ске нау ке и кул
ту ре  од Доси те ја, Вука, Њего ша, Бран ка Ради че ви ћа и Кор не ли ја Стан
ко ви ћа, до Лазе Кости ћа, Јова на Цви ји ћа и Милу ти на Милан ко ви ћа.

У само неко ли ко дана овај град био је дома ћин и нама, сту ден
ти ма из Јаго ди не.

У 22 часа, у неде љу, 3. мар та, гру па од 220 сту де на та пошла је у 
Беч ауто бу си ма, а још 180 сутра дан, ави о ном са аеро дро ма ''Нико ла 
Тесла'', и све то у орга ни за ци ји јаго дин ске локал не само у пра ве.

Вожња ауто бу сом тра ја ла је целу ноћ, а гото во толи ко и песма. 
Весе ла атмос фе ра какву уме ју да ство ре само сту ден ти. Већ у касним, 
јутар њим сати ма, сусти гао нас је умор и дре меж. Нисмо се ни наспа
ва ли нити чести то раса ни ли, а још за пре по дне ва ево нас у аустриј ској 
пре сто ни ци. На самом почет ку наше посе те, доче ка ли смо нашe водичe, 
који су нас пове ли у раз гле да ње нај по зна ти јих дело ва ово га гра да.

Оби шли смо мно ге зна ме ни то сти од којих је можда нај по зна
ти ја дво рац „Бел ве де ре“ са сво јим вели чан стве ним барок ним вртом, 
пре пу ним скулп ту ра непро ла зне лепо те. Затим Шен брун, који је под 
зашти том УНЕ СКОа, у којем се нала зи „Тир гар тен“, нај ста ри ји зоо
ло шки врт на све ту. Пра ви је излет потре бан да се само оби ђе ова 
пала та, која пру жа посе ти о цу шан су да види гале ри ју барок них про
сто ри ја, диви се рас ко шним фре ска ма на пла фо ну Вели ке гале ри је, 
и у Холу огле да ла, где је сви рао Моцарт још док је сма тран „чудом 
од дете та“. Касни је, усле дио је одмор у хоте лу, при пре ма за вече ру у 
ресто ра ну ''Каза блан ка'', која је била орга ни зо ва на, и дру го вече, где 
смо били зајед но, свих 400 сту де на та, и заба вља ли се уз врхун ски 
музич ки орке стар и пева че.

Сутра дан смо се обре ли на свет ски позна том Беч ком уни вер зи те ту. 
Ко све на њему није сту ди рао од свет ских вели ка на, а ко ли од вели ких 
Срба? Па да поме не мо само Милу ти на Милан ко ви ћа, јед ног од наших 
нај при зна ти јих науч ни ка у све ту. Овај дан био је посве ћен упо зна ва њу 
са аустриј ским обра зов ним систе мом, пре да ва њи ма о исто ри ји овог 
уни вер зи те та, нај зна чај ни јим лич но сти ма како из Срби је, тако и из 
Евро пе, који су ту сту ди ра ли, и оби ла зак једин стве не гра ђе ви не. Сло
бод но се може рећи да Беч ки уни вер зи тет, због свог како спо ља шњег, 
тако и уну тра шњег изгле да, више личи на какву пала ту или дворaц, који 
чине мно го број не огром не слу ша о ни це, библи о те ка у којој је на хиља де 
књи га, дво ри ште, у којем бора ве сту ден ти у сло бод но вре ме, окру же но 
зиди на ма уни вер зи те та... Огром не про сто ри је, ход ни ци уни вер зи те та, 
све про сто оди ше рас ко шном ста ри ном и уко ре ње ном тра ди ци јом.

Оста так дана про ве ли смо само стал но оби ла зе ћи раз не зна ме
ни то сти, попут спо ме ни ка Моцар ту, Бето ве ну, Штра у су, потом раз
гле да ње Музе ја исто риј ске умет но сти, При род њач ког музе ја... Од 
сил них ути са ка и оби ла за ка осе ти ли смо, тек по дола ску у хотел, да 
смо спа ли с ногу.

Тре ћи је дан био за повра так. Могли смо на миру да сла же мо 
про спек те и ути ске о посе ти овој поду нав ској пре сто ни ци, која 
нас је опчи ни ла. Беч, са ста рим језгром Рин гом, с пра вом се може 
назва ти гра доммузе јом. Још толи ко тога је оста ло што смо желе ли 
да види мо. Ипак, неми нов но је да то оста вља мо за неки дру ги пут.

И као што је ред, да у усхи ће њу не забо ра ви мо на захвал ност, нас 
сту де на та из Јаго ди не, пре ма локал ној упра ви наше га гра да, због тога 
што нам је омо гу ћи ла екс кур зи ју коју ћемо упам ти ти за цео живот...

Дија на Зарић ■

Сту ден ти из Јаго ди не у посе ти глав ном гра ду Аустри је

У БЕЧУ КАО У МУЗЕ ЈУ
Чети ри сто ти не Мега трен до вих сту де на та из Јаго ди не, у орга ни за ци ји локал не само у пра ве, оби шло кул тур не  
и исто риј ске зна ме ни то сти гра да који је круп ним сло ви ма упи сан и у срп ску кул тур ну исто ри ју

Суени из Јаоине који су осеили Беч: 
Марко Љубисављевић, Данијела Илић, Јелена Јоцић, Сузана Јовановић, 

Алексанар Гркинић, Влаимир Сефановић  
и aуорка екса, 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 Maри je Aлeксић, кojи, у oквиру 
прeдмeтa Oглaшaвaњe у мeдиjимa и Oднoси с jaвнoшћу, aктивнo прaтe дeшaвaњa нa тржи шту oглaшaвaњa у Србиjи. Рeч je o гру пи у 
сaстaву: Слaвицa Mиjaтoвић, Љубицa Бaкић, Joвaнa Субoтић, Ивaнa Mилoшeвић, Душицa Рaдojeвић, Кaтaринa Ђaкoвић, Aлeксaндрa 
Симић и Брaнкo Шaпoњић. А.Ћ. ■

ПОЕ ЗИ ЈА И КОМ ПЈУ ТЕ РИ
Пово дом међу на род ног дана књи ге ( 23. април), на позив Уни вер зи тет ске библи о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бео гра ду, проф. др 

Мили во је Павло вић (ФКМ) одр жао је у овој уста но ви пре да ва ње о поет ском ства ра ла штву у све тлу про гра ми ра них зна ко ва, с посеб
ним освр том на ком пју тер ску пое зи ју сиг на ли стич ких песни ка. Естет ски учи нак ком пју тер ске песме, рече но је, почи ва на једин ству 
све сно ода бра них зна ков них еле ме на та и непред ви ди вих вер бал них одно са, сли ка и мета фо ра које наста ју ауто мат ским опе ра ци ја ма 
елек трон ског рачу на ра. А.Ћ. ■
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При зна ње СКО НУС-а нашим про фе со ри ма

Нa свeчaнoj aкaдeмиjи кoja je 3. aприлa 2013. oдржaнa у Дoму културe „Студeнт ски грaд“, 
уручeнa су признaњa Студeнт скe кoнфeрeнциje унивeрзитeтa Србиje прoфeсoримa кojи су 

„знaчajнo дoпринeли квaлитeту oбрaзoвaњa студeнтaтa и пoдршци у унaпрeђeњу студeнтс кoг 
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 Студeнт скoг 
КOНУСa Дaнилo Jeрeмић, инaчe студeнт Meдицинскoг фaк ултeтa.

Средином априла председник СКОНУСа Данило Јеремић посетио је Мегатренд и разго
варао о будућој сарадњи са проректором Владаном Кутлешићем и деканима Павловићем и 
Пелевићем. ■

Суенска самоурава

Дана 22.марта 2013. у кон фе рен циј ској сали 
нај ве ћег при ват ног уни вер зи те та у Срби ји, 

одр жан је први саста нак рад ног тела Сту дент
ског пар ла мен та Мега тренд уни вер зи те та.

Оку пље ни су сту дент ски пред став ни ци 
пет нај ве ћих факул те та ове висо ко школ ске 
уста но ве. Исте је на почет ку састан ка поздра
вио заме ник рек то ра проф. др Вла дан Кутле
шић и поже лео им успе шан рад нагла сив ши 
да има ју пуну подр шку у оства ри ва њу и раз
ви ја њу сту дент ских ини ци ја ти ва и циље ва.

Ово рад но тело ће се бави ти сту дент
ским пита њи ма у свим обла сти ма на нивоу 
уни вер зи те та, коор ди ни са ће и пове зи
ва ће сту ден те свих факул те та, као и упра ве 
факул те та и уни вер зи те та у оства ри ва њу 
сту дент ских пра ва и у зашти ти општег 
инте ре са Мега тренд уни вер зи те та.

Тело ће повезивати сту ден те Мега тренд 
уни вер зи те та са оста лим уни вер зи те ти ма 
на тери то ри ји Репу бли ке Срби је, као и на 
међу на род ном пла ну.

По два сту дент ска пред став ни ка са сва
ког факул те та пред ста вља ли су сту дент ске 
пар ла мен те за сле де ће уста но ве: Факул тет 

за послов не сту ди је, Факул тет за кул ту ру и 
меди је, Факул тет за међу на род ну еко но ми ју, 
Факул тет за ком пју тер ске нау ке, Факул тет 
за држав ну упра ву и адми ни стра ци ју.

Пред став ни ци су усво ји ли про грам за 
успо ста вља ње рада ини ци јал ног Сту дент
ског пар ла мен та уни вер зи те та.

Тело је јед но гла сно иза бра ло Пред сед ни
штво Сту дент ског пар ла мен та. За врши о ца 
дужно сти пред сед ни ка Сту дент ског пар ла
мен та уни вер зи те та Мега тренд иза бран је 
Сте фан Димић. 

Одлученo је да при о ри те ти рад ног тела 
буду: сту дент ски инте ре си, спро во ђе ње у 
дело про је ка та сту де на та, орга ни зо ва ње 
разних так ми че ња, соци ја ли за ци ја и кул ту
р но усме ра ва ње сту де на та Мега тренд уни
вер зи те та, спро во ђе ње и дефи ни с а ње про
јек та „Ми смо понос Мега трен да“ који ће 
про мо ви са ти нај бо ље, нај у спе шни је и нај и
стак ну ти је сту ден те, итд. Сту дент ски пар ла
мент ће успо ста ви ти уску сарад њу са омбуд
сма ном Мега тренд уни вер зи те та, и сво јим 
радом биће састав ни део систе ма зашти те 
општег инте ре са Мега тренд уни вер зи те та. ■

Осно ван Сту дент ски пар ла мент и иза бра ни орга ни

Се фан Димић, 
ре се ни к Су ен ско ар ла мен а

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

Спoрaзум o сaрaдњи  
сa Унивeрзитeтoм „Alpen Adria“  

из Клaгeнфуртa

Прoрeк тoр Meгaтрeнд унивeрзитeтa, прoф. др 
Слoбoaн Пajoвић, и прoрeк тoркa 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 прojeк тa „Era smus 
Mun dus Action 2” плaнирaнoг зa пeриoд 2013–2017, 
Meгaтрeнд дoбиje пoлoжaj кoкooрдинaтoрa 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. ■

У Слoвeниjи aкрeдитoвaн 
зajeднички мaстeр прoгрaм  

из лaтинскoaмeричких студиja

Зajeднички мaстeр програм из лaтинскoaмeрич
ких студиja (MLAS) кojи су пoкрeнули Унивeр

зитeт „Примoрскa“ (Фaк ултeт зa хумaнистичкe 
студиje) и Meгaтрeнд унивeрзитeт (Фaк ултeт 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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На Мега тренд уни вер зи те ту у четвр так, 
28. мар та 2013, тре ћу годи ну заре дом, 
обе ле жен је Дан фран ко фо ни је. 

Ове годи не Дан фран ко фо ни је обе ле
жа ва се два де сет пети пут. Дан фран ко фо
ни је је 20. март; сла ви се целог месе ца мар та, 
када се посеб но анга жу ју чла но ви зајед ни це 
оку пље не у окви ру Међу на род не орга ни за
ци је фран ко фо ни је која бро ји 200 мили о на 
осо ба које гово ре фран цу ски језик, одно сно 
75 стал них држа ва и 19 чла ни ца посма тра ча; 
међу њима је и Срби ја од 2006. годи не.

Франк фо ни ја се зала же за веће при
су ство фран цу ског јези ка као сред ства за 
кому ни ка ци ју и кул тур ну раз ме ну и, самим 
тим, за фран цу ски као језик међу на род не 
кому ни ка ци је, обра зо ва ња и подр шке нови
јем инте лек ту ал ном, науч ном и кул тур ном 
раз во ју.

У том сми слу, фран ко фо ни ја се и у 
Срби ји сла ви већ неко ли ко годи на, а про
сла ви се, поред обра зов них уста но ва, при
дру жу је и у њој актив но уче ству је већи број 
дипло мат ских пред став ни шта ва.

Мега тренд је ове годи не Дан фран ко фо
ни је обе ле жио у сарад њи сво јих про фе со ра 
и сту де на та, који су са пуно енту зи ја зма и 

љуба ви спре ма ли про грам и уче ство ва ли у 
њему. Скуп је поздра вио проф. др Сло бо ан 
Пајо вић, про рек тор за међу на род ну сарад њу. 
Потом је отво рен Дан фран ко фо ни је насту
пом сту де на та ФКМ и ФМЕ, који су, уз све
срд но зала га ње и помоћ про фе сор ке фран
цу ског јези ка Љиља не Волф, цело ку пан про
грам реа ли зо ва ли на фран цу ском јези ку.

Надах ну то су реци то ва ли сти хо ве, 
пева ли и чита ли на фран цу ском ода бра не 
тек сто ве који сла ве сву лепо ту истин ског 
сусре та: Јули ја Бакић, Се фан Перо
вић, Ана Весе ли но вић, Јова на Дач ко вић и 
Ина Мари ко вић (ФКМ) и Алек сан ар Бајић 
(ФМЕ).

Уз кла вир ску и гитар ску прат њу Алек
сан ра Цара на и Се фа на Перо ви ћа, сту
ден ти и про фе со ри су на кра ју про гра ма 
отпе ва ли песму „Chant de l’ami tié fran co 
ser be“. Текст за „Песму при ја тељ ства” напи
сао је проф. др Мили во је Павло вић, а музи ку 
ком по но вао Жар ко Перо вић.

Сту ден ти Мега трен да су ове годи не за 
Дан фран ко фо ни је посла ли пору ку љуба ви 
и при ја тељ ства сви ма који воле фран цу ски 
језик и који деле срод не зајед нич ке кул тур не 
и дру ге вред но сти. ■

Обе ле жен Дан фран ко фо ни је

НЕПРЕ СУ ШНА СНАгА  
ФРАН ЦУ СКЕ КУЛ ТУ РЕ
Око 200 мили о на људи данас гово ри фран цу ски језик. Од 2006. годи не 
и Срби ја се убра ја у фран ко фо не земље. Сту ден ти и настав ни ци  
Мега тренд уни вер зи те та на посеб ној све ча но сти при дру жи ли се сви ма 
који воле фран цу ски језик и деле срод не кул тур не и дру ге вред но сти.

Проф. Љиљана Волф

Прорекор Слобоан Пајовић

Суени извое есму о ријаељсву

Ака де мик Иван Јев тић, један од нај плод ни јих савре ме
них срп ских ком по зи то ра, и про фе сор по пози ву на 

Мега трен ду, имао је 29. апри ла у Цен тру „Сава“ свет ску пре
ми је ру „Седам лир ских кру го ва“ – девет песа ма за мецо со
пран и сим фо ниј ски орке стар наста лих на сти хо ве Мом чи ла 
Наста си је ви ћа. Соли сти су били Ната ша Јовић Три вић, 
Јасми на Трум бе таш, Хон Ли и Ненад Ристо вић, а Сим фо
ниј ским орке стром РТС дири го вао је Бојан Суђић. Реци та
тор је био Небој ша Кун да чи на.

У дру гом делу аутор ске вече ри, пред пре пу ном дво ра
ном, изве де но је шест сим фо ниј ских сли ка под насло вом 
„Заду жби не Косо ва“, које су има ле пре ми је ру пре 22 годи не.

Кра јем маја, ака де мик Јев тић имао је при ступ ну бесе ду 
у све ча ној сали САНУ, пово дом при је ма за редов ног чла на 
ове инсти ту ци је.

Јед ним и дру гим пово дом, рек тор Мега трен да проф. др 
Мића Јова но вић при мио је ака де ми ка Јев ти ћа и чести тао 
му на успе си ма које чине част срп ској кул ту ри, а нашем уни
вер зи те ту посеб но.

Фотографија: Мари на Стан ко вић ■

Лир ски кру го ви Ива на Јев ти ћа

Ака е мик Јев ић у раз о во ру с рек о ром Јова но ви ћем
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Мини орре: Све стра ни Мар ко Сре до је вић

Мар ко Сре до је вић један је од нај бо љих сту де на та завр шне годи не Факул те та за кул ту ру и меди је. Пла ни ра да 
упи ше мастер сту ди је како би се даље уса вр ша вао. Има жељу да поста не спорт ски нови нар или комен та тор.

Захва љу ју ћи тален ту који посе ду је и зна њу сте че ном на факул те ту, већ две годи не ради као глав ни пиар мена
џер Свет ског првен ства у хоке ју на леду за јуни о ре и омла дин це. Доса да шњи нај бит ни ји дога ђа ји у кари је ри били 
су му два свет ска првен ства  одр жа на у Бео гра ду. У скло пу тог посла Мар ко пише саоп ште ња за меди је, а ради и 
прескли пинг. Одр жа ва кон фе рен ци је за нови на ре и оба вља посло ве на акре ди та ци ји. Госто вао је у мно гим радиј
ским и теле ви зиј ским еми си ја ма са жељом да неу пу ће ни ма при бли жи хокеј,  јер је, како каже, тај спорт на леду 
забо ра вљен у Срби ји. Као и тек сто ве, са свих мече ва шаље и фото гра фи је на сајт Међу на род не хоке ја шке феде ра
ци је. Посред ством дру штве них мре жа Феј сбу ка и Тви те ра, инфор ми ше љуби те ље хоке ја о нај но ви јим резул та ти ма 
и пред сто је ћим дога ђа ји ма на леде ном тере ну. На самом почет ку радио је и као спи кер на утак ми ца ма.

Зани мљи во је, тако ђе, да је седам на ест годи на про вео игра ју ћи фол клор у Кул тур ноумет нич ком дру штву 
,,Абра ше вић“. Исти чу ћи се у тра ди ци о нал ној умет но сти , насту пао је и као соли ста. Извр сним пле сом пред ста вио 
се у Егип ту, Швај цар ској, Бел ги ји, Фран цу ској, Тур ској и у мно гим дру гим земља ма.

Мар ко је заи ста све стран. Био је члан и музич ког бен да, сви рао је гита ру и кла ви ја ту ре, али је због недо стат ка 
вре ме на морао да се одрек не тог задо вољ ства. Суза на Првуљ ■

Изва ја мо

Четврт века ства ра ла штва истак ну те умет ни це и про фе со ра ФУД

„РЕТРО СПЕК ТИ ВА НЕБА“ ТИЈА НЕ ФИШИЋ
У Пави љо ну „Цви је та Зузо рић“ на Кале мег да ну – сли кар ка Фишић  

на вели чан стве ном задат ку „од хао тич но-тегоб ног све та ка сло бод ном космо су“

У јед ном од нај ре пре зен та тив ни јих гале
риј ских про сто ра глав ног гра да, у Умет
нич ком пави љо ну „Цви је та Зузо рић“ на 

Кале мег да ну, истак ну та срп ска сли кар ка и про
де кан за наста ву на Факул те ту за умет ност и 
дизајн, Тија на Фишић, изло жи ла је, сре ди ном 
мар та, сли ке које чине неку врсту билан са њеног 
ства ра ла штва у послед њих 25 годи на. Изло жба 
под насло вом „Ретро спек ти ва неба“ пра ће на је 
бога то опре мље ним ката ло гом с исцрп ним тек
стом Љуби це Миљ ко вић на увод ном месту, и 
низом репро дук ци ја у коло ру. Изло жба и ката
лог ефект но илу стру ју раст и сазре ва ње ове 
умет ни це од првих кора ка у умет нич кој шко ли 
у Шума то вач кој ули ци, пре ко сту ди ја на ФЛУ 
(кла са Мом чи ла Анто но ви ћа), до сада шње пози
ци је умет ни ка са фор му ли са ном и при ме ње ном 
пое ти ком и засеб ним зна ков ним устрој ством.

Ликов на кри ти ка и тео ре ти ча ри умет но сти 
висо ко су вред но ва ли опус Тија не Фишић, сме
шта ју ћи га на разме ђи мета фи зич ког и раци о нал
ног, тра ди ци о нал ног и аван гард ног. Дејан Ђорић 
тако при ме ћу је да сим бо ли Тија не Фишић дола зе 
из првих, деч јих, наив них и зато упе ча тљи вих 
визи ја. Игром са пла но ви ма, пер спек ти ва ма и 
изгле ди ма, изме ште ним фигу ра ма и пред ме ти ма, 

умет ни ца, пре ма виђе њу овог кри ти ча ра, про
бле ма ти зу је пози ци ју посма тра ча, под сти чу ћи га 
да про ши ри зна че ње тра ди ци о нал но схва ће ног 
илу зи о ни зма. Сли кар ство ове „пут ни це у оно
стра но“ Ђорић сма тра хедо ни стич ким јер она 
ужи ва у чину сли ка ња и риту а лу пред ста вља ња. 
Повре ме но, сли кар ка на сли ка ма испи су је фило
зоф ске и тео ло шке тек сто ве, про ши ру ју ћи тако 
зна че ње сли ке и гра ни це ликов ног јези ка.

Ликов на стре мље ња Тија не Фишић углед на 
тео ре ти чар ка Љуби ца Миљ ко вић пове зу је са 
ста во ви ма Нико ла ја Берђа је ва из чуве ног огле да 
„Ства ра ла штво и лепо та“. Миљ ко ви ће ва пише да 
Тија на Фишић на путу „од хао тич нотескоб ног 
све та ка сло бод ном и див ном космо су“ испу ња ва 
вели чан стве ни зада так, оза ру ју ћи нас сво јом све
тло шћу и про ду жа ва ју ћи црве ну нит сли кар ства 
од пећин ских црте жа, пре ко срп ских сред ње ве
ков них фре са ка и рене сан се, до модер не, пост мо
дер не и савре ме них токо ва.

„Тија на пла стич ним сред стви ма јасно оте
ло тво ру је мисао и емо ци је, а хро ма ти ком оства
ру је атмос фе ру меди те ран ског под не бља“, пише 
Љуби ца Миљ ко вић. „На њеној пале ти пре о вла
да ва пла ва, нај не ма те ри јал ни ја и нај хлад ни ја 
боја која успе ва да откра ви сво јом топли ном, али 

не недо ста ју ни оста ле, посеб но зеле на, затим 
црве на, окер, бела или било која нео п ход на за 
рит мо ве, дина ми ку и узбу дљи ву орке стра ци ју“.

Сама, пак, сли кар ка, у ауто по е тич ком лек си
ко ну сво јих сим бо ла, ова ко раз от кри ва сло же ну 
ико но гра фи ју изло же них сли ка:

Облак озна ча ва основ нос живо а – кре
а ње, ј. сло бо но кре а ње – сим бол сло бо е: 
лее ње – леб е ње.

Сва ри које „висе“ са обла ка ре са вља ју 
нужнос оми ре но си с мае ри јал ним све ом.

Гор ња оло ви на сли ке ре са вља живо 
моућ у мимо хо у с већи ном ру их живо а. 
Поре шно би било схва а ње а се раи о било 
каквом сушин ски неа ив ном осе ћа њу веза
ном за земаљ ски све. Па ња ри а а ро шло
си. Жаље ње или само са жа ље ње – ако ђе. Они 
су исо Духов них Мер е ви на. Вии се – њима се 
може само наре: У ВИС!

Тија на Фишић носи лац је више углед них 
при зна ња за свој ликов ни и педа го шки рад. 
Изло жба у „Цви је ти Зузо рић“ оправ да ва висо ко 
место Тија не Фишић у исто ри ји срп ске модер не 
умет но сти и озбиљ но је кан ди ду је за ликов ни 
дога ђај сезо не.

М. П. ■

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

Мар ко Сре о је вић
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Алек сан дар Костић, Факул тет  
за држав ну упра ву и адми ни стра ци ју:

Морам, пре све га, при зна ти да 
читам знатно мање него што сам то 
чинио док сам био мла ђи; међу тим, и 
поред број них оба ве за на факул те ту, 
про на ла зим вре ме да про чи там добру 
књи гу.

Тре нут но бих издво јио два 
насло ва: „Вели ко издај ство“, књи гу 
Ерн ла Бред фор да, која гово ри о после
ди ца ма пада Цари гра да 1204. годи не, 
и утвр ђу је зна чај овог дога ђа ја који 
исти че као узрок мно гих буду ћих 

пита ња, изме ђу оста лог, и дана шњу поде лу изме ђу источ не и запад не 
Евро пе. Тако ђе, пре по ру чио бих и вео ма саже то дело Арчи бал да 
Рај са „Чуј те, Срби“, обја вље но тек након њего ве смр ти, које ука зу је 
на наше врли не и мане и вео ма је кори сно за раз у ме ва ње неких дана
шњих при ли ка у који ма живи мо.

Не могу а да не поме нем и „Днев ник мото ци кли сте“, Ерне ста 
Гева ре, јед ну од мени нај дра жих књи га, која пред ста вља скуп пут них 
запи са наста лих у Чео вој мла до сти, пре него што је постао познат 
широм све та.

Вања Сто јић, Факул тет за кул ту ру  
и меди је:

Књи га коју тре нут но читам је дело 
књи жев ни це Сузан Ври ланд “Арте ми
зи на страст”. Допа ла ми се јер гово ри 
о ита ли јан ској кул ту ри и о првој сли
кар ки која се упр кос зло ста вља њу од 
стра не сво га учи те ља и жиго са ња од 
стра не јав но сти, избо ри ла за сво је 
место у умет но сти током 17. века, и тако 
сте кла сла ву за живо та и била при зна та 
за свој једин стве ни тале нат у све ту до 
тада резер ви са ном само за мушкар це.

Топло пре по ру  чу  јем и дело 
Роби на С. Шар ма, под нази вом "Калу ђер који је про дао свој Фера ри". 
Уз помоћ ње откри ва мо како да оства ри мо сво је сно ве, откри је мо 
пра ве вред но сти, да пошту је мо себе и дру ге, буде мо задо вољ ни сво
јим живо том, као и да узме мо суд би ну у сво је руке.

Реч је о изван ред ном адво ка ту Џули ја ну Мен тлу, кога је трка за 
успе хом и богат ством дове ла ско ро до смр ти, усред завр шне речи у 
пре пу ној суд ни ци, што га је наве ло да добро раз ми сли о сушти ни 
живо та и оно ме чему тежи. Како би добио одго во ре на поста вље на 
пита ња одла зи на Хима ла је, где запо чи ње нов, јед но ста ван и до тада 
нео би чан живот са мудра ци ма.

Vox populi

Анке та „Мега трен до вог гла сни ка”

МИ ЧИТА МО КЊИ гЕ,  
АЛИ И КЊИ гЕ ЧИТА ЈУ НАС
Шта млади чита ју осим уџбе нич ке лите ра ту ре? – питали смо студенте Мегатренда

Модер на тума че ња књи жев но сти и нови ја умет нич ка прак са пре и спи ту ју, под ри ва ју и рела ти ви зу ју пози ци ју ауто ра, ста вља ју ћи у 
први план  Чита о ца. Ролан Барт, на при мер, у есе ју "Смрт ауто ра", не види више ауто ра као ауто ном ног, врхов ног и једи но овла шће
ног субјек та, већ на трон узди же чита о ца који се про би ја кроз мре жу више ди мен зи о нал ног тек сту ал ног тки ва. "Једин ство тек ста не 

лежи у њего вом поре клу, него у њего вом одре ди шту", пише Барт.
Дру ги вели ки фран цу ски писац, Андре Жид, при знао је: "Ја не знам шта сам рекао док не чујем од сво јих чита ла ца", а Цве тан Тодо ров на то 

дода је: "Текст је само пик ник на који писац доно си речи, а чита о ци сми сао".
Кра јем маја, док се сту ден ти при пре ма ју за јун ске испи те, желе ли смо да сазна мо какви су они чита о ци, и које књи ге отва ра ју осим уџбе

нич ке лите ра ту ре. Ево шта смо сазна ли:

Тија на Цари чић, Факул тет  
за пос лов ну еко но ми ју, Ваље во:

Овог про ле ћа имам више вре ме на 
за књи ге, како оне из настав ног про
гра ма, тако и дру ге, за душу и ужи
ва ње. Због бебе, која има неко ли ко 
месе ци, више вре ме на про во дим у 
кући, чита ју ћи; спре мам послед ње 
испи те који су ми пре о ста ли до 
дипло ме, и читам беле три сти ку по 
сло бод ном избо ру.

Моју пажњу посеб но је зао ку пи ла 
књи га Мари је Јак шић под интри
гант ним насло вом "Жене су бли же 

Хри сту" (изда вач "Арте"). Књи гу је пре по ру чи ло неко ли ко зна ла ца 
који ма веру јем, на челу са ака де ми ком Душа ном Кова че ви ћем, који 
сва ка ко неће ста ви ти свој пот пис ако није пот пу но уве рен у ква ли
тет. Књи га писа на у фор ми која се може тума чи ти и као жан ров ски 
иско рак гово ри о неиз мер ној љуба ви ћер ке пре ма оцу. У рома ну се 
вешто меша ју све то и све тов но, про шло и буду ће, дале ко и бли ско. 
Надах ну та, лепо ре ка и чиста про за о љуба ви какву мно ге од нас 
пам те, а Мари ја Јак шић је успе ла да је пре то чи у дир љи ву емо тив ну 
испо вест.

Мили ца Гаври ло вић, док тор ске  
сту ди је ФПС:

Поред струч не лите ра ту ре, веза не 
за област еко но ми је и међу на род не 
еко но ми је, чуве них ауто ра Круг ма на, 
Самју ел со на, Блан чар да, Дор нбу ша, 
Фише ра и дру гих, волим да про чи
там добру књи гу с којом отпу ту јем у 
неки дру ги свет. Морам при зна ти да 
ми свет ски писац бест се ле ра Пау ло 
Кое љо зао ку пља пажњу сва ким сво
јим новим делом, а посеб но то чини 
опште позна та књи га под нази вом 
"Захир", која тера чита о ца на раз ми

шља ње и извла че ње поу ка. Сли чан њему је и писац Робин Шар ма, 
чија су дела јако поуч на, зани мљи ва и забав на.

Тако ђе, за мене зани мљи ва је књи га бео град ског писца Моме 
Капо ра "111 при ча", као и нај ве ћи број рома на Мари ја Кин га, Вар
га са Љосе, Кар ло са Руи са Сафо на и слич них, који се нала зе на мојим 
поли ца ма са књи га ма.

У пла ну ми је да про чи там "Мирис мра ка", мог коле ге Мио
ми ра Петро ви ћа, а тре нут но читам "Бео град испод Бео гра да", књигу 
која пока зу је коли ко је Бео град ризни ца тај ни и која ме је наве ла да 
пишем сти хо ве о овом гра ду.
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Дија на Дозет, Факул тет  
за био фар минг, Бач ка Топо ла:

Бор ба је пре у зе ла његов живот, 
поста ла му опсе си ја, госпо дар коме је 
сле по слу жио. Осе тив ши се  про гле
дао је. Запи тао се где је сми сао њего ве 
бор бе, гле да ли пра вил но на сво ју про
шлост. Толи ко годи на касни је није се 
јасно сећао почет ка свог освет нич ког 
зано са. Негде, у међу вре ме ну, избле
де ла је неправ да која му је нане та. Већу 
је неправ ду нанео себи хрле ћи да, у 

сво јој осве ти, вра ти мило за дра го. Сећао се дога ђа ја, стра шног путо
ва ња у твр ђа ву, борав ка у њој, али је тра жио у себи тог прав до љу би
вог, сиро ма шног сужња...оно га ко је некад и био. Сећа ње је живе ло у 
њему, али он више није био тај коме је то сећа ње при па да ло. Осве та 
даје сна гу чове ку, али уни шта ва чове ка у њему. Живе ћи за њу одри
че мо се у живо ту све га што је вред но.

То су сазна ња до којих сам дошла чита ју ћи књи гу Алек сан дра 
Диме "Гроф Мон те Кри сто". Пре по ру чу јем је и вама.

Лука Ристић, Факул тет  
за послов не сту ди је:

Уче ње, тре нин зи, добра књи га, 
изла сци, па опет све испо чет ка. Такав 
је мој рас по ред. Само оно што могу да 
про чи там у даху, узи мам у сво је руке, на 
пре по ру ку при ја те ља. У скла ду са мојим 
истра жи вач ким карак те ром, послед
њих дана читам детек тив ску књи гу 
„Шап тач“, ауто ра Дона та Кари зи ја, који 
је овај роман напи сао с наме ром да се 

сва ки чита лац уду би у лик истра жи те ља који са парт нер ком ради на 
расве тља ва њу слу ча је ва шест уби је них дево ја ка, реша ва ју ћи заго нет ку: 
не посто ји одр жи ва веза изме ђу уби це и свих неста лих дево ја ка, осим 
прве. Зани мљи ва и узбу дљи ва при ча за оне који су радо зна ли.

Ипак, како је лето већ уве ли ко на вра ти ма, а ја узо ран сту дент, 
дошло је вре ме да се поза ба вим мало лак шим тема ма, и зато ми неће 
бити тешко да пре ли стам књи гу „ДА! 50 тај ни убе ђи ва ња“, из које 
ћу, са сигур но шћу, сво је убе ђи вач ке спо соб но сти, како у при ват ном 
живо ту, спор ту, а и сутра у свом послу успе шно при ме ни ти, кроз 
науч но дока за не чињеницe.

Алек сан дра Чугаљ, Факул тет  
ком пју тер ских нау ка:

Нај ви ше волим да читам дела 
Дани ла Киша, јер ме увек изно ва 
осва ја њего ва гени јал ност. Он је љубав 
коју сам откри ла још у сред њо школ
ским дани ма када смо у првој годи ни 
чита ли “Ране јаде”, а нешто касни је 
и “Енци кло пе ди ју мртвих”. Киш се у 
сво јим дели ма често бавио поли тич
ким при ли ка ма свог доба, поку ша вао 
да на питак и разу мљив начин при

ка же оби чан људ ски живот, бавио се пси хо ло ги јом лич но сти, али 
исто вре ме но поку ша вао да под стак не одре ђе на фило зоф ска раз ми
шља ња. ”Енци кло пе ди ја мртвих“ је склоп нове ла које се баве пита
њем смр ти од нај ра ни јих вре ме на па до модер ног доба. Пре пли та
њем љуба ви и смр ти у раз ли чи тим дру штве ним пери о ди ма. Киша 
бих пре по ру чи ла сва ко ме ко жели да се бави неким дубљим сми
слом, ко воли и има могућ ност да живот чита и изме ђу редо ва. Поред 
тога, већи ну сло бод ног вре ме на провoдим уз нека дела која се баве 
антич ким вре ме ни ма или грч ком и нор диј ском мито ло ги јом, или 
пак уз дела која су у вези са неким спе ци фич ним пери о дом из исто
ри је. Нај ви ше волим пери од ста ре Грч ке, ста рог Рима и Визан ти је. 
Волим исто ри ју. 

Дани је ла Кујун џић, Факул тет  
за међу на род ну еко но ми ју:

Пре пар дана сам завр ши ла чита ње 
књи ге "Анти го на и ја". То је прва књи га 
нови нар ке Кејт Kланчи.
Анти го на је Албан ка, избе гли ца с 
Косо ва. Она и Кејт се упо зна ју у Лон
до ну 1999. годи не и тако запо чи њу 
дуго го ди шњи послов ни и при ја тељ
ски однос. Анти го на је овде дефи ни
тив но глав на зве зда. Коли чи на раз
у ме ва ња и сао се ћа ња пре ма осо би 

из тотал но дру га чи јег кул ту ро ло шког миљеа којe је пока за ла Кејт 
је мак си мал на, а у исто вре ме нена ме тљи ва. Допа ле су ми се обе 
жене. Веза изме ђу њих две побољ ша ва књи гу јер истра жу ју раз ли ке 
у мишље њи ма и како оне пома жу јед на дру гој, упр кос томе што се 
њихо ви живо ти вео ма раз ли ку ју. Ово је изу зет на књи га, испу ње на 
оча јем, а опет, с дру ге стра не, потвр ђу је да у живо ту посто је нада, 
при ја тељ ство и љубав. 

Ово је књи га која би могла покре ну ти на хиља де раз го во ра, јер 
гово ри о феми ни зму и уло зи жене у дана шњем дру штву. Про чи тај те 
је! Чита се у јед ном даху.

Сте фан Нико лић, Факул тет  
за умет ност и дизајн:

Осим уџбе ни ка које сам посеб но при
гр лио у сусрет јун ском испит ном року, 
повре ме но читам две капи тал не књи ге из 
обла сти кул тур не поли ти ке. Јед на је „Дух 
само по ри ца ња“ Мила Лом па ра, про фе со ра 
Фило ло шког факул те та у Бео гра ду, а дру га 
је „Родо љуп ци и родо мр сци“ нашег про фе
со ра Зора на Авра мо ви ћа (ФКМ). Обе обра
ђу ју срод не теме и покри ва ју под руч ја која 

до сада нису била довољ но обра ђе на. И један и дру ги аутор зала жу се за 
инте гра ли зам срп ске кул тур не поли ти ке као бит не ком по нен те држав не 
и наци о нал не егзи стен ци је саме Срби је. Дру гим речи ма, они ука зу ју да у 
сада шњим узбур ка ним вре ме ни ма Срби ја као мала земља – „мала слам ка 
међу вихо ро ве“, што би рекао Његош – може да опста не осла ња ју ћи се 
на сво је вели ке ресур се у обла сти кул ту ре, ако већ такви не посто је у 
обла сти еко но ми је или гео по ли ти ке, на при мер. Ови ауто ри се зала жу 
за афир ма ци ју тзв. срп ског ста новн шта у кул ту ри и поли ти ци, а оштро 
кри ти ку ју – наво де ћи кон крет не при ме ре, и име на – поја ве, тен ден ци је, 
поје дин це и гру пе који су при хва ти ли опа сну фор му лу само по ри ца ња 
оно га што је код нас нај вред ни је у обла сти духов ног ства ра ла штва.

Ана Мари ја Ђурић, Факул тет  
за ме наџ мент, Заје чар

Ја сам сло бо дан човек...сло бо дан, 
све док ме не пре о ку пи ра мој Захир... 
Сва ко од нас има свог Захи ра, он те 
пра ти где год кре неш, и нерас ки див је 
део тебе, ви сте јед но и у мисли ма зау
век зајед но... Љубав пра ва, јака, нерас
ки ди ва, опсе сив на, пато ло шка, она која 
обу зи ма, пара ли ше... води у луди ло. 
Чак и када је толи ко јака да пре ла зи 

гра ни цу опсе си је, из ње црпи мо живот ну енер ги ју. Може бити тако 
дале ка, а ипак и тако моћ на да раза ра све што јој се нађе на путу. Сва ка 
љубав има сво је вре ме  "вре ме кад се дере и вре ме кад се саши ва".

"Захир" Пао ла Кое ља је мае страл но дело које на нај бо љи начин одсли
ка ва чове ко ву потре бу да воли, и да буде вољен, у тој мери да дово ди 
до опсе си је која је корак до луди ла. Дело оби лу је мно штвом мета фо ра, 
уну тра шњих миса о них диле ма, и број ним назна ка ма, које чита о цу оста
вља ју одре ђе ни сте пен сло бо де да изма шта недо вр ше не мисли. "Захир" је 
књи га коју држим на свом рад ном сто лу, и којој се често вра ћам.

Анке ту спро ве ла: Анђе ла Ћиро вић ■
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Сло же ност и више слој ност про ве ре зна ња

ИСПИТ НА ДРА МА У ВИШЕ ЧИНО ВА
•	 	Зна	ње	није	само	исход,	резул	тат,	већ	пре	све	га	путо	ва	ње	у	више	ета	па	које	покре	ће,	моби	ли	ше,	 

анга жу је и раз ви ја цело куп ну лич ност испи та ни ка.
•	 	Фак	тор	сре	ће	игра	уло	гу	у	свим	чино	ви	ма	пока	зи	ва	ња	и	ева	лу	а	ци	је	зна	ња	или	вешти	не.	Нови	систем	 

сту ди ра ња, по наче ли ма Болоњ ске декла ра ци је, омо гу ћу је настав ни ци ма да боље упо зна ју сво је  
сту де нте и да их објек тив ни је оце не.

Пише: доц. др Татја на Мили во је вић

Испит се, нај са же ти је, дефи ни ше као 
посту пак којим се утвр ђу је ниво нечи јег 

зна ња или вешти на. Сада шњи европ ски сис
тем пре но са и аку му ла ци је бодо ва (скра ће но 
ЕСПБ), пред ста вља нуме рич ки систем вред
но ва ња рада сту ден та уло же ног у сти ца ње 
зна ња, спо соб но сти и вешти на пред ви ђе них 
про гра мом сту ди ра ња, одно сно кон крет ним 
пред ме том у окви ру тог про гра ма. Ова пре ци
зна и суво пар на дефи ни ци ја не откри ва, међу
тим, сву сло же ност и више слој ност зна че ња 
и сми сла испи та. Сти ца ње и про ве ра зна ња 
и вешти на укљу чу ју, наи ме, више пси хо ло
шких, инди ви ду ал них и дру штве них аспе ка та 
и димен зи ја. Зна ње није само исход, резул
тат, већ пре све га путо ва ње у више ета па које 
покре ће, моби ли ше, анга жу је и раз ви ја цело
куп ну лич ност испи та ни ка. Волим да кажем 
сту ден ти ма да се испит пола же карак те ром, а 
не само инте ли ген ци јом, уче њем и пам ће њем. 
Зато се може рећи да је сва ки, а не само завр
шни испит, ујед но и испит лич но сти, потвр да 
о још јед ном кора ку на путу њеног сазре ва ња, 
само о сна жи ва ња и јача ња само по што ва ња.

Сва ка фаза шко ло ва ња је нека врста 
ини ци ја ци је, пре ла ска из јед ног ста ту са у 
дру ги, из јед ног уни вер зу ма у дру ги. Завр
шет ком основ не шко ле, ђак пре ла зи из све та 
детињ ства у рано мла да ла штво, окон ча њем 

сред ње шко ле или гим на зи је ула зи у свет 
раног одра слог доба (са одре ђе ном струч ном 
оспо со бље но шћу, или ула зни цом за даље 
уса вр ша ва ње), а завр шет ком сту ди ја сту па у 
свет про фе си о на ли зма и нових дру штве них 
веза. Сва ко дру штво је, од пам ти ве ка, обе ле
жа ва ло завр ше так јед ног живот ног циклу са 
или раз вој не фазе и ула зак у нови тзв. риту
а ли ма ини ци ја ци је или пре ла ска. Ини ци
ја ци ја (или уво ђе ње, посве ће ње) је систем 
обре да, оби ча ја, пра ви ла и нор ми којим 
се слу же тра ди ци о нал на дру штва како би 
из пери о да детињ ства деча ке уве ли у нову 
уло гу мушкар ца, а девој ке у нову уло гу жене. 
Риту а ли ини ци ја ци је често су пра ће ни изла
гањeм тешким иску ше њи ма (изла га ње дуго
трај ној само ћи, гла ди, жеђи, обре зи ва ње и 
сл.) што има сим бо лич ку уло гу рас ки да ња 
при мар них спо на са роди те љи ма, дечи је 
зави сно сти и зашти ће но сти, укљу чи ва ње у 
свет одра слих. Сва ко дру штво орга ни зу је те 
обре де на осно ву сво јих нор ми и веро ва ња 
о томе шта зна чи бити зрео и про дук ти ван 
члан зајед ни це, какве осо би не он или она 
тре ба да посе ду је, раз ви ја и испо ља ва.

 Дана шња циви ли за ци ја не тра жи брзе 
јаха че, кро ти те ље дивљих зве ри, оштро ви де 
и веште лов це, већ људе од зна ња, те око тих 
вред но сти орга ни зу је сво је риту а ле ини ци ја
ци је. Ко год се жали на муке уче ња, тре ба ло 
би да раз ми сли да ли би се мењао са мла ди

ћи ма и девој ка ма који су нека да, али и сада у 
мно гим тра ди ци о на ним зајед ни ца ма и дело
ви ма све та, про ла зи ли кроз сло же не, ризич не 
и често бол не обре де ини ци ја ци је. При том 
нису има ли избо ра, за раз ли ку од избо ра да 
се сту ди ра или не, а после ди це неу спе шног 
про ла же ња кроз обред биле су дра стич не.

„Сту ди је фигу ри ра ју као сво је вр стан 
rite de pas sa ( риту ал пре ла ска), а испи ти као 
риту ал ни чино ви који се рит мич но пона
вља ју током целог риту а ла (...) Сва ки пут када 
поло жи испит, сту дент чини један корак који 
га уда ља ва од прет ход ног ста ту са и, исто вре
ме но, при бли жа ва ста ту су који ће сте ћи када 
сту ди је завр ши. Нео спор но је, дакле, да је 
испит за сту ден та пре вас ход но ини ци ја циј
ски чин“ – каже наш етно лог Душан Бан дић 
у књи зи “Народ но пра во сла вље“ (2010:161) 
и дода је да сто га, уче шће у испит ном риту
а лу носи изве стан ризик за ини ци јан та. 
„Може му, на при мер, успо ри ти или чак 
оне мо гу ћи ти даље уче шће у трци за жеље
ним ста ту сом. Зато је вео ма важно како ће се 
испит на дра ма оди гра ти. Позна то је да се она 
и оди гра ва пре ма јед ном стро го утвр ђе ном 
кодек су, пре ма пра ви ли ма којих мора ју да се 
при др жа ва ју сви њени уче сни ци.“

Дана шња пра ви ла сту ди ра ња, она ко како 
их дефи ни ше Болоњ ска декла ра ци ја, поспе
шу ју ефи ка сност сту ди ра ња и уве ли ко убла
жу ју нека да шњу „испит ну дра му“. Испит 
је рани је био јед но крат ни круп ни дога ђај, 
који је сада поде љен на више лак ше савла ди
вих међу ци ље ва и фаза. Зна ње се про це њу је 
у кон ти ну и ра ном току, чиме је фак тор слу
чај но сти, сре ће или „мале ра“ знат но ума њен. 
Зна мо да фак тор сре ће игра неку уло гу у свим 
чино ви ма пока зи ва ња зна ња или вешти не. 
Спор ти сти који месе ци ма и годи на ма тре ни
ра ју спре ма ју ћи се за неко так ми че ње, на тај 
дан могу да има ју „пех“ и да под ба це без пра ва 
на „поправ ни испит“. Делић секун де одлу чу је 
о доби ја њу злат не, сре бр не, брон за не меда ље 
или изо стан ку награ де. Пола пое на одре ђу је 
исход кошар ка шке утак ми це. Лош дан, рђа ва 
вест, бак те ри ја или вирус могу да одлу че о 
том дели ћу секун де.

Са новим систе мом сту ди ра ња, међу тим, 
про фе сор посте пе но, током целог семе стра, 
све боље упо зна је сво је сту ден те, те зато може 
објек тив ни је и поу зда ни је да про це ни њихо ве 
спо соб но сти, посве ће ност, пажњу, кон цен
тра ци ју, одго вор ност ... или недо ста так истих. 
Сту дент има довољ но вре ме на и при ли ка да 
се „трг не“, „про бу ди из дре ме жа“, да попра ви 

„Су и ра ње карак е ром“: са иси а на Меа рен у у арил ском року
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евен ту ал но непо вољ ни ји почет ни ути сак. То сма њу је тра у мат ски 
потен ци јал крај њег испит ног чина, али пред сту ден та поста вља одре
ђе не зах те ве, а пре све га оду ча ва ње од тзв. про кра сти на ци је (скло но сти 
одла га ња оба ве за за касни је – за сутра, за поне де љак, или за 1. јану ар) 
и кам пањ ског мен та ли те та („Не коље се пра се пред Божић“, каже наш 
народ, а у Инди ји кажу: „Сло на можеш јести само малом каши чи цом“). 
Риту ал сту ди ра ња и испи ти ва ња се тако дели на низ редов них, сит ни
јих и лак ше „свар љи вих зало га ја“.

Упра во се у таквом кон тек сту нај бо ље пока зу је да се сту ди ра 
карак те ром. Не ради се овде о чуве ном „загре ва њу сто ли це“, јер 
седе ње на сто ли ци, само по себи, уз „чато ва ње“ на интер не ту, чита ње 
и сла ње СМС пору ка, слу ша ње музи ке или звр ја ње у пра зно слу жи 
само кри вље њу кич ме.

Кон ти ну и ра на про ве ра зна ња сту ден та ујед но и нераз двој но 
зна чи про ве ру њего вих спо соб но сти орга ни за ци је, упра вља ња 
вре ме ном, само мо ти ва ци је, само ди сци пли не и само кон тро ле као 
спо соб но сти одла га ња непо сред ног задо вољ ства зарад вред ни јих 
циље ва. На про ве ри је и коли ко је реа ли стич на њего ва про це на 
одно са изме ђу циља и рада који тре ба да уло жи да би га пости гао, 

спо соб ност објек тив ног и кри тич ног сагле да ва ња себе, при ла го
ђа ва ња нор ма ма и пра ви ли ма сту ди ра ња, истрај но сти, срча но
сти, само пре ва зи ла же ња, усред сре ђе но сти, пре ци зно сти, поу
зда но сти, ауто но ми је итд. Украт ко, сту ди је су при ли ка за раз вој 
и про ве ру оних спо соб но сти које воде зре лој, инте гри са ној лич
но сти, која се осе ћа и која јесте ефи ка сна, про дук тив на, сна жна, 
спрем на да аде кват но и кре а тив но одго во ри на сло же не живот не 
иза зо ве – при ват не, про фе си о нал не и дру штве не.

За крај оста вљам оно што мислим да је нај ва жни је, а што се често 
пре ви ђа. У сушти ни, мање је важно то што испи ти вач про це њу је учи
нак и достиг ну ћа испи та ни ка. Мно го је важни је за самог сту ден та 
што он, током про це са сту ди ра ња, одно сно кроз испит не обре де, сам 
себе упо зна је, иску ша ва и ста вља на про ве ру. Откри ва ко је, чему 
ствар но тежи, коли ко и шта може, коли ко је спре ман да ула же у себе 
и да себе ула же, или коли ко обма њу је себе, да ли су му жеље и воља 
у рас ко ра ку или ускла ђе не, да ли је одлу чан да вла да собом и упра
вља сво јим живо том, или пушта да га носе и раз вла че на све стра не 
разно вр сни надра жа ји и иску ше ња, путе ви ма који не воде никудa.

Испи ти су међа ши који обе ле жа ва ју пут само ра зво ја и само спо зна је.

Како се спре ма за испит
Суви шно би било нагла си ти да тре ба да се учи. То зна ју и они који уче и они који не уче. Бит но је како и којом ина ми ком се учи. 

Сту ден ти зна ју да се по жа ле да не раз у ме ју зашто су има ли лоше резул тате, а пуно су учи ли. Нај че шће се испо ста ви да су интен зив но 
учи ли неко ли ко дана пред коло кви јум или испит. Пошто их је то замо ри ло, њихов субјек тив ни осе ћај је да су дали све од себе. Нажа
лост, или на сре ћу, мозак и нер вни систем нису орман у који може те да сло жи те све сво је ства ри за дандва. Они не маре за ваш осе ћај 
вре ме на, већ сле де сво је зако ни то сти и свој ритам. Оно што се „пре ђе“ у неко ли ко дана је само „пре ђе но“ и пре ћи ће вас на испи ту. 
Дока за но је да се гра ди во или вешти на успе шни је  са вла да ва ако се учи вре мен ски рас по ре ђе но, то јест редов но, с пау за ма, него  а ко се 
учи вре мен ски кон цен три са но, или, како се попу лар но каже – „кам пањ ски“. Уче ње с пау за ма успо ра ва јавља ње умо ра, пого то во код 
тешки х и сло же них садр жа ја, чије савла да ва ње тра жи висо ку кон цен тра ци ју и анга жо ва ност. Пау зе спре ча ва ју пре за си ће ност уче њем 
и омо гу ћа ва ју нео ме тан рад ор га ни зо ва ња и „ути ски ва ња“ зна ња у све сном, пред све сном и несве сном сло ју пси хе. То се у пси хо ло ги ји 
зове фаза „инку ба ци је“ (буквал но „лежа ње на јаји ма“). Не каже се уза луд да гра ди во тре ба да се „слег не“, или да се„сва ри“.

Зна ње про ла зи, баш као и исхра на, кроз про цес „мета бо ли за ци је“. Не може се тај про цес на силу убр за ти и саби ти. Пред у слов за 
успе шно уче ње је и усред сре ђе ност пажње. Што је интен зив ни ја пажња или кон цен тра ци ја при уче њу неког садр жа ја, то се он боље 
аси ми лу је, дуже пам ти и боље репро ду ку је.

Уче ни ци и сту ден ти често погре шно пои сто ве ћу ју савла да ва ње неког садр жа ја са упо зна ва њем с њим или њего вим пре по зна ва њем. 
Кажу: „Знам све то, позна то ми је, само не умем да поно вим“. Али, упо зна ти и пре по зна ти није исто што и нау чи ти. Уче ње почи ње са 
чита њем, упо зна ва њем са мате ри јом, затим напо ром вла сти те мисли да се она раз у ме, да се њени дело ви пове жу у логич ну и сми сле ну 
цели ну... и ту се мно ги зау ста ве. Међу тим, тек сле ди пона вља ње и утвр ђи ва ње гра ди ва, и то поступ но, у више „рата“ или „зало га ја“. ■

Они су изабрали будућност

Најбољи суени Факулеа за комјуерске науке са  еканом Ранковим и рофесорима Шрцем, Обраовићем и  Тренкићем
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У орга ни за ци ји проф. др. Бра ни сла ва 
Миш че ви ћа и доц. др. Тибо ра Кењвеша, 

сту ден ти III и IV годи не Факул те та за био
фар минг из Бач ке Топо ле, посе ти ли су нову 
фар му ПКБа у насе љу Врбов ско. Циљ посе те 
био је да се сту ден ти упо зна ју са нај са вре ме
ни јом опре мом у Евро пи, када је про из вод ња 
мле ка у пита њу. Од дирек то ра про из вод ње, 
сту ден ти су има ли при ли ку да чују које су 
то зна чај не раз ли ке изме ђу ста рог начи на 
држа ња, исхра не, менаџ мен та и новог, 
савре ме ног који зах те ва зна чај но мање ула
га ња рада рад ни ка и лак ше оба вља ње рад
них опе ра ци ја. Сту ден ти су обиш ли све нај
зна чај ни је објек те и фар ме овог једин стве ног 
пого на и упо зна ли се са про це сом рада и 
буду ћим пла но ви ма. 

Доби ли смо једин стве ну пону ду да наши 
сту ден ти могу да дођу, при ку пља ју подат ке, 
бора ве на фар ми кад год могу и коли ко желе 

у циљу изра де заврш них радо ва, мастер 
радо ва и сл.

Након овог оби ла ска, сту ден ти су про
ду жи ли пут до Сто чар ско вете ри нар ског 
цен тра Крња ча. У Цен тру нас је при мио 
дирек тор, др. Сте ван Пер ко вић са сво јим 
сарад ни ци ма. После речи добро дош ли це, 
сту ден ти ма је одр жа но пре да ва ње о исто ри
ја ту сто чар ства у Срби ји, тре нут ном ста њу 
код нас и пла но ви ма Цен тра у будућ но
сти. При ка за на је колек ци ја нај зна чај ни јих 
бико ва Цен тра и њи хо ве карак те ри сти ке. 
Током пре да ва ња, сту ден ти су има ли при
ли ку да поста вља ју пита ња у вези наве де них 
тема. После осве же ња, сту ден ти су обиш ли 
лабо ра то ри је Цен тра. Упо зна ли су се са свим 
рад ним про це си ма, опре мом која се кори сти 
и ула зи ли су у цен трал ни депо за чува ње 
семе на.

■

СТУ ДЕН ТИ И ПРО ФЕ СО РИ ФАКУЛ ТЕ ТА ЗА БИО ФАР МИНг НА НОВОЈ ФАР МИ ПКБ-а

ДВЕ КЊИ гЕ  
ПРОФ. ДРА гА НА НИКО ДИ ЈЕ ВИ ЋА

Проф. др Дра ган Нико ди је вић, про де кан за нау ку на ФКМ, обја вио је у про те
клој сезо ни две сту ди је из обла сти менаџ мен та и мар ке тин га:

„Менаџ мент и мар ке тинг у умет но сти“ обја вљен је у изда њу „Слу жбе ног гла
сни ка“, а „Менаџ мент масов них меди ја“ у изда њу „Чиго ја штам пе“.

Обја вљи ва ње дру ге књи ге финан сиј ски је помо гло Мини стар ство про све те и 
нау ке.

ТРИ КЊИ гЕ НАШИХ ДОК ТО РА НА ДА  
У ИЗДА ЊУ „ЧИгО ЈЕ“

У изда њу бео град ске куће „Чиго ја штам па“ обја вље не су три књи ге наших док
то ра на да:
•	  Саша Сав ко вић, пола зник про гра ма док тор ских 

сту ди ја на ФКМ, обја вио је књи гу „Кул тур на поли
ти ка и медиј ска стра те ги ја“, засно ва ну на мастер 
раду одбра ње ном на овом факул те ту.

•	 	Др	Пре драг Јелен ко вић обја вио је, у сарад њи са мр 
Љиља ном Јелен ко вић, књи гу под нази вом „Одно си 
с јав но шћу у обла сти живот не сре ди не“, на теме љу 
дисер та ци је коју је прет ход но одбра нио на ФКМ.

	•	 	Др	 Дани ца Шиљег публи ко ва ла је, под нази
вом „Спон зор ство у кул ту ри као вид тржи шне 
кому ни ка ци је“, док тор ску дисер та ци ју одбра
ње ну прет ход но на ФПСу (мен тор: проф. др Беба 
Ракић).

Књи ге наших док то ра на да наи шле су на запа жен 
одјек у науч ној и широј јав но сти.

МИЛИ ВОЈ ПОПО ВИЋ  
ДИРЕК ТОР СЕК ТО РА  
ОПШТИХ ПОСЛО ВА

Одлу ком рек то ра Мега тренд уни
вер зи те та, од 1. мар та 2013. годи не на 
челу Сек то ра општих посло ва нала зи 
се Мили вој Попо вић.

Дирек тор Попо вић је по обра
зо ва њу сао бра ћај ни пилот. Био је, 
до 1995, вој ни пилот, потом пилот у 
Саве зној вла ди СРЈ, затим дирек тор 
Авиослу жбе Вла де Репу бли ке Срби је, 
и пилот при ват не авиоком па ни је.

Завр шио је Вој ну вазду хо плов ну 
ака де ми ју. Гово ри два стра на јези ка. ■

ШЕСТО РО МЕгА ТРЕН ДО ВИХ НАСТАВ НИ КА  
У КЊИ ЗИ „БЕО гРАД СКИ ПОР ТРЕ ТИ“

Углед ни нови нар „Поли ти ке“ и књи жев ник Муха рем Дурић обја вио је код бео град ске „Про све те“ обим ну књи гу под насло вом „Бео
град ски пор тре ти“ у којој је ски ци рао сто ти ну пор тре та науч них и јав них рад ни ка и ства ра ла ца који су, како нагла ша ва, допри не ли да се 
кул ту ра, „упр кос мате ри јал ној оску ди ци, бло ка да ма и дру гим нево ља ма, иска зи ва ла као наша нај и сту ре ни ја заста ва“.

Реч је о сери ји која је прет ход но обја вљи ва на у днев ном листу „Поли ти ка“ а сада, обје ди ње на кори ца ма ове књи ге, рачу на и с нешто 
про ду же них ефе ка та.

Међу сто ти ну Дури ће вих саго вор ни ка су и ови наши настав ни ци: Мића Јова но вић, Милош Шоба јић, Мили во је Павло вић, Дра
га на дел Мона ко, Сне жа на Берић и Сне жа на Дакић. ■

Суени на фарми у Врбовском
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Побед ни ца ово го ди шњег над ме та ња у бесед
ни штву на Мега тренд уни вер зи те ту Мили ца 
Ристић, успе шна је сту дент ки ња II годи не 

Факул те та за држав ну упра ву и адми ни стра ци ју. Ова 
тален то ва на два де се тјед но го ди шња Бео гра ђан ка 
пред ста вља изу зе тан при мер сво је гене ра ци је: ведра, 
амби ци о зна и мар љи ва, каже да је иза бра ла сту ди је 
раз гле да ју ћи вебсајт Мега тренд уни вер зи те та. Њену 
одлу ку опре де ли ли су настав ни пред ме ти као и пред

ста вље ни начин рада са сту ден ти ма – што је оце
ни ла као ком па ра тив не пред но сти ФДУА у одно су на 
дру ге прав не факул те те у Срби ји. Као одли чан сред
њо шко лац могла је да бира; и њен избор, како каже, 
обра до вао је њене роди те ље.

Коле ги ни ца Ристић побе ди ла је бесе дом на тему 
рево лу ци је вред но сти, на четвр том Сре тењ ском так
ми че њу у бесед ни штву које је у орга ни за ци ји Рето
рич кодебат ног клу ба ФДУА одр жа но 21. фебру а ра 

ове годи не. Желе ла је изла га
њем да пре не људе из летар гич не 
пасив но сти и саоп шти мисао да 
мла ди и кре а тив ни људи тре ба 
да под стак ну про ме не као кори
фе ји дру штве них и кул тур них 
вред но сти и врли на, које – чини 
се – бле де у попла ви медиј ских 
инстант вред но сти и кон ти ну и
ра ној про мо ци ји садр жа ја спор
ног ква ли те та.

Наша сту дент ки ња пози ва 
дру штво да се окре не вред но сти ма 
и лич но сти ма које су про сла ви ле 
наци о нал ну кул ту ру као узо ри ма. 
Веру је да је зада так упра во мла дих 
да се удру же у про мо ци ји новог 

Пор трети побед ни ка

РЕЧ ЈУ ПРО ТИВ
УРУ ША ВА ЊА ВРЕД НО СТИ
Мили ца Ристић, која је убе дљи во побе ди ла на Сре тењ ском так ми че њу  
у бесед ни штву, задо вољ на је усло ви ма за уче ње на Мега трен ду, и наме ра ва  
да оста не у Срби ји упр кос могућ но сти да сту ди ра и ради у Швај цар ској.

Оре е ље ње за рај не вре но си: Мили ца Рисић

кул тур ног и етич ког моде ла, спро
во де ћи сна жни ју ини ци ја ти ву на 
ширем дру штве ном пла ну. Иако 
су мла ди и рево лу ци о нар ни, они 
с пра вом оче ку ју сна жни ју подр
шку инсти ту ци ја држа ве.

Радо зна лог духа, Мили ца 
Ристић тра га кроз нау ку и умет
ност. Глу мом се ама тер ски бави 
од детињ ства. Тален то ва на је за 
реци тал – оства ру је запа же не 
резул та те на так ми че њи ма у 
реци то ва њу. За бесед ни штво се 
зани ма од сред ње шко ле, али тај 
њен тале нат на Мега трен ду је нај
пре пре по знао Сте фан Димић, 
пред сед ник Сту дент ског пар ла
мен та нашег уни вер зи те та.

Задо вољ на је усло ви ма за 
сту ди ра ње. Каже да су испу ње на 
њена нај ва жни ја оче ки ва ња:

„Факул тет сто ји иза сту де
на та кроз сва ко днев ни рад, уче ње 
и сло бод но вре ме, кроз кон цепт 
‘Мега ка ри је ре’, запо шља ва добре 
сту ден те, омо гу ћа ва њихо во уса
вр ша ва ње у ино стран ству...“

Мили ца сто га не наме ра ва да 
напу сти земљу ни после сту ди ја, 
прем да је има ла при ли ку да сту
ди ра и ради у Швај цар ској. На 
при зна ње за бесед нич ки дар је 
поно сна јер јој је доне ло пре по
зна тљи вост и посеб но ува жа ва ње 
на Факул те ту… А вршња ци ма 
пору чу је да иско ри сте све могућ
но сти које пру жа Мега тренд: „Ако 
жели те да учи ни те нешто ква ли
тет но у свом живо ту, мора те се 
потру ди ти сами“.

И. Милутиновић ■

Иван Ђор ђе вић – деве то стру ки првак држа ве

Мега тренд уни вер зи тет могао би без већих про бле ма да саста ви репре зен та ци ју врхун ских спор ти ста који су сту ди ра ли или тре нут но сту ди ра ју 
на Универзитету. Један од шам пи о на који се, за наше усло ве, бави рет ком дисци пли ном је Иван Ђор ђе вић. Овај 35годи шњак је деве то стру ки 

уза стоп ни шам пи он држа ве у скво шу, и дво стру ки првак Бал ка на. У спор ту који су сми сли ли, уса вр ши ли и до пер фек ци је дове ли Енгле зи, а данас се 
игра на свим мери ди ја ни ма.

 Ко каже да не могу да се ускла де про фе си
о нал не оба ве зе на тере ну и ван тере на, сигур но 
није у пра ву. Исти на, поне кад је тешко спо ји ти 
два тре нин га и један испит, али ја сам послед
њих годи ну дана има сре ћу у јед ној несрећ
ној окол но сти. Повре да ме оме ла у похо ду на 
десе ту уза стоп ну титу лу прва ка држа ве, али 
сам зато имао мно го више вре ме на да спре мам 
испи те на зевр шној годи ни Факул те та за кул
ту ру и меди је  каже Иван Ђор ђе вић.

Зани мљи во је да је још један сту дент, са 
нешто дру га чи јим реке том, тако ђе на Мега
трен ду. Новак Ђоко вић је, уз Ива на Ђор ђе
ви ћа, само део про бра не еки пе врхун ских 
кошар ка ша, фуд ба ле ра, одбој ка ша, шахи ста, 
ватер по ли ста и дру гих тален то ва них мла дих 
људи који са успе хом сту ди ра ју или завр ша
ва ју шко ло ва ње на Мега трен ду.

Н. И. ■
Иван Ђор ђе вић (у сре и ни), каи ен еки е Срби је на све ском рвен сву у Дан ској
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Роса Милић је редо ван сту дент завр шне 
годи не Фак улт етa за кул ту ру и меди је, 

на сме ру Менаџ мент у кул ту ри и меди ји ма, 
а осим тога, она је и бале ри на. Роса је и про
фе сор бале та и помоћ ник дирек то ра у Балет
ској шко ли „Лујо Дави чо“, као и један од чла
но ва Пред сед ни штва Удру же ња балет ских 
умет ни ка Срби је. Од самог почет ка њене 
кари је ре, па до данас, није про шло ско ро ни 
јед но так ми че ње, нити било која кон церт на 
актив ност шко ле „Лујо Дави чо“ за коју Роса 
Милић није доби ла похва ле.

С коле ги ни цом Милић раз го ва ра ле смо 
у пау зи пре да ва ња на ФКМ.

Ша за Вас ре са вља бале? ■
 Првен стве но, балет је тре нут на умет

ност, али и један од нај со фи сти ци ра ни јих 
видо ва кому ни ка ци је. Балет је сим би о за 
више дисци пли на, нау ке, a у себи садр жи и 
еле мен те медицинe, психологијe, физикe, 
математикe, филозофијe... Како сазре ва те као 
лич ност и као играч, поку ша ва те да сагле да те 
све нивое ове умет но сти. Кла си чан балет још 
увек поста вља пита ња и зато ће, сигур на сам, 
бити акту е лан и у будућ но сти.

Може е ли ои са и осе ћај који има е ■  
ок осма ра е Ваше уче ни ке како се 
обли ку ју као лич но си и бале ски ира
чи, уз Вашу омоћ?
 То је муко тр пан и дуго тра јан про цес. 

Запра во, сазре ва ње лич но сти и балет ског 
игра ча је бор ба која тра је целог играч ког 
века. Тру дим се да то буде актив но посма
тра ње, пра ће ње и опа жа ње. Ана ли зи рам 
како физич ке могућ но сти и гра ни це које 
поме ра мо, тако и осо би не лично сти уче ни ка 
које усме ра ва ју раз вој игра ча.

Да ли има е ре му ок их осма ра е  ■
на насу и ма?
 Само када су у пита њу зах тев ни тех

нич ки зада ци. Мно го је лак ше када сам 
сама била играч: тада је одго вор ност била 
само моја, сада се она мул ти пли ку је. Сва ки 
наступ се пажљи во пра ти, сагле да ва ју се и 
пози тив ни и нега тив ни аспек ти.

Ша бисе саве о ва ли Вашој ћер ки, ако  ■
би кре ну ла Вашим со а ма?
 Она је већ одлу чи ла да иза ђе на при

јем ни испит за основ ну балет ску шко лу. 
Моје стреп ње су тим веће, што је при род но. 

Ситу а ци је усло вља ва ју и саве те, који се 
стал но мења ју, пра те одра ста ње. Моја кћер 
је већ упо зна та да је ово зах тев на про фе
си ја, биће пот пу но анга жо ва на и мен тал но 
и физич ки, тако да ће сигур но бити доста 
саве та, али још више подр шке.

Може е ли укра ко а нам ои ше е  ■
Вашу уло у у Уру же њу бале ских уме
ни ка Срби је?
 Од 2012. годи не сам и члан Пред сед ни

штва Удру же ња балет ских умет ни ка Срби је, 
као репре зен та тив ног удружењa које је обе
ле жи ло 50 годи на посто ја ња. УБУС има за 
зада так да раз ви ја и уна пре ђу је балет ско 
ства ра ла штво и умет нич ке игре у нај ши
рем сми слу и сара ђу је са позо ри шти ма ради 
реша ва ња ста ту сних пита ња балет ских, пле
сних и позо ри шних ства ра ла ца. Тре нут но 
су акту ел не при пре ме XVII међу на род ног 
Фести ва ла коре о граф ских мини ја ту ра који 
ће се уско ро одр жа ти.

Који је раз ло збо које се се оре е ли ли  ■
за смер Менаџ мен у кул у ри и меи ји
ма на Меа рен уни вер зи е у?
 Менаџ мент у кул ту ри и меди ји ма је 

био мој избор пре све га зато што обје ди њу је 
поља у који ма сам се до тада кре та ла. Тако ђе, 
пре по зна ла сам дефи цит нео п ход ног кадра 

у обла сти бале та, а одно си се на мена џер ске 
аспек те, где се на општем пла ну може мно го 
тога уре ди ти и уна пре ди ти. Иако је цело 
дру штво у кри зи, мена џе ри у кул ту ри могу 
знат но да помог ну да се очу ва ју и уна пре де 
вели ки кул тур ни ресур си наше сре ди не.

Ваш осао зах е ва кому ни ка ци ју и са  ■
ецом и са меи ји ма. У коли кој мери Вам 
ома же о шо се нау чи ли на Фак
улeу за кул у ру и меи је?
 Спек тар кому ни ка ци је је чак шири од 

наве де ног. Факул тет за кул ту ру и меди је је 
зна чај но ути цао на моје спо соб но сти кому
ни ка ци је, искри ста ли сао опа жа ња, пове зи
ва ња, одно сно кул ти ви сао и арти ку ли сао 
пои ма ње међу људ ских одно са и све та око 
мене.

С обзи ром на о ■  а се бави е оно си ма с 
јав но шћу, који ре ме бисе изво ји ли 
као нај о реб ни ји за у ро фе си ју?
 Не бих могла да издво јим нај зна чај ни ји 

пред мет, сва ки пред мет нас про фи ли ше на 
одре ђе ни начин. Можда је нај ва жни је у којој 
мери нас сте че на зна ња осве шћу ју и оспо со
бља ва ју да функ ци о ни ше мо у раз ли чи тим 
живот ним ситу а ци ја ма.

Као су ен завр шне ои не на Факул ■
е у за кул у ру и меи је, а ли сма ра
е а се се кли ореб но зна ње које ће 
Вам омо ћи у аљем осло ва њу?
 Да. Запра во, сва ко днев но се потвр

ђу је да ми сте че на зна ња пома жу у посло
ва њу, што гово ри о оправ да ној про грам ској 
шири ни Факул те та за кул ту ру и меди је.

За крај, какав је Ваш све о бу хва ни уи ■
сак оком су и ра ња на Меа рен 
уни вер зи е у?
 Поред одлич них усло ва, ком пе тент них 

и љуба зних про фе со ра и сарад ни ка, повољ
них могућ но сти да и запо сле ни сту ди ра ју, од 
изу зет ног зна ча ја је добро осми шљен про
грам који кроз обра зо ва ње има при род ну и 
логич ну гра да ци ју. Сагле да не су све бит не 
ситу а ци је у који ма се буду ћи мена џе ри за 
кул ту ру и меди је могу наћи. Због тога не 
чуди попу лар ност овог факул те та, и Мега
трен да у цели ни, међу мла дом гене ра ци јом, 
као ни сазна ње да је тржи ште рада пре по
зна ло про фи ле који се овде обра зу ју.

Раз го вор води ле: Ната ли ја Анто ни је вић и 
Јова на Рашко вић ■

Роса Милић - сту денткиња, про фе сорка, директорка и умет ница

МЕгА ТРЕНД НАС ЈЕ НАУ ЧИО  
ДА ЛАК ШЕ ПРО НА ЛА ЗИ МО РЕШЕ ЊА

Свесранос: Роса Милић

„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
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После пре гле да фон до ва Кон гре сне библи о те ке у Вашинг то ну, 
који смо об ја ви ли у про шлом бро ју „Гла сни ка“, при сту пи ли 
смо тре зо ри ма Бри тан ске библи о те ке у Лон до ну и потра

жи ли у њима књи ге Мега трен до вих настав ни ка.
Бри тан ска библи о те ка спа да у јед ну од два нај ве ћа књи го хра

ни ли шта на све ту, уз Кон гре сну библи о те ку у Вашинг то ну. У њој 
се чува више од 150 мили о на раз ли чи тих књи га на свим јези ци ма. 
Осно ва на је 1753. годи не као библи о те ка Бри тан ског музе ја, а кра
јем про шлог века и физич ки се одво ји ла од Музе ја, пре се лив ши се у 
намен ски зида ну згра ду на Св. Пан кра су у север ном Лон до ну, где јој 
је и данас глав но седи ште.

Ова библи о те ка чува при мер ке свих књи га одштам па них у 
Вели кој Бри та ни ји и Ирској, и има вео ма раз ви јен про грам набав ке 
књи га из ино стран ства. Сва ке годи не фон до ви Бри тан ске библи о
те ке бога ти ји су за око три мили о на књи га. У тре зо ри ма ове библи
о те ке нала зе се и ста ри руко пи си, мапе, нови не, часо пи си, црте жи, 
патен ти и музич ка изда ња на поли ца ма чија је дужи на око 625 кило
ме та ра. У нај вред ни је екс по на те Библи о те ке спа да ју „Дија мант на 
сутра“, нај ста ри ја сачу ва на књи га штам па на тех ни ком дрво ре за у 
Кини (из 868. годи не), затим „Маг на кар та“ из 1215, потом ори ги
нал на беле жни ца Лео нар да да Вин чи ја, два при мер ка Гутен бер го ве 
„Библи је“, прво изда ње листа „Тајмс“ из 1788, итд.

Бри тан ска библи о те ка окре ну та је буду ћим вре ме ни ма и буду
ћим чита о ци ма можда више него ијед на слич на уста но ва на све ту. 
Овде се реа ли зу је про је кат „диги тал не мемо ри је“ која у елек трон
ском обли ку жели да сачу ва што више ста рих и нових књи га и, 
посеб но, гра ђу са сај то ва; око пет мили о на сај то ва са суфик сом .uk 
са око мили јар ду под стра на ауто мат ски се мемо ри ше за буду ћа вре

ме на, а чува ју се и ода бра ни сај то ви с дру гим суфик си ма. Ту спа
да ју и сај то ви днев них листо ва и мага зи на, који се ске ни ра ју јед ном 
днев но (диги та ли за ци ју сво јих фон до ва оба вља и Народ на библи о
те ка Срби је, али спо ри јим тем пом и у знат но скром ни јем оби му).

Из Бри тан ске библи о те ке уве ра ва ју да поја ча но држе корак с 
тех но ло шким про ме на ма како би у доглед ном вре ме ну обја ви ли да 
је сав мате ри јал рани је штам пан у обли ку књи ге сачу ван и у диги
тал ној фор ми.

У диги тал ној мемо ри ји Бри тан ске библи о те ке тада ће се без 
остат ка наћи и књи ге Мега трен до вих настав ни ка. 

Пре ма уви ду оства ре ном сре ди ном маја 2013. годи не, Бри тан ска 
библи о те ка чува дела ових наших про фе со ра:

Соци о лог кул ту ре и меди ја Зоран Авра мо вић засту пљен је са 
осам насло ва. Вла дан Кутле шић, Сло бо дан Бран ко вић и Мили во је 
Павло вић има ју по чети ри књи ге у фон до ви ма Бри тан ске библи о
те ке. Оскар Ковач пред ста вљен је са три, а по два дела има ју Жив ко 
Кулић, Иви ца Сто ја но вић, Буди мир Пото чан, Мио мир Петро вић, 
Вла ди мир Прву ло вић, Мијат Дамја но вић, Дар ко Марин ко вић, 
Борис Кри во ка пић и Милан Мила но вић. По јед ну књи гу, тач ни је, 
наслов, у тре зо ри ма Бри тан ске библи о те ке има ју Мића Јова но вић, 
Милан Брдар, Весна Бал те за ре вић, Дра ган Ћало вић, Татја на 
Мили во је вић, Миљој ко Базић, Ђор ђе Кади је вић и Рај ко Бук
вић. Библи о те ка чува и ката ло ге о изло жба ма Мило ша Шоба ји ћа и 
Тија не Фишић, као и нот не запи се ком по зи ци ја Ива на Јев ти ћа.

У наред ном пре гле ду изне ће мо подат ке о при су ству књи га и 
иде ја наших настав ни ка у дру гим вели ким свет ским библи о те ка ма.

М. Алек сић ■

Поздрав из Лон до на

КЊИ гЕ МЕгА ТРЕН ДО ВИХ НАСТАВ НИ КА  
У ФОН ДО ВИ МА И ДИгИ ТАЛ НОЈ МЕМО РИ ЈИ 

БРИ ТАН СКЕ БИБЛИ О ТЕ КЕ
Четрдесет девет дела наших коле га чува се  

у јед ном од нај ве ћих књи го хра ни ли шта на све ту, осно ва ном дале ке 1753.

Трезор нероцењиво блаа: Бри ан ска библи о е ка у Лон о ну
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Из изда вач ке про дук ци је Мега тренд уни вер зи те та

ОД ЗНА КА
ДО ИНФОР МА ЦИ О НОг ДРУ ШТВА
Мир ко Миле тић и Неве на Миле тић ауто ри пио нир ске 
лек си ко граф ске публи ка ци је о кому ни ци ра њу

У бога тој изда вач кој про дук ци ји Мега
тренд уни вер зи те та, коју чини бли зу 
пет сто ти на моно гра фи ја, уџбе ни ка, 

збор ни ка и часо пи са, обја вље на је, кра јем 
про шле годи не, и прва кла сич на лек си ко
граф ска публи ка ци ја – Кому ни ко ло шки 
лек си кон, ауто ра др Мир ка Миле ти ћа и 
Неве не Миле тић, редов ног про фе со ра одно
сно аси стент ки ње на Факул те ту за кул ту ру 
и меди је. Књи гу су рецен зи ра ли углед ни 
струч ња ци у обла сти кому ни ци ра ња и уни
вер зи тет ски про фе со ри.

„Публи ка ци је какав је Кому ни ко ло шки 
лек си кон (...) често се могу наћи у земља ма у 
који ма је кому ни ко ло ги ја као нау ка зајед но са 
нај но ви јим медиј ским тех но ло ги ја ма, дости
гла зави дан сте пен раз во ја. Тер ми но ло шки 
реч ни ци, лек си ко ло шки при руч ни ци, енци
кло пе диј ске збир ке кате го ри ја и тер ми на уве
ли ко су већ напи са не у Аме ри ци и Евро пи. 
Код нас се сада по први пут поја вљу је један 
озби љан лек си ко ло шки рад на ту тему, оби
ман и исцр пан у сва ком погле ду (...). Исцрп но 
и саже то, не ула зе ћи у тех нич ке дета ље нити 
их обја шња ва ју ћи (а што и није свр ха ова кве 
публи ка ци је), ауто ри поне кад чита вим члан
ци ма, поне кад мањим есе ји ма или детаљ но 
раз ра ђе ним тек стом, уз оба ве зно поми ња ње 
зна чај них ауто ра из разних обла сти, упо зна ју 
чита о це са про бле ми ма кому ни ко ло ги је, раз

ли чи тих меди ја (од штам пе до интер не та и 
нових дру штве них мре жа), инфор ма ти ке, 
менаџ мен та меди ја, тео ри ја и моде ла кому ни
ци ра ња, и сл. Књи га је писа на изу зет но јасно 
уз врло пре ци зно вође ње чита о ца пре ко тер
ми на и тема које се гра на ју из јед не одред ни це 
и пре ла зе у дру гу, чиме се не опте ре ћу је текст, 
али се ипак омо гу ћа ва  да се сазна ње о нече му 
мак си мал но про ши ри” – кон ста то ва ла је у 
рецен зи ји про фе сор ка Јасна Јани ћи је вић.

Кому ни ко ло шки лек си кон је прва лек си ко
граф ска публи ка ци ја о кому ни ци ра њу на срп
ском јези ку. На 460 стра ни ца садр жи пре ко пет 

сто ти на одред ни ца које се директ но или инди
рект но одно се на фено мен кому ни ци ра ња и 
кому ни ка ци о ну прак су чове ка. Напи са не су 
у соци о ан тро по ло шком сазнај ном окви ру, у 
којем се кому ни ци ра њу при сту па као искљу
чи во људ ској интер ак ци ји, буду ћи да је једи но 
човек кадар да ства ра, изра жа ва, саоп шта ва и 
при ма инфор ма ци је у сим бол ској фор ми, из 
чега је могу ће закљу чи ти да само људи, једи на 
све сна бића на нашој пла не ти, за сада и у уни
вер зу му, могу да буду субјек ти кому ни ци ра ња, 
што пред ста вља основ ни посту лат садр жан у 
цели ни ове књи ге. Одред ни це су гру пи са не 
у два де сет темат ских цели на: „Кому ни ко ло
ги ја”, „Кому ни ко ло ги ја и дру ге нау ке”, „Семи
о тич ке осно ве кому ни ци ра ња”, „Инфор ма ци ја 
и пору ка”, „Кому ни ци ра ње и кому ни ка ци о на 
прак са”, „Медиј и врсте меди ја”, „Штам па”, 
„Филм”, „Радио”, „Теле ви зи ја”, „Интер нет”, 
„Нови нар ство”, „Јав ност и јав но мне ње”, „Сло
бо да кому ни ци ра ња”, „Масов на кул ту ра”, 
„Медиј ски систем”, „Менаџ мент меди ја”, 
„Инфор ма ци о но дру штво”, „Меди ји и обра
зо ва ње” и „Тео ри је и моде ли кому ни ци ра ња”. 
Напи са не су азбуч ним редом, али могу ће их је 
чита ти и редо сле дом пред ло же ним у „Дидак
тич ком пој мов ни ку”, којим је успо ста вље на 
веза изме ђу свих темат ских цели на и одред
ни ца, почев од „Кому ни ко ло ги је” и „Лек си
ко на”, пој мо ва који су садр жа ни у насло ву 
књи ге, до послед њих одред ни ца, које се одно се 
на тео ри је и моде ле кому ни ци ра ња.

„Мада се раз ли чи ти аспек ти кому ни ци
ра ња про у ча ва ју од антич ких вре ме на, прве 
тео ри је, моде ли и сту ди је овог фено ме на поја
ви ли су се кра јем XIX века, а у Срби ји мно го 

касни је, тек седам де се тих годи на ХХ сто ле ћа. 
У послед ње две деце ни је, међу тим, пове ћа ва 
се број истра жи ва ча и тео ре ти ча ра кому
ни ци ра ња. То је логич на после ди ца теку ће 
науч нотех но ло шке рево лу ци је у чијем су 
сре ди шњем току: умно жа ва ње масов них 

меди ја, гло ба ли за ци ја масов ног кому ни ци
ра ња, поја ва интер не та и новом меди ју свој
стве ног, пот пу но новог обли ка кому ни ка ци
о не прак се, а после дич но наста ја ње исто риј
ски новог типа дру штва – инфор ма ци о ног 
дру штва. У раз ли чи тим науч ним, нај че шће 
моно ди сци пли нар ним окви ри ма, пој мо ви 
кате го ри јал ног зна ча ја за истра жи ва ње и раз
у ме ва ње кому ни ци ра ња не тако рет ко упо
тре бља ва ју се са под ра зу ме ва ју ћим зна че њем 
или се обја шња ва ју некри тич ким пре у зи ма
њем неког од посто је ћих, често пре ва зи ђе них 
и још чешће међу соб но неса гла сних тео риј
ских одре ђе ња. Кому ни ко ло шки лек си кон 
је резул тат насто ја ња да се досег не макар и 
почет на сагла сност о зна че њу сва ког од њих, 
као нај ва жни ја прет по став ка откла ња ња раз
ли чи тих шумо ва у кому ни ци ра њу о кому ни
ци ра њу, првен стве но у ака дем ској зајед ни ци, 
међу струч ња ци ма, тео ре ти ча ри ма и истра
жи ва чи ма кому ни ци ра ња, кому ни ко ло зи ма 
и буду ћим кому ни ко ло зи ма” – нагла си ли су 
у пред го во ру ауто ри књи ге. 

Посеб ну пажњу у Кому ни ко ло шком лекси
ко ну при вла че обла сти које се одно се на 
семи о тич ке осно ве кому ни ци ра ња, раз у ме
ва ње инфор ма ци је и кому ни ка ци о ну прак су 
чове ка. Ауто ри, наи ме, успо ста вља ју кохе
рент ну везу изме ђу пој мо ва кате го ри јал ног 
зна ча ја за раз у ме ва ње про це са семи о зе, одно
сно наста ја ња зна че ња, као што су: знак, код, 
сим бол, зна че ње и про бле ма досе за ња зна че ња 
и тума че ња садр жа ја људ ског кому ни ци ра ња. 
Када је реч о инфор ма ци ји, која је у самом сре
ди шту сва ке људ ске интер ак ци је, у лек си ко ну 
се даје њено недво сми сле но одре ђе ње: 

Проф. р Мир ко Миле ић  
и Неве на Миле ић, масер

Како кому ни ци ра мо: наслов на сра на  
„Кому ни коло шко лек си ко на”

У про це су семи о зе знак доби ја зна че ње, а у зна че њу је садр жа на  
инфор ма ци ја, тада ство ре но сазна ње, новум у непре ста но мења ју ћој 

цели ни чове ко вог зна ња

▶
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Мир ко Миле тић рођен је 1958. годи не у Деспо тов цу. 
Дипло ми рао је на сме ру Нови нар ство, а маги стри
рао и док то ри рао у науч ној обла сти Кому ни ко ло
ги ја на Факул те ту поли тич ких нау ка у Бео гра ду. 
Пет на ест годи на био је про фе си о нал ни нови нар. 
Пре да вао је Кому ни ко ло ги ју на Учи тељ ском факул
те ту у Јаго ди ни, Фило зоф ском факул те ту у Косов
ској Митро ви ци, Факул те ту поли тич ких нау ка у 
Бео гра ду и Одсе ку за медиј ске сту ди је Фило зоф ског 
факул те та у Новом Саду. Од 2010. годи не про фе сор 
је Факул те та за кул ту ру и меди је Мега тренд уни
вер зи те та у Бео гра ду, где на основ ним ака дем ским 
сту ди ја ма пре да је Кому ни ко ло ги ју, на диплом ским 
ака дем ским сту ди ја ма Кому ни ка ци о не стра те ги је и 
Медиј ски систем Срби је, а на док тор ским сту ди ја ма 
Тео ри ју кому ни ка ци је I и II. 

Неве на Миле тић рође на је 1982. годи не у Јаго
ди ни. Дипло ми ра ла је Срп ску књи жев ност и језик 
са општом књи жев но шћу на Фило ло шком факул
те ту у Бео гра ду, где је завр ши ла и мастер сту ди је 
Срп ског јези ка и књи жев но сти. Сту дент је тре ће 
годи не док тор ских сту ди ја Кул ту ре и меди ја на 
Факул те ту поли тич ких нау ка у Бео гра ду. Од 2010. 
годи не је аси стент на Факул те ту за кул ту ру и меди је 
Мега тренд уни вер зи те та у Бео гра ду на пред ме ти ма 
Кому ни ко ло ги ја и Пси хо ло ги ја ства ра ла штва. 

„У соци о ан тро по ло шком науч ном 
окви ру то је суштин ски људ ска тво ре
ви на, садр жај све сти, сазна ње. Наста је 
када човек, све сно биће, успо ста ви акти
ван однос пре ма одре ђе ном аспек ту уни
вер зу ма, који му се нај пре ука зу је у чул ној 
фор ми, као знак који је носи лац инфор ма
ци је. У про це су семи о зе знак доби ја зна
че ње, а у зна че њу је садр жа на инфор ма ци ја, 
тада ство ре но сазна ње, новум у непре ста но 
мења ју ћој цели ни чове ко вог зна ња”. 

У скла ду са ова квим раз у ме ва њем 
инфор ма ци је, детаљ но аргу мен то ва ном у 
исто и ме ној одред ни ци, ауто ри обја шња
ва ју и људ ско кому ни ци ра ње, раз у ме ва ју ћи 
га као „само људи ма свој стве ну интер ак
ци ју при мар ног дру штве ног зна ча ја, у којој 
један или два  чове ка, више или нео гра ни
че ни број људи саоп шта ва и при ма, вре
мен ски син хро но или асин хро но, директ но 
или инди рект но пре ко при род них и/или 
вештач ких посред ни ка, сим бол ски орга
ни зо ва не инфор ма ци је у обли ку вер бал них 
и/или невер бал них пору ка, које у инди ви
ду ал ном и дру штве ном живо ту људи иза
зи ва ју тре нут не ефек те и рела тив но трај не 
после ди це”. Ова кво одре ђе ње кому ни ци
ра ња угра ђе но је и у обја шње ња свих обли ка 
кому ни ка ци о не прак се у тота ли те ту људ
ског кому ни ци ра ња, али и у одред ни це 
које при па да ју апли ка тив ним тео риј ским 
и настав ним дисци пли на ма, а изве де не су 
из кому ни ко ло ги је као интер ди сци пли
нар не нау ке о кому ни ци ра њу. То се посеб но 
одно си на међу за ви сност кому ни ци ра ња 
и кул ту ре, сло бо ду јав ног кому ни ци ра ња, 
функ ци о ни са ње медиј ских систе ма, упра
вља ње медиј ским орга ни за ци ја ма, и про цес 
тзв. паблик рилеј шнса. Нај зад, у Кому ни ко
ло шком лек си ко ну саже то су об ја шње не све 
нај зна чај ни је тео ри је и моде ли кому ни ци
ра ња, од нај ста ри је – био ло ги стич комеха
ни ци стич ке есер тео ри је, до пост мо дер них 
при сту па фено ме ну кому ни ци ра ња.

Доц. др Ната ша Симе у но вић Бајић ■

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 ■

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

Прича о Дорћолу: Миомир Перовић

▶
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Рас по ја са ни колум ни ста  
на малом про сто ру

Писмо глав ном уред ни ку листа „Данас“  
пово дом колум не  

Дра же Петро ви ћа

Пошто ва ни госпо ди не уред ни че,
У насто ја њу да изве де успе шан дри блинг духа на малом 

про сто ру  што могу само даро ви ти и одго вор ни  ваш 
колум ни ста Дра жа Петро вић почи нио је, у "Дана су" од 9. 
мар та, неко ли ко гру бих фау ло ва. Осим тога, био је попри
лич но неду хо вит. Наи ме, ни у нај ши рем асо ци ја тив ном 
захва ту не може се дове сти у везу Мега
тренд уни вер зи тет с фил мом „Фал си фи
ка тор”, њего вом темом или људи ма који 
доби ја ју неза слу же на све до чан ства.

Од кад посто ји Мега тренд уни вер зи тет, 
а то је ско ро четврт века, на њему није било 
нијед не афе ре на тему фал си фи ко ва ња испи та, 
а камо ли дипло ме.

Тра жи мо да ваш колум ни ста у нај кра ћем 
року обја ви исправ ку и упу ти јав но изви ње ње. 
У супрот ном ћемо бити при ну ђе ни, иако 
нера до, да задо во ље ње потра жи мо на суду, а 
то ни Дра жи Петро ви ћу неће бити сме шно.

Срда чан поздрав,  
Анђе ла Ћиро вић,  

су ен  ро рек ор  Меа рен уни вер зи е а

Ко про ма ши Мега тренд, тешко му  
и оста ли посло ви пола зе за руком

Алек сан дар Мило са вље вић, управ ник Срп ског народ ног позо ри шта  
у Новом Саду, зала же се про тив дева ста ци је кри тич ког дис кур са,  

пока зу ју ћи сво јим тек стом да су раз ме ре дева ста ци је заи ста пре ве ли ке

У днев ном листу „Данас“, у бро ју од 21. маја 2013, Алек сан дар Мило са вље вић, управ
ник Срп ског народ ног позо ри шта у Новом Саду, обја вио је поду жи поле мич ки одго вор 
позо ри шном кри ти ча ру Гора ну Цвет ко ви ћу под насло вом „Гиљо ти на!“

Тај пре оп ши ран, неду хо вит и не баш аргу мен то ван при лог, о ства ри ма у који ма не уче
ству је наш уни вер зи тет нити акте ри има ју ика кве везе с нама, не би завре део нашу пажњу 
да се аутор већ у првој рече ни ци није оче шао о нас. Сасвим немо ти ви са но, без ика квих 
раз ло га, Мило са вље вић свој поле мич ки текст почи ње ова ко: „Нисам оха ђао омоћ но ое
ље ње у којем Цве ко вић реци у је бро ја ли це, нии су и рао на Меа рен у...“

У послед њој рече ни ци аутор се (која само про јек ци ја!) пита: „окле ће јав нос ри
са ја и на ева са ци ју кри ич ко ис кур са у свим рав ни ма ру шве но и кул ур но 
живо а?“

Госпо ди ну Мило са вље ви ћу, с којим до сада нисмо има ли ника кву сарад њу, уред ник 
„Гла сни ка“ послао је неко ли ко публи ка ци ја из којих ће моћи да се еле мен тар но оба ве сти 
о Мега трен до вим настав ним, науч ним и умет нич ким про гра ми ма, о људи ма који код нас 
пре да ју, о књи га ма, про јек ти ма и иде ја ма које се овде рађа ју, про ве ра ва ју, кри ти ку ју или 
афир ми шу, нашим сада шњим или бив шим сту ден ти ма и одго вор ним посло ви ма које оба
вља ју, у Срби ји и широм пла не те, итд. Замо ли ли смо госпо ди на Мило са вље ви ћа да, ако 
про ме ни мишље ње о Мега трен ду, о томе оба ве сти јав ност пре ко истог днев ног листа, или 
да бар напи ше нама у „Гла сни ку“.

А дотле, не мора уна пред да се изви ња ва нити да – у недо стат ку аргу ме на та за сво је 
тану шне тезе – уве ра ва чита о це како није сту ди рао на Мега трен ду.

Па, из њего вог сму ше ног тек ста у „Дана су“ се голим оком види да није сту ди рао 
код нас. М. П. ■

Како нас ру и вие

Пошто ва на Редак ци јо,
Недав но сам гото во сасвим слу чај но бора вио на Мега тренд уни вер зи

те ту, доду ше због јед ног вео ма лепог и ван се риј ски важног пово да. Наи ме, 
гото во да нисам пове ро вао када сам у нашој штам пи, и то, запре па шћу ју ће, 
код већи не гла си ла на не наро чи то истак ну тим мести ма, наи шао на инфор
ма ци ју како ће у Срби ји, на попу лар ном Мега трен ду, изне на да госто ва ти 
један од неко ли ко оди ста нај и стак ну ти јих свет ских исто ри ча ра умет но сти, 
Едвард ЛусиСмит.

Он је тео ре ти чар који је на мене, тамо негде кра јем седам де се тих и 
почет ком осам де се тих, првен стве но пре ко сво је обим не књи ге Уме нос 
анас, као и пре ве де них поје ди нач них тек сто ва по струч ној пери о ди ци, 
можда и кључ но ути цао да се посве тим изу ча ва њу савре ме не умет но сти. 
Данас је он међу коле га ма широм све та дослов но жива леген да.

Сва ка њего ва посе та је овде била пра ви пра зник за исто ри ча ре умет
но сти, а посеб но за љуби те ље ликов не умет но сти. Послед њи пут сам га 
срео 2008. у Гале ри ји гра фич ког колек ти ва на изло жби фото гра фи је, која 
је тако ђе пред мет њего вог инте ре со ва ња и изу ча ва ња, а пре тога само још 
јед ном, кра јем деве де се тих, на изло жби Радо ва на Кра гу ља.

Ни ову при ли ку нисам про пу стио, па ми је ЛусиСмит мој при ме рак 
пре ве де не Уме но си анас, који сам понео са собом, конач но, после три и 
по деце ни је, и пот пи сао.

ЛусиСмит је сада у Бео град на Мега тренд дошао због про мо ци је 
моно гра фи је сли ка ра Мило ша Шоба ји ћа на којој је прет ход но радио. Без 
обзи ра на то што је овај, један од наших несум њи во нај и стак ну ти јих ликов
них умет ни ка, ујед но и про фе сор на овом уни вер зи те ту, с обзи ром на моје 
више го ди шње сту ди је на два факул те та Бео град ског уни вер зи те та и тамо 
сте че не изве сне пред ра су де, ако не и резер ве пре ма при ват ним уни вер зи
те ти ма, пре бих оче ки вао да ова жива леген да буде позва на од стра не неке 
држав не висо ко о бра зов не инсти ту ци је. А није!

Шта ви ше, чак ни на изу зет но зани мљи вој и кори сној про мо ци ји, која 
је у про сто ри ја ма Мега трен да орга ни зо ва на на нај ви шем нивоу, као и на 
при год ној, тако ђе сјај ној релак си ра ју ћој заба ви, нисам видео мно го мојих 
коле га „са држав них уни вер зи те та“. После зани мљи вог вечер њег пар ти ја 

сам, она ко успут пре одла ска, са изло же ног места узео и један при ме рак 
Меа рен о во ла сни ка.

Тек то је за мене било изне на ђе ње!
У вре ме када се, због штед ње и дру гих незграп них изго во ра, про ре ђу ју и 

гасе факул тет ска и сту дент ска гла си ла по мно гим уни вер зи те ти ма, и држав
ним и при ват ним, наи шао сам на Гла сник, који тек почи ње и који у штам па
ној фор ми, на одме рен, теме љан и отмен начин пред ста вља ста ме ни лето пис 
јед не модер не и моћ не обра зов не инсти ту ци је. Када сам сутра дан нате на не 
пре ли стао гла си ло, наи шао сам на мно штво зани мљи вих пода та ка и тек
сто ва, од којих сам неке и копи рао. Да није Гла сни ка, ко би од шире јав но сти 
на јед ном месту могао да види које се све књи ге после ни ка Мега трен да нала зе 
у вашинг тон ској Кон гре сној библи о те ци?! Или, ко би све пре глед но сте као 
сли ку коли ко озбиљ них људи пре да је или сту ди ра на Мега трен ду, у којим све 
про јек ти ма наци о нал ног или међу на род ног зна ча ја уче ству ју ваши настав
ни ци? Ова ко би могло да се набра ја до сутра!

Ком пју те ре кори стим од 1991, а на интер не ту сам од када је 1997. овде 
уве ден, па знам за све пред но сти и недо стат ке дистри бу и са них диги тал них 
инфор ма ци ја (сај то ви, пор та ли, ечасо пи си, бло го ви...), па тим пре, зала жу ћи 
све сво је доса да шње иску ство, твр дим да су ова ква штам па на изда ња апсо
лут но неза мен љи ва.

Јед ном про из ве де не, ова кве штам па не хро ни ке су тако зва не инфор ма
ци о не вре мен ске ка су ле које нико не може да испи ра те ри ше, хаке ри ше или 
кре ку је, одно сно, могао би, уз мно го мука и вре ме на које нико, па ни евен ту
ал ни мани пу лан ти или зло на мер ни ци, у овом убр за ном добу нема ју, могао би 
хипо те тич ки да одштам па неко изда ње са фал си фи ко ва ним инфор ма ци ја ма, 
али би му се лако ушло у траг. У сва ком слу ча ју лак ше него у вир ту ел ном уни
вер зу му интер не та.

Сто га, желим дуг век штам па ном изда њу Меа рен о во ла сни ка и 
једва чекам дру ги број. Обе ћа вам да ћу доћи по њега на Мега тренд, чак и 
ако не буде гост Едвард ЛусиСмит.

Сло бо дан Ивков, 
Члан сек ци је исо ри ча ра уме но си УЛУ ПУДСа, 

и Пре се них Уме нич ко саве а УЛУ ПУДСа у ро шлом сази ву

Лето пис модер не и моћ не обра зов не инсти ту ци је
Како је Сло бо дан Ивков, тео ре ти чар и исто ри чар умет но сти, упо знао Едвар да Луси-Сми та  

на Мега трен ду, и шта је закљу чио о нашем уни вер зи те ту и њего вом гла си лу

In medi as (t)res
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Сту дент сам четвр те годи не Факул те та за послов не сту ди је у Бео гра ду, а 
пишем вам из Мек си ко Сити ја, где се тре нут но нала зим на јед но се ме страл

ном струч ном уса вр ша ва њу. 
Insti tu to Tec no lo gi co de Mon ter rey је назив уни вер зи те та на коме овде сту

ди рам, и један је од нај бо љих у Латин ској Аме ри ци. Сти пен ди ја коју сам добио 
засно ва на је на шесто ме сеч ном науч ноистра жи вач ком 
раду који се орга ни зу је као зајед нич ки про је кат сту де
на та Мега тренд уни вер зи те та и Инсти ту та из Мон те ре ја, 
а оба вља се у кам пу су у Мек си ко Сити ју. Вео ма је слич но 
сту дент ској раз ме ни, осим што се током семе стра оба вља 
науч ноистра жи вач ки рад са мек сич ким сту ден ти ма који 
има за циљ уна пре ђе ње сарад ње изме ђу Срби је и Мек
си ка. Сам кам пус је огро ман ком плекс који, осим неко
ли ко згра да са амфи те а три ма и слу ша о ни ца ма, садр жи 
и лабо ра то ри је, библи о те ку на више спра то ва, тере та ну, 
затво ре не тере не за фуд бал и кошар ку, вели ки фуд бал ски 
терен са атлет ском ста зом и тени ским тере ни ма, игра о
ни це за сту ден те са били ја ром, сто ним тени сом и фуд
ба лом, џубок сом и још мно го тога. Кон цепт сту ди ра ња 
раз ли ку је се од нашег и напра вљен је по угле ду на уни
вер зи те те у САД. То под ра зу ме ва мно го дома ћих зада
та ка, разних про је ка та, семи нар ских радо ва и актив ног 
уче шћа на пре да ва њи ма током семе стра; изо стан ци се 
ско ро уоп ште не толе ри шу, тако да нама који смо нави кли 
да мањевише сами орга ни зу је мо вре ме када ћемо и шта 
учи ти у току семе стра, није било лако при ви ћи се. Када 
се спо ји мо са још пре ко сто ти ну сту де на та из целог све та, 
и ко зна коли ко још мек сич ких, који стал но орга ни зу ју 

раз не актив но сти у кам пу су, уни вер зи тет се пре тва ра у кошни цу која никад 
не спа ва. 

А сад  Мек си ко… Сва ко ко није био овде, има дру га чи је мишље ње о 
њему, па сам и ја имао сво је. Запра во, мислим да сам оче ки вао нешто мно го 
више комер ци ја ли зо ва но и слич ни је оно ме на шта све више зема ља почи ње 

да личи. И дра го ми је да није тако. Мек си ко је неве ро
ва тан спој ста рог и новог: попри мио је мно го тога „са 
Запа да”, одно сно од САД, што је сасвим логич но, али 
су људи задр жа ли сво ју сушти ну, сво је основ не вред но
сти, тра ди ци ју и кул ту ру и са те стра не миси лим да на 
кључ ном месту одо ле ва гло ба ли за ци ји. 

Што се тиче мек сич ке кул ту ре, изне на ђен сам слич
но шћу са срп ском.

Овде се семе стар пола ко при во ди кра ју, рани је је и 
почео него у Срби ји. На неки начин сам се при ви као на овда
шњи живот, без обзи ра на то што је све дру га чи је, и биће ми 
нео бич но када се вра тим, са ова квим иску ством иза себе.

Када сам упи си вао факул тет, нисам ни поми шљао 
да бих могао да завр шим у Мек си ку на струч ном уса вр
ша ва њу или на прак си у мул ти на ци о нал ној ком па ни ји у 
којој сам био захва љу ју ћи „Мега ка ри је ри”. Уз помоћ Мега
трен да про шао сам пут од неко га ко је без вели ких пла но ва 
одлу чио да про ба да сту ди ра, до неко га ко је, усме ра ван од 
стра не про фе со ра и аси сте на та, са вели ким жаром испу
ња вао сво је сту дент ске оба ве зе и задат ке и успео да при
ве де кра ју основ не сту ди је које су биле инте ре сант не, про
дук тив не и – сад то могу сло бод но да кажем – у скла ду са 
свет ским стан дар ди ма.  Алек са Ате ље вић ■

Писмо из Мек си ка

НА УНИ ВЕ Р ЗИ ТЕ ТУ КАО У КОШНИ ЦИ
Посред ством „Мега ка ри је ре“, коле га Алек са Ате ље вић про во ди семе страл но уса вр ша ва ње у Мек си ку.  

Ово је писмо о њего вим првим ути сци ма

Пре свега пар недеља сам на Новом Београду полагао последњи испит, 
а већ данас вам пишем из сунчане Дохе, где тренутно живим и радим 
за једну од највећих светских авиокомпанија, “Qatar Airways”. 

Када сам 2008. године у родним Пљевљима завршио гимназију, нај
више ме је мучио одабир факултета, јер сам знао да од моје највеће љубави 
 глуме, нећу много просперирати.

Желео сам нешто перспективно, корисно, а опет модерно и забавно; 
стога је након прегледа свих универзитетских брошура, моја одлука била 
да студирам на Мегатренд универзитету. Остало је било само питање који 
факултет у оквиру Универзитета да изаберем. Међутим, нисам се много 
двоумио. Мојим интересовањима и мом опису савршеног студирања нај
више је одговарао Факултет за културу и медије.

Већ на првој години био сам одушевљен условима 
студирања и врхунским кадром професора који су нам 
пружали максималну пажњу на предавањима и консул
тацијама, као и одговорима на сваки мејл, што ми је изу
зетно помогло да и оне најтеже испите лако савладам. 
Признајем, помало ми је недостајала сцена, глума, пред
ставе, а мој универзитет ме није изневерио, па сам добио 
апсолутну подршку и већ 2009. године у новембру месецу 
уз помоћ продекана, професора Драгана Никодијевића, 
изведена је моја представа “Телевизор” у највећем амфи
театру нове зграде Мегатренд универзитета.

Био сам пресрећан што је Универзитет стао уз мене 
када је реч о ван наставним активностима. Међутим, 
најбоље што сам доживео током мог студирања је када 
сам добио информацију да, због сарадње Мегатренда с 
бројним универзитетима широм света, постоји могућ
ност да добијем стипендију за бесплатно студирање 
једног семестра у иностранству. 

Када сам стигао у Мексико, са још 150 студената 
који долазе из разних земаља света, њихови профе

сори и ректори представљали су нас свим студентима. За мене су гово
рили да долазим са најбољег и највећег приватног универзитета у целој 
Европи. Када су многи студенти прокоментарисали да су већ чули за наш 
универзитет, схватио сам да у нашој земљи очигледно не схватају колико 
јаку и озбиљну институцију поседујемо. Семестар у Мексику био је непро
цењиво искуство, а пред сам крај студирања одржан је и сајам универзитета 
из Европе на коме су и страни студенти највише интересовања показали 
управо за Мегатренд. Наш проректор, професор Слободан Пајовић, дошао 
је том приликом у Мексико, и захваљујући његовим господским манирима, 
моји другари из Мексика називали су Мегатренд елитном институцијом, а 
њега највећим господином којег до тада видели.

Када сам се вратио у Београд и припремао испите 
да бих дипломирао, већ је искрсла понуда за посао 
из снова! Сазнао сам за конкурс компаније “Qatar 
Airways”... Тражили су нове стјуардесе, нове пословне 
агенте, нове људе за односе с јавношћу и људске 
ресурсе… Пријавио сам се, предао потврду о свим 
положеним испитима, полагао тестове енглеског и 
шпанског језика, које сам имао као редовне предмете 
током студирања и  прошао...

Прихватање посла менаџера за односе с јавно
шћу значило је и пресељење у Доху, што сам ја са оду
шевљењем прихватио, јер желим да упознам и њихов 
начин живота, културу, религију, обичаје, и стога ћу се 
овде сигурно задржати дужи период. Јавићу се још који 
пут са мало више утисака о послу, о Дохи и животу у 
Катару!

За сада сам само желео да захвалим Мегатренду на 
на знању које ми је пружио и на драгоценим искуствима 
којима ме је наоружао!

Бескрајно хвала! 
Немања Голубовић ■

Алек са Ае ље вић

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

Немања Голубовић
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Углед ни соци о лог кул ту ре, књи жев ник и науч ни савет ник, 
проф. др Зоран Авра мо вић (ФКМ), име но ван је за држав ног 
секре та ра у Мини стар ству кул ту ре Репу бли ке Срби је.

Проф. Авра мо вић на Факул те ту за кул ту ру и меди је пре да је 
Соци о ло ги ју масов них кому ни ка ци ја и Соци о ло ги ју кул ту ре (на 
основ ни сту ди ја ма), Кул ту ру и нове меди је (на мастер про гра му), 
Тео ри ју кул ту ре и Кул ту ру и елек трон ске кому ни ка ци је (на док
тор ским сту ди ја ма). 

Од њего вих књи га посеб но су зна чај не: „Поли тич ки спи си 
Мило ша Црњан ског“, „Заду жби не, фон до ви, фон да ци је, лега ти 
у кул ту ри Срби је“, „Поли ти ка и књи жев ност у делу Мило ша 
Црњан ског“, „Кул ту ра“, „Соци ја ли зам и могућ но сти рефор ме“, 
„Дру го лице демо кра ти је“, „Држа ва и обра зо ва ње“, „Нево ље демо
кра ти је у Срби ји“, „Апо ри је обра зо ва ња за демо кра ти ју“, „Демо
кра ти ја и бом ба р до ва ње“, „Родо љуп ци и родо мр сци“, итд. ■

На све ча ној пле нар ној сед ни ци одр жа ној 2. мар та 2013. у згра ди Уни вер зи те та у Салц
бур гу, доц.  др Весни Бал те за ре вић (ФКМ), у при су ству Ива Јоси по ви ћа, пред сед

ни ка Хрват ске, Бору та Пахо ра, пред сед ни ка Сло ве ни је, Сер ге ја Неча је ва, амба са до ра 
Руси је,  пред сед ник Европ ске ака де ми је нау ка и умет но сти, проф. др Феликс Унгер, уру
чио је сер ти фи кат о актив ном члан ству.

Доц. др Весна Бал те за ре вић је новем бра 2012. одлу ком Сена та при мље на у члан
ство, у кла си соци јал них нау ка, пра ва и еко но ми је.

Срби ја је засту пље на у овој европ ској инсти ту ци ји са 11 чла но ва, међу који ма 
су: Нико ла Хај дин, Љуби ша Ракић, Сло бо дан Гру ба чић, Ранко Бугарски, Нико ла 
Тасић и дру ги. ■

Одлуком 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... ■

Проф. др Зоран Авра мо вић  
држав ни секре та р у Мини стар ству кул ту ре

Доц. др Михајло Рабреновић на челу Института „Торлак“

Доц. др Весна Бал те за ре вић при мље на  
у Европ ску ака де ми ју нау ка и умет но сти

Проф. р Зоран Авра мо вић

Доц. р Михајло Рабреновић

Весна Бал е за ре вић и улени званичници
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НАСТАВ НИ ЦИ И СТУ ДЕН ТИ МЕгА ТРЕН ДА  
НА МЕЂУ НА РОД НОМ НАУЧ НОМ СКУ ПУ  
У ИСТОЧ НОМ САРА ЈЕ ВУ

Од 17. до 19. маја 2013. годи не Фило зоф ски факул тет Уни вер зи те та у Источ ном Сара је ву 
био је дома ћин Међу на род ног науч ног ску па “Нау ка и гло ба ли за ци ја”, на коме су сво је 

науч не радо ве пред ста ви ли и настав ни ци и сту ден ти Мега тренд уни вер зи те та. Скуп је при
год ним речи ма отво ри ла проф. др Милан ка Бабић, декан Факул те та, а потом је све при сут не 
поздра вио мини стар про све те и кул ту ре Репу бли ке Срп ске доц. др Горан Мутаб џи ја. 

Фило зоф ски факул тет у Источ ном Сара је ву орга ни зу је овај дога ђај пово дом Дана факул
те та осми пут за редом, а сва ке годи не број уче сни ка је све већи. На ску пу је уче ство ва ло око 
чети ри сто ти не пре да ва ча из свих зема ља реги о на, који су, поде ље ни у 13 сек ци ја, пред ста
ви ли више од две сто ти не науч них радо ва. 

Мега тренд уни вер зи тет пред ста вља ли су настав ни ци ФКМ и ФПС проф. др Дра ган Нико
ди је вић, доц. др Смиљ ка Иса ко вић, доц. др Татја на Мили во је вић, доц. др Нада Тор лак, доц. др 
Дра га на Јова но вић, доц. др Љиља на Манић, доц. др Мари ја Алек сић и мастер Алек сан дра Бокан, 
сту ден ти док тор ских сту ди ја Воји слав Тодо ро вић, Сло бо дан Вуле тић, Дра ган Јако вље вић и 
Татја на Лаза ре вић, као и сту дент ки ње основ них сту ди ја Ката ри на Дра го вић и Ива на Ерце го вац. 

Радо ви ће бити обја вље ни у Збор ни ку који ће се про мо ви са ти у мају 2014. годи не. Скуп у 
кате го ри за ци ји Мини стар ства про све те и нау ке Репу бли ке Срби је има кате го ри ју М14. ■

АМФИ ТЕ А ТАР ПРЕ ТВО РЕН У СУД НИ ЦУ

Сту ден ти тре ће годи не ФДУА, у окви ру вежби, успе шно симу ли ра ли суђе ње и осво ји ли 
при зна ња стро гих оце њи ва ча
На Факул те ту за држав ну упра ву и адми ни стра ци ју, у четвр так, 23. маја, одр жа на је 

симу ла ци ја суђе ња. Симу ла ци ју су изве ли сту ден ти тре ће годи не Факул те та, уз подр шку 
пред мет ног про фе со ра Сре та Нога. Наме ра је била да се на овај начин пока же и про ве ри 
прак тич но зна ње које су сту ден ти сте кли из обла сти Кри вич ног пра ва, Кри вич ног про це
сног пра ва, Гра ђан ског пра ва и дру гих прав них нау ка. 

Пре ма општим оце на ма, сту ден ти 
који су уче ство ва ли у симу ла ци ји 
суђе ња успе шно су доне ли сасвим 
исправ но и прав но уте ме ље не пре
су де. Зајед нич ки ути сак при сут них у 
амфи те а тру пре тво ре ном у суд ни цу 
био је да са мла дим гене ра ци ја ма 
дола зе бољи, ефи ка сни ји дани за срп
ско пра во су ђе.

Суђе њу су при су ство ва ли висо ки 
пред став ни ци Врхов ног каса ци о ног 
суда, Устав ног суда Репу бли ке Срби је, 
Адво кат ске комо ре Бео гра да и Срби је, 
про фе со ри и број ни сту ден ти Мега
тренд уни вер зте та.  М.Ђ. ■
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ПРИ ЧА СТУ ДЕНТ КИ ЊЕ ВЛА ДАН КЕ МИЈА љЕ ВИЋ
НАгРА ЂЕ НА НА КОН КУР СУ
Јав но пред у зе ће „Слу жбе ни гла сник“ рас пи са ло је кра јем 2012. кон курс за нај бо љу крат ку при чу 

чији су ауто ри сту ден ти. Тема кон кур са била је – „Књи га“. Жири којим су руко во ди ли Зла ти ца Ђокић и 
Петар Арбу ти на про чи тао је око три сто ти не сту дент ских радо ва при сти глих на кон курс.

Међу 16 награ ђе них при ча је и она из пера Вла дан ке Мија ље вић, сту дент ки ње тре ће годи не ФПС
а, под насло вом „Срп ска књи га“.

Жири је закљу чио да су пред награ ђе ним ауто ри ма озбиљ не при по ве дач ке кари је ре. С обзи ром на 
ква ли тет при ча са кон кур са, „Слу жбе ни гла сник“ обја вио је, у посеб ној публи ка ци ји, осим награ ђе
них, и још два де се так сту дент ских при ча са кон кур са.

Запам ти те, међу њима, име наше мла де коле ги ни це која је као живот ни позив иза бра ла еко но ми ју, 
а као духов ну посла сти цу – писа ње крат ких при ча.

Песнич ки тре ну так

ЗВО НО ПОСЛЕД ЊЕг ЧАСА

Не забо ра ви 
Јабу ку
Коју сам ти бацио
Послед њег часа
Кад зво но уми ре
На оба ли 
Ђач ког пото ка.

На прсте сам се поди зао
И поска ки вао на врхо ви ма
Одби ја ју ћих гран чи ца
Јед не вече ри...

Сети се
Како су тор бе спа ле
С погну тих леђа.
Ти си сво ју ста ви ла поред моје.
На кра ју
Насло ни ле се јед на на дру гу.

О, Вели чан ство матур ско!
Само је ноћ могла бити
Таква, баш у Белом!

Цве тић јабу ке и твој чупе рак
Никад више зајед но 
На мом реве ру.

Не шапу ћи... и не лажи
Да то киша пљу шти
И да се низ лице сли ва.

Хамлет сам био, Боже, и Дон Кихот, 
Тако сам догу рао до мату ран та.

Црта ли смо путе ве 
Који ма неће мо ићи.

Зами сли ме као зрно песка
Које мили пре ко школ ског сте пе ни ка
И вуче тво је име негде у свет... у веч ност...

И кад све про ђе
И сли ка пожу ти
Можда ће се зво но ...
Послед њег часа чути.

Сло бо дан Бран ко вић

Раз го вор о кор по ра тив ном иден ти те ту Мега трен да

О СЕБИ КАО РАЗ ЛИ ЧИ ТОМ У ОДНО СУ НА ДРУ гЕ

Иако све шко ле по нече му личе јед на на дру гу, сва ка је посеб на на свој начин. То важи, нарав но, и 
за уни вер зи те те. Шта Мега тренд одва ја од дру гих зајед ни ца висо ких шко ла, шта су све  њего ви 

зна ци рас по зна ва ња? Какав је његов иден ти тет – да упо тре би мо ту реч вели ке фре квент но сти и не 
сасвим јасног зна че ња?

Да ли је знак нашег рас по зна ва ња настав нонауч ни про грам, или је то модер на згра да, кошни ца 
пуна мла дих, памет них и радо зна лих људи? Јесу ли то њего ви настав ни ци и сарад ни ци, или углед ни 
пре да ва чи из све та? Можда заштит ни знак и лого тип? Или све то зајед но...

О укуп но сти свих атри бу та које поје ди нац (или циљ на гру па) пре по зна је или зами шља кад се 
суо чи с име ном, зна ком или услу гом наше раз гра на те мре же факул те та и висо ких шко ла, о ску пу осо
бе но сти које тво ре кор по ра тив ни иден ти тет Мега трен да, сту ден ти четвр те годи не ФКМ – Шејла 
Видовић, Ана Петронијевић, Жељка Јованчић, Дарија Срећковић, Мина Трбојевић, Александра 
Симић, Марко Медић и Јелена Рашић – раз го ва ра ли су с про фе со ром Соко лом Соко ло ви ћем. О 
садр жа ју тог раз го во ра, и о кор по ра тив ном иден ти те ту Мега трен да као осе тљи вом сред ству кому ни
ка ци је и изра зу немер љи ве стра те шке вред но сти – опшир ни је у наред ном бро ју. А.Ћ.

Само и ен и фи ка ци ја: ро фе сор Сокол Соко ло вић са су ен и ма IV ои не

Наши настав ни ци на међу на род ном науч ном ску пу  
о кри зи штам па них меди ја

На међу на род ном науч ном ску пу „VI црно гор ски медиј ски дија ло зи“, који је одр жан од 24. до 
26. маја 2013. годи не у Бару, настав ни ци Факул те та за кул ту ру и меди је има ли су запа же но уче шће. 
Науч ни скуп на коме су уче ство ва ли пред став ни ци 12 зема ља, био је посве ћен теми „Кри за штам пе 
– кул ту ро ло шке кон се квен це“. Сво је радо ве пред ста ви ли су: дoц. др Taтjaнa Mиливojeвић, доц. др 
Весна Бал те за ре вић, дoц. др Нaдa Toрлaк, дoц. др Љиљaнa Maнић и мaстeр Aлeксaндрa Бoкaн.

На ску пу је закљу че но да је кри за штам пе и њеног послов ног моде ла супрот на јав ном инте ре су, те 
да је оба ве за свих јав них субје ка та дру штва, ака дем ске зајед ни це и цивил ног сек то ра да пита ње акту
е ли зу ју, а после ди це  пред у пре де. Уче сни ци ску па посеб но су нагла си ли про бле ме сен за ци о на ли зма, 
табло и ди за ци је штам пе и бана ли за ци је медиј ских садр жа ја, и ука за ли на потре бу да се афир ми ше 
еду ка тив на, етич кокул ту ро ло шка и демо крат ска уло гу штам пе.
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Поме ра ње гра ни ца звуч но-музич ке умет но сти

Проф. др Михај ло Миња Ђор ђе вић: 
„ПТИ ЦЕ ПЕВА ЈУ МОЈУ МУЗИ КУ”

Тако гла си назив звуч ног екс пе ри мен та и про
јек та проф. др Михај ла Миње Ђор ђе ви ћа, ком

по зи то ра и редов ног про фе со ра Факул те та за кул
ту ру и меди је. Поред књи га, уџбе ни ка и чла на ка 
који тре ти ра ју тео риј ске аспек те музич ке умет но
сти, медиј ске и педа го шке прак се, проф. Ђор ђе вић 
је дао зна ча јан допри нос сво јим кре а тив ним радо
ви ма и ком по зи ци ја ма, оства рив ши зна ча јан ниво 
умет нич ке и естет ске про ми сли, као пред став ник 
европ ске аван гард не звуч номузич ке сце не.

Проф. Ђор ђе вић ука зу је на чиње ни цу да су 
неки ком по зи то ри у свом ства ра ла штву разно вр
сним ком па ра тив ним мето да ма и сту ди ја ма про
ми шља ли звуч но богат ство огром не попу ла ци је 
пти ца, посеб но пева чи ца. Био ло ги стич ка тео
ри ја настан ка музи ке ука зу је на одре ђе не узо ре у 
чове ко вој ани ма ци ји птич јег пева ња, итд. Жане
кин у 16. веку, затим Вивал ди, Бето вен, Ваг нер, 
Респи ги, веза ни су за овај фено мен.

Чуве ни музи ко лог Курт Закс наво ди древ ну 
при чу о град њи кине ске фру ле код које су отво ри 
за прсте на трсци начи ње ни као две врсте 
лестви це по узо ру на песме жен ке и муж ја ка 
пти це Феникс. Еми нен тан фран цу ски и свет ски 
ком по зи тор, али и орни то лог, Оли ви је Месјен, 
посе до вао је јед ну од нај ве ћих свет ских збир ки 

птич јег пева ња и вешто импле мен ти рао птич је 
пева ње у сво је музич ко ства ра ла штво.

Захва љу ју ћи савре ме ној диги тал ној тех но
ло ги ји (про фе сор пре да је пред мет Диги тал не 
кому ни ка ци је) и аудио узор ци ма ори ги нал ног 
пти чи јег пева ња (тзв. семл) могу ће је до неслу
ће них раз ме ра истра жи ва ти, обра ђи ва ти и ком
би но ва ти узор ке пти чи јег пева ња. Са кре а тив но
умет нич ког аспек та то не зна чи дослов но копи
ра ње ори ги нал ног пти чи јег пева ња, већ посеб но 
надах нут, про ми шљен, машто ви то дизај ни ран 
осо бен звуч ни дожи вљај, наме њен вео ма раз у ђе
ном слу ша лач ком ауди то ри ју му.

Тај звуч ни дожи вљај посе ду је и соп стве ну 
ревер зи бил ну ком по нен ту, којом се затва ра овај 
нео бич но инте ре сан тан али реал но оства рив про
јект. Он се састо ји у томе да пти це као 
извр сни ими та то ри нау че да подра жа
ва ју одре ђе ни звуч ни модел (”музи ку”) 
који је оства рен помо ћу њихо вих гла
со ва и да га затим сло бод но репро ду
ку ју пре ма соп стве ном инту и тив но
при род ном и нагон ском осе ћа ју као и 
сва ки дру ги звук  ”песму” коју ства ра ју. 
У доку мен тар ном фил му који је еки па 
Биби си ја сни ми ла у Аустра ли ји, при ка
за на је пти ца Лира (Lyrebird  са вели ким 
репом у обли ку музич ког инстру мен та 
”лире”) као ненад ма шни ими та тор било 
којег зву ка који се може јави ти у чове
ко вом окру же њу: од мотор не тесте ре, 
пре ко сире не кола хит не помо ћи, зуја ња 
мото ра код отва ра ња и затва ра ња објек
ти ва фото гра ског апа ра та, или било 
којег дру гог зву ка, као и ори ги нал ног 
зву ка дру гих пти ца које су и саме ”зачу
ђе не” ова квим уме ћем и одго ва ра ју соп
стве ним гла со ви ма на позив мисле ћи да 
је то неко од њихо вих нај бли жих (www.
youtu be.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y).

Како јед на пти ца може посе до ва ти 
такве спо соб но сти ими та ци је и отку да 

јој такав апа рат за вока ли за ци ју да репро ду
ку је зву ко ве у широ ком фре квен циј ском опсе гу, 
укљу чу ју ћи и фор ман те људ ског гла са? 

Поред Лире вео ма интри гант не и нео бич не 
су тзв. ”Рај ске пти це”, око 42 врсте које живе 
само на остр ву Нова Гви не ја. Муж ја ци су пра ви 
мај сто ри у теа тар ској тран сфор ма ци ји осва ја ња 
жен ке, пле шу, игра ју, ства ра ју осо бе не зву ко ве 
попут кси ло фо на и уда раљ ки забав ног орке стра, 
дра стич но мења ју сво ју спо ља шњост као да су 
нај бо љи позо ри шни, филм ски или ТВ маске ри, 
шмин ке ри, кости мо гра фи... Како напо ми ње 
проф. Ђор ђе вић, у сушти ни свих ових тран сфор
ма ци ја садр жа на је при род на и нагон ска осно ва 
кому ни ка ци је међу пти ца ма. 

Зву ци које пти це про из во де током про це са 
кому ни ка ци је обич но су: пева ње, кри цисиг на ли 
и ими ти ра ње, тако да чине спек тар нај ра зли чи тих 
коно та ци ја: од зву ко ва у про це су паре ња, пре ко 
сиг нал них зву ко ва тзв. ”пти чи ји кри ци”, одбра не, 
опре за, напа да, упо зо ре ња, разних инфозву ко ва 
(„оба ве ште ња”). Поне кад је тешко раз ли ко ва ти 
пева ње од кри ко ва и дози ва ња.

Пти чи је пева ње, слич но чове ко вом, одви ја 
се као про цес низа ња и пона вља ња кон ти ну и ра
них мул ти си ла бич них мело ди ја. Физи о ло шки, 

при дну тра хе је пти це посе ду ју сиринкс (syrinx) 
кошта ну струк ту ру, за раз ли ку од ларинк са (lar
ynx) при врху тра хе је код сиса ра која је мишић не 
осно ве (ла сни це код чове ка). 

Пти це су мај сто ри и за пева ње у дуе ту, који 
је изван ред но суп тил но вре мен ски поде шен да се 
нази ва ани фо ни уе (пита ње и одго вор). Поје
ди не пти це које живе у пећи на ма и мра ку, кори
сте меха ни зме за звуч ну ехо ло ка ци ју у окви ру 
спек тра чуј ног зву ка код чове ка, изме ђу 2 и 5kHz, 
а по неке и инфра звук на око 20 Hz. Ина че чуј ни 
опсег код пти ца је испод 50 Hz (инфра звук) до 
пре ко 20 kHz (ултра звук), са мак си мал ном осе
тљи во шћу изме ђу 1 и 5 kHz (слич но спек тру 
мак си мал не осе тљи во сти чове ко вог орга на чула 
слу ха изме ђу 2 и 5 kHz). 

Сва ка ко су зани мљи ви резул та ти испи
ти ва ња јапан ских науч ни ка о луче њу неу ро
тран сми те ра (”хор мо ни сре ће”) у мозгу пти ца 
пева чи ца, посеб но мела то ни на. Запа же но је да 
се луче ње овог хор мо на одви ја само уко ли ко 
посто ји дру га пти ца са којом она која пева (кому
ни ци ра). У супрот ном, пти ца која пева „сама за 
себе”, не про из во ди „хор мо не сре ће”, већ једи но 
у кому ни ка ци ји са дру гим пти ца ма. То ука зу је и 
на слич ност са антро по ло шкосоци јал ним осо
бе но сти ма про це са кому ни ка ци је код чове ка и у 
окви ру људ ске зајед ни це. Изо ста нак одре ђе них 
видо ва кому ни ка ци је може се вео ма нега тив но 
одра зи ти на једин ку.

Већ дуже вре ме проф. Ђор ђе вић се бави 
истра жи ва њем ути ца ја звуч номузич ких садр
жа ја на потен ци јал ног слу ша о ца, про у ча ва
ју ћи коли ко одре ђе ни звук и музи ка могу бити 
пожељ ни и при јат ни, а у којој мери одбој ни и 
непри јат ни. 

У том истра жи ва њу, како он каже, дошао је 
до сле де ћег закључ ка: 

 Иде ја и циљ савре ме не звуч номузич ке 
прак се нису тех ни ка и инжи њер ска музи ка, иде ја 
је да кон зу мент, слу ша лац, кори сник, љуби тељ 
зву ка и музи ке осе ти искон ску сна гу, задо вољ

ство и потре бу за оним што чује, да соп стве ни 
пси хо а у рал ни осе ћај при јат но сти дожи ви као 
усхи ће ност код сва ког слу ша ња, тако да то што 
слу ша и чује жели да поно ви још мно го пута 
после тога. То зна чи да његов физи о ло шки и мен
тал ни склоп луче такве врсте ендо мор фи на (спе
ци фич них хор мо на позна тих под нази вом неу ро
тран сми те ри: ендор фин, серо то нин, мела то нин, 
допа мин, итд.) који га чине бла же ним, радо сним, 
срећ ним, јако задо вољ ним, када слу ша „ту” 
музи ку или „тај” звук, „ту” игру, ритам, мело ди ју, 
сазвуч ја, инстру мен тал ни коло рит и ком пле тан 
садр жај, све као део одре ђе не фор ме...

Такав звуч ни дожи вљај тре ба да „про из
ве де” и сли чан осе ћај као када муж јак пти це пева 
жен ки и удва ра јој се... када посто ји пра ви ниво 

кому ни ка ци је који се обо стра но оства
ру је луче њем „хор мо на сре ће“...

Свет ска пре ми је ра звуч ног про
јек та Пи це ева ју моју музи ку биће 
одр жа на у окви ру Драм ског про гра ма 
Радио Бео гра да у еми си ји Раи о ни ца 
зву ка коју уре ђу је мр Пре драг Ста мен
ко вић. Даље пре ми је ре пла ни ра не су 
за немач коенгле ско говор но под руч је 
под нази вом ”Vögel sin gen mei ne Musik”, 
одно сно ”Birds sin ging my music”, јер се 
у окви ру дела јавља ју радио спи ке ри 
који на немач ком и енгле ском пози ва ју 
заин те ре со ва не на ауди ци ју за радио
опе ру, итд. Тек касни је се откри ва да 
су то пти це, али не само пева чи це, већ 
њихо ва нај ши ра фами ли ја, гуске, пат ке, 
роде, сове, гавра ни, голу бо ви, гугут ке, 
детли ћи, као и неке егзо тич не врсте, 
итд., тако да дири гент на про би поку
ша ва да за сва ки пти чи ји глас (звук) 
про на ђе одре ђе но место у пар ти ту ри... 
На кон цер ту ”соли сти, хор и орке стар” 
пти ца изво де ”вал цер” који је још дав но 
ком по но вао проф. Ђор ђе вић. 

Љ. Манић ■  Проф. Ђор ђе вић у сво јој лабо ра о ри ји зву ка

Осла ња ју ћи се на моћи модер не диги тал не тех но ло ги је, проф. Ђор ђе вић је у сво је ком по зи ци је угра дио ори ги нал не 
узор ке птич јег пева ња. Пре ми је ра овог звуч ног про јек та уско ро на тала си ма Радио Бео гра да.
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На иницијативу Милице Сруар, студенткиње ФПСа, 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 ФПСа, 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 ФКМу су: Милица Драшовић, 
Јована Галоња, Анреа Рајић и Јелена Вучинић. Са ФУДа, за сада је у 
екипи Тања Јакшић. Тренер екипе је Алексанар Филиовић (ФПС).

Придружите им се, и дођите на њихове утакмице. ■

Двадесет првог апри ла одр жан је 26. по реду "Бео град ски мара тон", нај
ма сов ни ја спорт ска мани фе ста ци ја у Срби ји. Уче ство ва ло је око 13 
хиља да так ми ча ра из 52 земље  више него на ијед ној смо три од осни

ва ња (1988). Нај ви ше уче сни ка има ла је тзв. трка задо вољ ства.
Она нешто зах тев ни ја трка, полу ма ра тон, укљу чи ла је 2300 так ми

ча ра. У нај те жој трци, мара то ну (42 км), уче ство ва ло је 320 так ми ча ра из 
педе сет зема ља.

Међу так ми ча ри ма у мара то ну био је и Мило је Јова но вић, сту дент 
мастер про гра ма ФКМ. Као што је било наја вље но у про шлом бро ју 
"Гла сни ка", Јова но вић је трчао у маји ци Мега тренд уни вер зи те та. Сти
гао је 63. по реду.

"Про шле годи не трчао сам полу ма ра тон, а ова је била пред о дре ђе на 
за нај те жу дисци пли ну", казао нам је коле га Јова но вић. "Била је то добра 
одлу ка. Задо во љан сам и резул та том, који је одли чан за моје годи не (48). 
Сти гао сам за 3 сата и 48 мину та..."

Мило је Јова но вић је атле ти чар  рекре а ти вац. Запо слен је у "Земун
ским нови на ма" и има наме ре да поста не док тор кому ни ко ло шких нау ка. 
Редов но уче ству је на смо тра ма ова квог типа. Напо ми ње да се нај ви ше 
кало ри ја потро ши за вре ме трча ња  знат но више чак и од бици кли зма, 
пли ва ња и дру гих напор них спор то ва. Пози ва све сту ден те и сту дент
ки ње који желе да има ју леп изглед и ведар дух да му се при дру же – ако 
га стиг ну... Све тла на Лабус ■

ДЕВОЈКЕ СУ ИЗАБРАЛЕ ОДБОЈКУ

Мега тренд на Бео град ском мара то ну

Усомена из Париза: обојкашка екиа Меарена  
са ренером Алексанром Филиовићем

Мило је Јова но вић сни мљен на „Бео ра ском мара о ну“,  
са кениј ским але и ча ром Секоом Дан ка ном

Милица Мандић добитница 
Награде града Београда

Наша студенткиња Милица Ман ић примила је, на 
по себ ној свечаности у Скупшти ни града, Награду 

Београда у обла сти спорта за 2012. годину.
Колегиница Мандић, која као стипендиста 

Мегатрен да сту дира 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. ■

Ра и резулаи: Милица Манић
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1 47 49 2 57 59 62

3 4 52 5 

6 44 7 8

9 10 11 12 60 63

13 50 56

14 15 16

17 40 41 46 18 53 19 58

20 42 21 48 22

23 24 45 25 54 64

26 27 28 29

30 43 61

31

32 33 51 55

39 34 35

36 37 38

Водо рав но: 1. Папир на кеси ца купа стог обли ка. 2. При ход који се доби ја на уло же на сред ства. 3. Један вокал зад њег реда. 4. Пре зи ме савре
ме ног срп ског песни ка чије је име Рај ко. 5. Биљ ка која се кори сти као зачин и као лек про тив нади ма ња. 6. Риби ца из црта ног фил ма коју 
су рони о ци одне ли у Сид неј. 7. Скра ће ни ца за Репу бли ку Срби ју. 8. Безвучни зуб ни глас. 9. Назив за сло во Р у лати ни ци. 10. Један над зуб ни 
сонант. 11. Једи ни ца за мере ње елек трич ног отпо ра. 12. Дугу ља ста висе ћа цваст неких биља ка. 13. Име и пре зи ме срп ског сли ка ра, про фе со ра 
на Мега трен ду. 14. Лати нич на озна ка за сре бро, ћири лич но. 15. Енкли тич ки облик заме ни це он у аку за ти ву. 16. Машта ри ја, уобра же ње. 17. 
Дело, чин, посту пак, мн. 18. Лич на заме ни ца првог лица мн. 19. Име нај ду же реке у Афри ци, у инстру мен та лу. 20. Нијан са боје у сли кар ству. 
21. Назив за сло во Н у лати ни ци. 22. Про ши ре ње неких име ни ца у мно жи ни (кра ље ви). 23. Ини ци ја ли мане кен ке Лене Рај ко вић. 24. Сре ди на 
дана. 25. Миран, тих. 26. Ини ци ја ли срп ске бале ри не. 27. Име нич ка заме ни ца ма ко. 28. Тре ће лице мно жи не лич не заме ни це м. рода. 29. 
Вокал пред њег реда, при ли ком чијег изго во ра се раз ву ку усне. 30. Име и пре зи ме слав не шахист ки ње, про фе сор ке на Мега трен ду. 31. Нор ве
шки сли кар, екс пре си о ни ста, Едвард. 32. Мод ни мага зин. 33. Уго јен, нахра њен. 34. Бог Сун ца код ста рих Егип ћа на. 35. Вазду шно про стран
ство. 36. Нитко ви (фиг.). 37. Стог поко ше не и осу ше не тра ве (сточ на храна). 38. Узвик за изра жа ва ње оду ше вље ња или чуђе ња. 61. Инсект 
опно кри лац са отров ном жао ком на зат ку. 

Усправ но: 17. Збир ке гео граф ских кара та. 39. Скра ће ни ца за док то ра. 40. Збир ка песа ма Вас ка Попе. 41. Скра ће ни ца за аме рич ку држа ву 
Тене си. 30. Бог љуба ви, у вока ти ву. 24. Чвр сто тело које се под деј ством силе може обр та ти око осо ви не. 1. Нај ма ња неса мо стал на једи ни ца 
језич ког систе ма, глас. 42. Пола. 43. Оно што је у трен ду. 44. Нај ма ња општи на у Вој во ди ни, сме ште на на оброн ци ма Фру шке горе. 45. Говор, 
бесе да, пре да ва ње, изла га ње. 46. Там ни одраз. 47. Позна ва лац вина. 48. Који није вољен, недраг. 49. Упит на заме ни ца за лица. 50. Уму ће на 
белан ца са шеће ром. 51. Утом. 52. Ситан новац уоп ште, нов чић, пара. 53. Сла ње, отпре ма ње робе. 2. Све мир, васи о на. 54. Лич на заме ни ца 
тре ћег лица м. рода, мн. 55. Врста дуго ре пог папа га ја. 56. Чуве ни јунак из народ не књи жев но сти, Стра хи ња. 12. Назив збир ке при ча Дани ла 
Киша (јади). 57. Име јуна ка наро чи те сна ге, син бога Посеј до на. 58. Бла же, кре пе. 59. Лич на заме ни ца дру гог лица јд. 60. Пре сне, неку ва не. 62. 
Онај који пред ња чи у нече му, првак. 63. Име лут ка из деч је еми си је „На сло во на сло во“. 64. Исту ре ни део лица. (Решење у нареном броју)

Укрштеницу сачинила: Драгана Иљукић ■

Меаренов ГЛАСНИК 
Интерно гласило Мегатренд универзитета

Ареса реакције: 
Гоце Делчева 8, 11070, Нови Београд
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Ликовни уреник 
Марина Станковић

Решење залавља 
Сокол Соколовић

Фоорафије 
Дејан Живадиновић

Свет у коме ће наша деца живети мења се четири пута брже него наше школе – Вилард Даџет



36 Разовор с рекором

Пре ла жем а наса ви мо амо е смо, ува же ни рек о ре, са ли  ■
ро шли у, у раз о во ру за „Меа рен ов ла сник”. Пошо ће овај 
инер вју иза ћи ре сам „шиц” уи сне кам а ње, каа се нај ве ћи 
број свр ше них сре њо шко ла ца оре е љу је за буу ћи живо ни озив, 
молим Вас а укра ко наве е е нај ва жни је ре но си су и ра ња на 
нашем Уни вер зи е у. Ша је о шо нај би ни је ова ја Меа рен 
о оса лих уни вер зи е а, како ржав них, ако и ри ва них?
Пред но сти Мегатрендa у одно су на дру ге уни вер зи те те су, пре све га, у 

модер ним настав ним про гра ми ма, затим у нај бо љим настав ни ци ма, изван
ред ним уџбе ни ци ма који се стал но ино ви ра ју, у међу на род ној сарад њи и 
угле ду који Мега тренд уни вер зи тет ужи ва у све ту, а – нарав но – ту је и 
нај мо дер ни ји и нај леп ши про стор, какав се тешко може наћи на дру гим 
уни вер зи те ти ма у овом делу Евро пе. Поред тога, бес плат но сту ди ра ње на 
првој годи ни студијa је шан са коју дру ги уни вер зи те ти не пру жа ју мла дим 
људи ма. Пред ност је и у нашој бес крај ној вери у сна гу, енер ги ју, зна ње и 
амби ци ју мла дог нара шта ја да непре ста ним уче њем гра ди себи и дру штву 
бољи соци јал ни и мате ри јал ни поло жај. То се огле да и у нашој веза но сти 
за сво је сту ден те и када дипло ми ра ју; пре ко Алум ни клу ба стал но пра
ти мо раз вој тих дeвојака и мла ди ћа, чиме се пер ма нент но потвр ђу је ода
ност срод ним живот ним и про фе си о нал ним иде а ли ма. 

Како ржи ше раа ре о зна је ове ре но си? На који начин Меа ■
рен ра и сво је су ен е и ка завр ше шко ло ва ње?
Тржи ште рада пре по зна је Мега трен до ве диплом це и они – рела тив но 

лако – дола зе до посла. Нај ви ше наших дипло ми ра них сту де на та има у 
држав ној упра ви, у при вре ди, кул тур ним и медиј ским уста но ва ма, а мно ги 
се нала зе на нај ви шим поло жа ји ма у Вла ди Репу бли ке Срби је. Затим, мно ги 
наши диплом ци раде у вели ким бан ка ма, на нај од го вор ни јим мести ма. 
Тако ђе, при вред ни субјек ти, од ино стра них ком па ни ја, па до наших пред
у зе ћа и уста но ва, пре по зна ју и тра же наше кадро ве. На при мер, пре две 
годи не у гото во свим днев ним листо ви ма иза шао је оглас у коме се тра жи 
мена џер за одно се с јав но шћу у јед ној вели кој ком па ни ји и у њему је јасно 
писа ло – „Пожељ но са Факул те та за кул ту ру и меди је Мега тренд уни вер
зи те та”. Очи глед но је да је Мега тренд постао вео ма тра же ни бренд. Ова кав 
оглас се може виде ти само у Аме ри ци или Енгле ској, где вели ке ком па ни је 
тра же „брен ди ра не” струч ња ке са Стен фор да, Бер кли ја, Окс фор да или 
Кем бри џа... Ми се, као што сам већ поме нуо, не раста је мо са нашим сту
ден ти ма после њихо вог дипло ми ра ња. Дав но смо осно ва ли Алум ни клуб, 
у који су учла ње ни гото во сви наши диплом ци. Пра ти мо њихо ве кари је ре, 
пома же мо ако затре ба, раз ме њу је мо иску ство. Ми стал но исти че мо прин
ци пе пер ма нент ног, цело жи вот ног уче ња. Учи мо и ми од њих. Успех наших 
сту де на та на нај сло же ни јим посло ви ма на свим мери ди ја ни ма тума чи мо и 
као успех нашег Уни вер зи те та, као сјај ну про ве ру ваља но сти наших про
гра ма, настав ни ка, сарад ни ка и ван на став ног осо бља.

Ако је ваша еви за „Увек више о оче ки ва но”, чему се у ом сми слу  ■
може мо наа и у новој школ ској ои ни?
За наред ну ака дем ску годи ну има мо лепу вест – сту ди ра ње је опет 

бес плат но! Поред тога, „нешто више” је и пове ћа ни број испит них 
роко ва, коло кви ју ма... Дру гим речи ма, поја ча ва ју се све оне актив но
сти које ће сту ден ти ма омо гу ћи ти успе шни је сту ди ра ње. Мак си мал но 
смо отво ре ни за сарад њу са сту ден ти ма, флек си бил ни за њихо ве зах
те ве, нај пре у окви ру настав нонауч ног про гра ма, а онда и у погле ду 
број них дру штве них актив но сти сту де на та – у кул ту ри, спор ту, заба ви, 
итд. Уни вер зи тет делу је и као вео ма раз ви је ни кул тур ни цен тар, као 
сре ди ште врло атрак тив них зби ва ња наме ње них пре све га нашим сту
ден ти ма, али отво ре них и за ширу јав ност.

Ово ро ле ћа умно жи ли су се неки нерин ци и јел ни и неар у мен ■
о ва ни наа и на ри ва но школ сво у цели ни, осеб но на Меа
рен. У неким меи ји ма обја вље не су кру не неи си не о сви ма 
нама, и ро фе со ри ма и су ен и ма. Са ам међу оне који мисле а 
Меа рен има ра во, чак је ужан, а ошри је реа у је на е кру не 
лажи. Дели е ли Ви о мишље ње?

О при ват ном школ ству често се
про су ђу је аро гант но и неком пе тент но
Проф. др Мића Јовановић: „Неки држав ни уни вер зи те ти и факул те ти не могу да под не су 
здра ву кон ку рен ци ју. Исцр пље ни међу кла нов ским бор ба ма и коруп ци о на шким афе ра ма, 
без ика квих аргу ме на та се обру ша ва ју на при ват но школ ство, насто је ћи да задр же моно-
пол ску пози ци ју. На часо ви ма, ина че, лице мер но гово ре о леко ви то сти кон ку рен ци је.”

Рекор Мића Јовановић у разовору  
са суенкињом Анђелом Ћировић

Што се напа да на Мега тренд тиче, сма трам да су они про из вод зави
сти, љубо мо ре, нео сно ва не мржње усме ре не пре ма успе ху дру гих. Али, 
посто ји изре ка: „Моћ се мери бро јем непри ја те ља”, а ми их – без раз
ло га – има мо пуно. Оту да и лажи о ниском ква ли те ту наста ве, о пре бр
зом сту ди ра њу и слич но. 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 напа ди на наш уни вер зи тет орке
стри ра ни од стра не кон ку рен ци је, са дру гих при ват них уни вер зи те та – 
с јед не стра не, као и од стра не иде о ло шких неис то ми шље ни ка, са дру ге. 
Ни јед ни, а ни дру ги, не схва та ју да је Мега тренд уни вер зи тет једи на 
дру штве но одго вор на висо ко школ ска инсти ту ци ја, која се одри че свог 
про фи та и мно го чега дру гог, а у инте ре су омла ди не Срби је. Ми смо ове 
ака дем ске годи не покло ни ли мла ди ма Срби је 4,75 мили о на евра, тиме 
што смо омо гу ћи ли бес плат но сту ди ра ње. То ника да нико није ура дио. 
Зато је Мега тренд јак, моћан и ути ца јан. И зато сви напа ди на нас нема ју 
прак тич но ника квог ефек та, осим што оста вља ју горак укус у усти ма и 
све до че о недо пу сти во ниском нивоу дија ло га у ака дем ској зајед ни ци.

Мислим а се може ово ри и о сасвим неа ка ем ској и некул ур ■
ној аро ан ци ји неких ржав них факул е а и о зло у о ре би неких 
ине ре сних лоби ја који елу ју у оје и ним меи ји ма. Сла же е ли 
се а је ове реч о нао ру а се сре чи сва ка кон ку рен ци ја и очу ва ју 
моно ол ски оло жа ји? Каа ће се у рви лан са ви и ру шве на 
оби о ула а ња у обра зо ва ње, о чему има је на нои ца у ро шлом 
бро ју „Гла сни ка” (28. cр.), и каа ће ре о вла а и свес а је кон
ку рен ци ја јеи ни лек ро ив моно о ла? Или је, можа, реч о уком 
лице мер ју: на часо ви ма се на јеан начин ово ри о леко ви о си кон
ку рен ци је, а у рак си се жесо ко уши сва ка кон ку рен ци ја...
 Аро ган ци ја држав них уни вер зи те та је очи глед на, када су при ват не 

висо ко школ ске инсти ту ци је у пита њу. Међу тим, аро ган ци ја – са дру ге 
стра не – је пока за тељ сла бо сти и немо ћи. Јаки ника да нису аро гант ни. 
Тако је и са поје ди ним држав ним факул те ти ма. Исцр пље ни међу кла
нов ским бор ба ма, коруп ци о на шким афе ра ма и слич ним актив но сти ма, 
забо ра ви ли су на сво ју основ ну функ ци ју, а то је обра зо ва ње, нау ка, педа
го шки и вас пит ни рад. И то је, неке од њих, дове ло на нај ни же гра не. И – 
уме сто да погле да ју себе – обру ша ва ју се на при ват не факул те те, одно сно 
уни вер зи те те. У томе је њихо ва нај ве ћа сла бост: немоћ да се, у фер тржи
шној утак ми ци, суо че са здра вом кон ку рен ци јом. А обра зо ва ње има сво је 
тржи ште, које ће – пре или касни је – регу ли са ти ко на њему оста је, а ко 
одла зи. Неће, у тој бор би, бити поште ђе ни ни држав ни уни вер зи те ти.

Анђе ла Ћиро вић ■


