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И

стине о Мегатренду, као ни истине о
Србији, нису једнозначне, јер их јавност
посматра из различитих углова. Често и пред
различитим огледалима. Није лако изразити
ту многоликост, чак ни пред људима лише
ним априорног закључивања.
Отуда, ништа природније него да нова
публик ац иј а с Мегат ренд ов им знак ом,
његово интерно глас ило, започне указива
њем на оне с којима су и Србија и Мегатренд
не само друкчији, већ и лепши и паметнији.
Ови млади људи имају будућност, а с њима
и Србија има будућност. То су наши зајед
нички одличници. У њиховим индексима су
све саме десетке, али овe девојке и младићи
постиж у резулт ат е и на друг им пољим а.
Крајем прош ле године, на посебној свеча
ности, бираним речима поздравио их је рек
тор, проф. др Мића Јовановић, и уручио им
вредне поклоне.
Запамтите та имена:
■■ Са Факултета за пословне студије
– одликаши су Алексанра Јевић,
Каарина Вош, Рако Меселџија
и Ана Јосифовски.

■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■

Са Факултета за културу и медије –
Анасасија Боановић, Каарина
Драовић, Јована Мркић,
Марко Мирковић и Анђела Ћировић.
Са Факултета за међународну
економију – Мина Добросављевић
и Милица Пејовић.
Са Факултета за компјутерске науке –
Иван Мишић и Марко Лукић.
Са Факултета за уметност и дизајн –
Каарина Пајић, Ђорђије Чизмовић,
Аријан Каравић, Ивана Ђурић,
Теоора Сојковић, Милица Голубовић
и Милица Јевовић.
Са Факултета за државну управу и
администрацију – Јована Алексић.
Са Факултета за менаџмент у Зајечару –
Милица Ђорђицовић и Марко Жикић.
Са Факултета за биофарминг у Бачкој
Тополи – Мирела Маковић, Милан
Сојшин, Бојана Булаовић, Борислав
Илић и Биљана Саменковић.
Са Факулета за пословне студије у
Пожаревцу – Алексанар Миљковић
и Санела Ђорђевић.

■■
■■

Са Факултета за пословну економију
у Ваљеву – Милица Пауновић.
Са Факулета за пословне студије
у Вршцу – Венеса Вереш, Наалија
Јаношевић и Јована Милунов.

Мегатренд, то није зграда, иако универ
зитет посед ује лепа и функционална здања.
То је иеја која расе и свакодневно се раз
грањава према новим циљевима и вредно
стима. Намера нам је да, обједињеном енер
гијом, и надаље негујемо одговорност према
себи и навикавамо се да будемо задовољни
само најбољим.
С овим паметн им и вредн им млад им
људима, и онима који долазе, тај раст ће бити
још импресивнији. С њима расте и Србија. ■

Најбољи суени Меарена с рекором Мићом Јовановићем
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Повои

60. рођендан проф. др Миће Јовановића

ЈЕДАН ИЗУЗЕТАН
ЖИВОТ И КАРИЈЕРА

РУКОВОДСТВО МЕГАТРЕНДА
И ЊЕГОВИХ ИНСТИТУЦИЈА
Рекор и ресеник Сенаа универзиеа
Проф. др Мића Јовановић
Пресеник Савеа универзиеа
Проф. др Драган Марковић
Заменик рекора и рорекор
Проф. др Владан Кутлешић
Прорекори
Проф. др Слободан Пајовић
Проф. др Борис Кривокапић
Проф. др Зорана Михајловић
Јована Мркић, студент-проректор
Генерални секреар
Гордана Церовић
ФПС
Проф. др Слободан Котлица, декан
Проф. др Наташа Цветковић, продекан
Доц. др Александра Тошовић, продекан
ФКМ
Проф. др Миливоје Павловић, декан
Проф. др Драган Никодијевић, продекан
Доц. др Драган Ћаловић, продекан
ФУД
Проф. Милош Шобајић, декан
Проф. Саво Пековић, продекан
ФДУА
Проф. др Миломир Минић, декан
Проф. др Неђо Даниловић, продекан
ФМЕ
Проф. др Бранислав Пелевић, декан
Проф. др Наташа Миленковић, продекан
Проф. др Љиљана Станојевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ
Проф. др Синиша Ранков, декан
Доц. др Перица Штрбац, продекан

Д

вадесет осмог јануара ове године
ректор нашег универзитета напу
нио је 60 година живота. У ака
демском свету, у иностранству по пра
вилу, а код нас ретко, то је прилика да се
оним изузетним и успешним међу нама
одају почасти и признања. Академска
заједница Мегатренд универзитета има
привилегију и част да се на њеном челу
налази баш такав изузетан члан – проф.
др Мића Јовановић.
Био је изузетан студент, двоструки
доктор наука, оснивач и декан, односно
ректор првог приватног факултета и
првог приватног универзитета, данас нај
већег приватног универзитета у региону.
Предавао је на најугледнијим универ
зитетима света (London school of econo
mics, Berlin frei universitat, Seoul national
university, Massachusetts instit ute of tec
hnology). У научно-истраживачком раду
објавио је 15 монографија и више од 100
других радова у престижним домаћим
и страним часописима, а излагао на
више од 50 научних скупова у земљи и
иностранству.
Паралелно и повезано са академском
каријером, у пракси је потврдио своја
врхунска теоретска знања претварајући
их у значајне пословне успехе посебно
на великим светским берзама или у бан
карској индустрији. Израз тих успеха,
била је номинација за Пословног човека
године за 2004. и 2005. годину.

Успешно се огледао и у белетристици.
Због многоструких димензија његовог
опуса, посебно због мултидисциплинарног
дела „Бизнис као уметност живљења“, проф.
Јовановић је, по позиву, примљен у Удру
жење књижевника Србије.
Бројна су домаћа и међународна признања
којима су најугледније домаће и иностране
институције исказале поштовање и признање
за постигнуте наведене резултате проф. Јова
новића. Споменућемо неке од награда којима
је овенчан живот и рад проф. Јовановића:
међународна „Сократова награда“ за интелек
туална достигнућа у XX веку, „Златни беочуг“
за допринос развоју културе Београда....
Проф. др Мића Јовановић носилац је
официрског чина британског витешког реда
„Fleu r de Lus“, добитник медаље председ
ника Италије Серђа Наполитана за „велики
допринос евроатлантским интеграцијама“,
носилац Ордена за цивилне заслуге шпан
ског краља Хуана Карлоса, и др.
Проф. др Мића Јовановић је потпред
седник Конференције универзитета Србије
и потпредседник Ректорског клуба Европе,
чије је седиште у Оксфорду.
Јубилеј свога ректора Мегатренд универ
зитет обележава радно – научним скупом на
тему „Менаџмент као уметност живљења“,
тематским бројем „Мегатренд ревије“ и раз
говорима о идејама за нове истраживачке
искораке Универзитета, његових настав
ника, студената и свих запослених.
В.К. ■

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, ЗАЈЕЧАР
Проф. др Недељко Магдалиновић, декан
Доц. др Бојан Ђорђевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ,
БАЧКА ТОПОЛА
Проф. др Јелена Бошковић, декан
Проф. др Здравко Хојка, продекан
Проф. др Бранислав Мишчевић, продекан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ,
ПОЖАРЕВАЦ
Проф. др Слободан Стаменковић, декан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ,
ВАЉЕВО
Проф. др Славица Костић, декан
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ,
ВРШАЦ
Проф. др Небојша Жарковић, декан
Доц. др Горан Пузић, продекан
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
„МЕГАТРЕНД“, БЕОГРАД
Проф. др Наташа Симић, директор
ВИСОКА ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ
И БИЗНИС, ЗАЈЕЧАР
Проф. др Драган Михајловић, директор
ТВ „МЕТРОПОЛИС“
Милинко Величковић, директор
Љубица Урошевић, главни уредник
ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
Миле Секулић, директор
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Александар Ђорђевић, директор
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Бранимир Трошић, директор
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Небојша Бачанин-Џакула, директор
МАРКЕТИНГ
Љиљана Томић Давидов, директор
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Актуелности

Мегатренд универзитет на образовној, научној и културној мапи Србије

СТАБИЛ АН РАЗВОЈ У СЛОЖЕНИМ
ДРУШТВЕНИМ УСЛОВИМ А
■■
■■
■■

Основне програмске циљеве у акредитованим научним и уметничким пољима, односно
областима, Мегатренд успешно остварује организован као интегрисани универзитет
Универзитет и његове чланице перманентно преоцењују и иновирају садржај и методе
наставе на сва три нивоа академских студија, као и на струковним студијама
Читав нормативни систем високог образовања у Србији зрео је за темељне промене и
усклађивање с реалношћу, посебно у делу који регулише права студената

Пише: проф. др Оскар Ковач

О

сновн и задат ак Унив ерз ит ет а
био је и остаје да у међусобном
склад у, функционално повезано,
одржава и унапређује, основне, мастер и
докторске студије у пољима друштвенохуман ис тичк их, прир одно-математ ич
ких, техн ичко-техн ол ош ких наук а и
уметничког стваралаштва. Ове основне
димензије образовних задатака, Универ
зитет остварује на основу прог рамских
докумената које Сенат и Савет универ
зитета доносе и која важе за све инсти
туц ије Унив ерзит ет а. На основ у тога
Мегатренд је интегрисани универзитет, у
свим његовим основним функцијама.
Иако су факултет и Мегат ренд уни
верзит ет а могли само појед иначно да
се акред ит ују код Минис тарс тва науке,
цела научна делатност на Универзитет у
је потп уно објед ињ ена. Свим настав
ницима су доступни сви пројекти, про
јектн и тимови се састављај у на Уни
верзит ет у а не на факулт ет им а. Исто
важи и за веома развијен у међународн у

образовн у и научн у сарадњу Универзитета.
Систем квал ит ет а Мегат ренд унив ерз ти
тет а који обезбеђује квал итет рада у свим
основн им делатнос тим а по станд ард им а
ISO 9001.2001 за Универзитет и факултете
добио је сертификат америчке инстит уције
AQA. Информациони систем који опслуж ује
Универзитет и факултете, заједн ичке слу
жбе, наставу, научни рад и библиотеке, пот
пуно је интег рис ан. Такође је интег рис ана
и издавачка делатност Универзитета којом
се покривају потребе свих факултета. После
прве и једине акред ит ац ије високош кол
ских установа у Србији, подаци показују да
је Мегат ренд универзитет, иако у различи
тој мери у појединачним годинама, највећи
недржавни универзитет у Србији.
Унив ерзитет и све његов е инстит уц ије
управо сада раде на темељном и свеобух ватом
послу самоевал уа ције квалитета свих својих
делатности, иза чега следи екстерна евал уа ција
рада свих факултета и Универитета у целини.
Циљ самоевал уа ције је да Универзитет пози
тивна искуства угради и пренесе у своје про
граме и активности за наредне године.То под
разумева измене и допуне постојећ их и уво

ђење нових наставних програма са јасним
циљевима које ваља остварити.
Оно што је заједничко у тим циље
вима је следеће:
• да се непрекидно иновира садржај и
метод наставе на сва три нивоа ака
демс ких студ ија и на струковн им
студијама;
• да се обезбеди квалитетно учење на
даљин у путем интернета на основу
вишес трук их образ овн их ресурс а
повез ан их у јединс твен у (МТВУ)
платф орм у у склад у са захт ев а
ним стандард има и потенцијал има
саврем ен е облас ти рачун арс ки
подржаног учења;
• да се остваре заједничке дипломске
студ ије са реном иран им инос тра
ним универзитетима;
• да се удвос тручи мобилност студе
ната и наставника у склад у са ново
от ворен им прог рам има ЕУ и поје
диних земаља;
• д а се појач а научн а прод укц иј а,
нароч ит о млађ их наставн ик а и
истраж ивача како би они у потп у
ности и на време испунили критери
јуме и услове за избор у виша звања.
Сви ови циљеви, разложени по носи
оцима и фазама остварења, садржани су
у годишњем и средњорочним плановима
наставне и остал их интег рис аних функ
ција факултета и Мегатренд универзитета.

Мисија, визија, вредности: зање Меарена у Улици Гоце Делчева 8, на Новом Беорау
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Актуелности
Они су у склад у са мисијом и основним
задацима Мегатренд универзитета те, као
и до сада, потврђују оправданост његовог
постојања и развоја.
Образ овно-научн а или образ овноуметничка поља у којима се изводе студиј
ски програми Универзитета су следећа:
• Научна, односно уметничка поља:
	Друштвено-хуманистичке науке, при
родно-математ ичке науке, техничкотехнолошке науке, уметност
• Научне, односно уметничке области:
	Економске науке, менаџмент и бизнис,
правне науке, култ уролошке науке и
комун иколог иј а, рачунарс ке науке,
биотехничке науке, примењене умет
нос ти и дизајн, ликовне уметнос ти,
драмске и аудиовизуелне уметности.
Број акредитованих студијских про
грама Мегат ренд универзитета из наве
дених поља и области је следећи: 15 про
грама основних студија; 13 за мастер сту
дије; 7 за специјалистичке; 5 за докторске
и 3 за основне струковне студије.
Амбијент за реал из ац иј у разв ојне
страт ег ије Мегат ренд унив ер зит ет а и
недржавних универзитета у целини при
лично је сложен.
Услови за рад и развој недржавн их
унив ерзит ет а и полож ај њихових сту
денат а су веом а непов ољн и. У Закон у

о високом образовању сва права и обавезе,
укључ ујућ и финансирање, повољно су регу
лис ан а само за државн е унив ерз ит ет е и
њихове студенте, док су недржавни универ
зитет и диск рим ин ис ан и у сваком поглед у.
Та решења су у сукобу са основним начелима
Устава Србије.
Цео нормативни систем високог образо
вања зрео је за темељно усклађивање са реал
ношћу. У Србији приватно плаћа студије 127
хиљада студената а државни буџет плаћа за
110 хиљада, то јест за 56 проценат а студе
ната уписаних на државне универзитете. Тих
56% студената на државним универзитетима
свак ако нису ”успеш ни и надар ен и уче
ниц и слаб иј ег имовн ог стањ а“ како Устав
Србиј е изрич ит о налаже. Ни у ком случ ај у
по стат ис тичк им норм ам а, за разл ик у од
прос ечн их, успеш ни не могу да чине 56%
укупн е студ ентс ке попул ац иј е. Приликом
уписа уоше се и не раже оаци о имов
ном саусу каниаа.
Права нержавних универзиеа нису
једнака правима мешовитих универзитета,
и о је лоше. Мешовити универзитети имају
законски моноол уисивања суенаа о
рошку ржавно буџеа, дакле свих поре
ских обвезника, а поред тога могу да упи
суј у и студент е који плаћ ај у школ арин у.
Студенти који су одабрали прог раме недр
жавн их универзитет а лишени су рава а
зараже финансирање из буџеа.

Члан 71, став 3, Устав а казује: "Сви
грађ ан и имај у, под једн ак им условима,
прис туп високош колс ком образ ов ању.
Република Србија омог ућује успеш ним
и на дар ен им у чен иц им а слаб иј ег
имовн ог стањ а бесп латно високошкол
ско образовање, у склад у са законом."
Дакле, закон не може да садрж и раз
лич ит режим за образовне инстит уц ије
по основ у својс тва њихов их оснив ач а
(државн и или недрж авн и). Произи лази
да норма "под једнак им условима" под
разумева да морају да се мењају одредбе
Закон а о високом образовању које изри
чит о говор е о образ овн им инстит уц и
јам а само једне врсте оснивача.
Друг а речен иц а цитир ан ог члан а
Устава из темеља мења цео систем финан
сир ањ а висок ог образ ов ањ а у Србиј и.
Не финанс ир ај у се инстит уц иј е него
студ ије студената.
Биће неоп ходно да Закон о висо
ком образовању прецизно каже како ће
Република Србија плаћат и школарии у
тим кандидатима за студије и да подза
конс ким актима дефин ише катег орије
"успешни и надарени", односно "слабијег
имовног стања". Разу ме се да они који се
за то квалифик ују имају "под једнак им
условима" приступ образовању на свим
високошколским установама.
■

Научни скуп

УМЕТНОСТ КРЕАТИВНОГ БИЗНИСА

Ш

ездесети рођендан проф. др Миће Јовановића био је повод међународном
научном скуп у под насловом „Креат ивни бизнис као уметност живљења“,
одржаном 28. јануара 2013. у великом амфитеатру здања у Ул. Гоце Делчева на Новом
Београд у. Скуп је окупио око две стотине научника с престижних научних и обра
зовних установа из земље и иностранства.
После излаг ањ а слављен ик а, заним љив а саопш тењ а имал и су: проф. др
Артур Сток вин са Универзитета у Оксфорд у, проф. др Гален Амштуц са Хар
варда, проф. др Џао Шумин, председник Пословне школе Универзитета „Нан
џин“ у Кини, проф. др Жан-Жак Шанарон, декан Међународног универзитета
у Бечу, проф. др Сунг-Џо Парк са Слободног универзитета у Берлин у и проф. др
Оскар Ковач, професор емерит ус Мегатренд универзитета.
Модератор научног скупа био је проф. др Мијат Дамјановић, професор
емерит ус Мегатренд универзитета. Поводом скупа, Мегатренд је издао зборник
излагања помен утих научника на енглеском језик у.
К.О. ■

П

Професор Мија Дамјановић, рекор Мића Јовановић
и рофесор Драан Марковић, ресеник Савеа универзиеа

АКАДЕМИЦИ, ЕМЕРИТУСИ,
ПРОФЕСОРИ ПО ПОЗИВУ

очетком новембра, на изборној скупштини Српске академије наука и уметности, двојица наших угледних професора, матема
тичар Градимир Миловановић и композитор Иван Јевтић, до тада дописни чланови САНУ, изабрани су за редовне чланове.
Нешто раније, професори Оскар Ковач и Мијат Дамјановић изабрани су, одлуком Сената Мегатренд универзитета, у звање „про
фесор емеритус“ које је Закон о високом образовању Републике Србије предвидео за истакнуте научне раднике и уметнике с видним
доприносом култури, науци и уметности.
Такође прошле године, одлуком Сената универзитета, за професоре по позиву, у складу са чланом 82 Закона о високом образо
вању, изабрани су угледни француски истраживач Кристоф де Жежер и композитор Иван Јевтић. Коју годину раније, за професора
по позиву изабран је и др Мирослав Јовановић са Универзитета у Женеви.
Почетком јануара, доц. др Весна Балтезаревић (ФКМ) изабрана је за члана Европске академије наука и уметности (Салцбург). ■
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Посание и Ви члан Алумни клуба

Пријатељи стари,
где сте?
П

репознатљивост Мегатрендовог концепта образовања и
оданост сродним животним и професионалним идеалима
држи у необичној вези наше студенте и после дипломирања.
Алумни асоцијација је добровољно удружење бивших студе
ната Универзитета (на латинском alumnus – питомац). Сврха ове
асоцијације јесте да се чвршће повежу све генерације студената
који су дипломирали, магистрирали или докторирали, ради оства
рења 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 дипломи
раних студената, 120 магистара наука и 72 доктора наука, сазрели
су услови да се јединственом 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, доприноси даљем афирмисању Универзитета. Кон
цепт перманентног образовања налази своју природну претпо
ставку у непрекинутим везама Универзитета и његових дипло
маца а дипломци стичу могућност лакшег и бржег остваривања
различитих професионалних потреба и интереса. О томе све
дочи богата и успешна пракса оваквих клубова широм света.
Чланство у клубу је добровољно и засновано на вези ство
реној током вишегодишњег студирања на Мегатренд универзи
тету, без обзира на степен и облик образовања, а на основу објек
тивне чињенице о препознатљивој особености концепта образо
вања на Мегатренд универзитету.
Основана је претпоставка да ће чланови клуба у међусобној
комуникацији изражавати уважавање и настојање да се изађе у
сусрет молбама или предлозима других чланова клуба.
У клуб се, по позиву, могу учланити и други грађани као
почасни чланови, из реда професора универзитета, научника,
уметника, пријатеља и партнера Мегатренд универзитета.

Ево дела списка оних који су студирали или су сада студенти
Мегатренд универзитета:
■■ Новак Ђоковић, најбољи тенисер на свету
■■ Милица Манић, олимпијска шампионка у теквондоу
■■ Небојша Сефановић, председник Народне скупштине
Републике Србије
■■ Маијаж Заравец, директор за развој нових тржишта
финансијске групе „Луксурис“, Дубаи
■■ Драана Мићаловић, драмска уметница
■■ Саша Савковић, начелник у Управи царина Србије
■■ Данијел Колеић, директор Агенције за односе са јавношћу
„PRO PR“, Загреб
■■ Јелена Томашевић, музичка уметница
■■ Бора Дуић, музички уметник
■■ Миливоје Михајловић, директор Канцеларије за односе
с медијима Владе Србије
■■ Оливера Молован, репрезентативка у кајаку
■■ Др Милеа Раојевић, директор Канцеларије Владе Србије
за односе с верским заједницама
■■ Др Милко Шимац, председник Комисије за хартије
од вредности
■■ Јелена Јанковић, тенисерка
■■ Др Миљан Баћовић, извршни директор „Транспортшпеда”
■■ Горан Волф, уредник дневног листа „Политика”
■■ Драан Јаковљевић, главни уредник „Српских народних
новина”, Будимпешта
Чланство у Алумни клубу обезбеђује се слањем приступнице са адресе
http://www.megatrend.edu.rs//AlumniForm/form.php

Новак Ђоковић

Милица Манић

Небојша Сефановић

Маијаж Заравец

Драана Мићаловић

Саша Савковић

Данијел Колеић

Јелена Томашевић

Бора Дуић

Милко Шимац

Јелена Јанковић

Миљан Баћовић
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Дан за славље

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
УШАО У 24. ГОДИНУ
У време кад се може бити социјално одговоран на више начина, Мегатренд жели да ублажи
последице економске кризе бесплатним уписом на прву годину студија

У

понедељ ак, 17. децембра
2012, Мегат ренд универ
зит ет свечано је прос лавио
двадесет три године посто
јања.
Да ова година има посе
бан знач ај у историји Уни
верзит ет а, указ ао је рект ор,
проф. др Мића Јован ов ић,
подс ећајућ и на чињен иц у да
је Универзитет у 2012. години
први пут упис ао генерац иј у
бруцоша бесп латно, што је у
домаћој јавности оцењено као
изврс тан пример солидарно
сти и социјалне одгов орно
сти, којим је Мегат ренд уни
верзитет настојао да ублаж и

послед ице економске кризе у
домовим а својих студ ен ат а.
Посебно одобравање прис ут
них изаз вал о је рект ор ов о
саопш тењ е да ће и у 2013.
години наш највећи приватни
унив ерз ит ет одоб рит и бес
плат ан упис и тиме понов о
обрадовати бруцоше и њихове
родитеље.
Поред осврта на изузетне
резулт ат е које је Унив ерз и
тет остварио у 2012. годин и,
као посебно запажен детаљ
свеч анос ти издвај амо доде
љив ањ е повељ е за допринос
развоју високог образовања у
Србији и Европ и, коју је рек

тору Мегатренд универзитета,
проф. др Мићи Јовановићу, и
проф. др Жарк у Обрадовићу,
минис тру прос вет е, науке и
техн ол ош ког разв ој а Репу
блике Србије, уруч ио проф.
др Милиј а Зечевић, рект ор
Европског универзитета.
Приг одн ој свеч ан ос ти,
приређеној у раскошно опре
мљеној аули здања у Ул. Гоце
Делчев а на Новом Беог рад у,
прис ус твовали су, поред дру
гих угледних званица из дома
ћег јавног живот а, предс ед
ник Владе Републике Србије
Ивица Дачић, минис тар кул
тур е и информ ис ањ а Брат и

слав Петковић, минис тарк а
омлад ине и спорт а проф. др
Алиса Марић, државни секре
тар у Минис тарс тву за омла
дин у и спорт Ненад Боров
чан ин, предс тавн иц и дипло
матс ког кора и мног и друг и
истакн ут и ствараоци и јавни
радници.
Гостима је приказан краћи
филм о најв аж нијим збив а
њима на Универзитет у током
2012. године.
У забавном делу програма
наступали су поп певачи Ана
Бебић и Жељко Васић.
И.М. - М.Ђ. ■

Пресеник Влае Србије Ивица Дачић у разовору
с рекором Мићом Јовановићем и Милицом Јовановић

Рекор Евроско универзиеа Милија Зечевић уручује ризнање
минисру росвее Жарку Обраовићу

Рекори Милија Зечевић и Мића Јовановић:
ризнање за оринос развоју образовања

Забавни ео рорама у холу Меареново зања
на Новом Беорау
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Млади научници боре се за место под сунцем

ЧУВАЈТЕ СЕ, МИ ДОЛАЗИМО!
Списак одбрањених докторских дисертација на Мегатрендовим факултетима у 2012. години
Факултет за пословне студије

Факултет за компјутерске науке

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Михаило (Никола) Јовановић
Сисеми реисроване елекронске и хибрине оше јавно ошанско
оераера и моели елекронских рисуних канала
Саша (Мирко) Марковић
Маркеин у високошколским усановама Србије
Динко (Маријан) Приморац
Уицај реузенишва и реузеничке оријенације на економски
ооравак и развој земаља срење и исочне Еврое (Хрваске, Србије и БиХ)
Саша (Крста) Трандафиловић
Значај сисема нарађивања и моивисања заослених за рофесионализацију
Војске Србије
Сњежана (Благоје) Ђокић
Значај урављања бреном за ословање реузећа
Предраг (Миодраг) Ристић
Онос реално и вируелно свеа кроз исорију и уицај рекламе на ај онос
Весна (Томислав) Параушић
Класери у арокомлексу Реублике Србије
Весна (Слободан) Црњански
Инсрумени израње рушвено ооворних зравсвених усанова
Ратомир (Милан) Јовић
Развој љуских ресурса у јавном секору
Зорица (Хранислав) Милановић
Елекронско ослововање у ланирању саобраћаја засновано на моуларној
римени микро симулационих моела
Златко (Ђорђи) Симоновски
Урављање ланирањем као факор усешно укључивања макеонских
реузећа у лобализацију ословања
Драгана (Стеван) Симић Антонијевић
Зашиа рава орошача у Србији
Душан (Никола) Лукић
Инерисани ланац снабевања као развојни конце оранизација
вооснабевања
Дејан (Новак) Тешић
Персекиве развоја каричарских ланих сисема у Србији
Антониј (Милан) Пецикоза
Царински сисеми и царинска олиика Босне и Херцеовине у функцији
рилаођавања криеријумима Евроске уније
Владанка (Миодраг) Вучељић
Значај ехничких резерви за урављање ризиком у осиурању живоа
Милета (Александар) Радојевић
Макрооранизационе ромене као факор ефекивноси и ефикасноси
ословања
Ненад (Петар) Рачић
Моелирања локалних развојних аенција у функцији осицања
реузенишва
Мирјана (Васо) Стојановић Тривановић
Оранизационо срукурирање и синерески ефеки формирања класера у
ривреи Босне и Херцеовине
Даница (Миливоје) Павловић Шиљег
Сонзорсво у кулури као сецифични ви ржишне коминикације

Факултет за менаџмент, Зајечар
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.

Данијела (Мирослав) Степановић
Сање и ерсекиве кулурно иениеа Срба у СР Немачкој
Жељко (Радосав) Ђурић
Кулуролошки асеки иконе у свеу визуелних меија
Иван (Боривоје) Мијатовић
Кулуролошко-цивилизацијска мисија часоиса “Раник” 1879-1941
Драгољуб (Милан) Радушки
Економски значај, оранизационо-финансијска рансформација и равци
развоја озоришно сисема Беораа у ериоу ранзиције

Факултет за државну управу и администрацију
1.
2.

Јасмина (Милун) Ивановић Кнежевић
Зашиа рава сранака у ореском осуку
Илија (Војко) Пјановић
Моел оималне зашие рава инелекуалне својине

Милан Милуновић
Персекиве развоја инерне ревизије у Србији
Бранислав Живковић
Формулисање моела орживо развоја уризма ошине Жаубица
Драган Богданић
Сраеијске основе реионално развоја зравсвено-урисичке
риврее Србије
Славица Мандић
Искусво - корелациона еерминана менаџмена суија и љуских
ресурса

Факултет за биофарминг, Бачка Топола
1.
2.

Славица Поповић Бубујук
Циооксични и енооксични ефеки камијума на кошану срж и
слезину ДА и АО ацова
Предраг Димовски
Еколошко-економски асек олаања еела и шљаке из
ермоелекрана, олана и меалуршких осројења на обраивом и
руом ољоривреном земљишу

Списак одбрањених магистарских теза
на Мегатрендовим факултетима у 2012. години
Факултет за пословне студије
1. Милан Станковић
Значај и улоа мејунароних уовора у ословном ромеу са освром на
значај и улоу међунароне шеиције
2. Немања Павловић
Појам, улоа и значај осиурања и реосиурања у нашем ривреном
сисему
3. Жарко Кењић
Проблем заослених, економске и арарне срукуре у ошинама
јужнобанаско окруа
Факултет за културу и медије
1. Марина Радојичић
Изавашво у Србији анас као значајан семен рорама рушвено
развоја
Факултет за државну управу и администрацију
1. Љубиша Витић
Право на зравље и социјалну сиурнос у ранзицији – случај Србије
Факултет за менаџмент, Зајечар
1. Сандра Ерцег
Урављање оераивним ризиком у елекронском банкарсву

Факултет за културу и медије
1.

Марија (Видоје) Керкез
Маемаички меои и фази рересиони моели у акуарској анализи

Наставници и сарадници докторирали и магистрирали
изван Мегатренд универзитета
1.
2.
3.

Невена Јанићијевић Матић
Рецеција Борхеса на срском језику,
магистарска теза, Филолошки факултет у Београду
Ирина Милутиновић
Насанак и развој реулације раио-ифузије у Србији,
докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд
Александра Живаљевић
Поизање нивоа квалиеа зравсвених ословних сисема,
докторска дисертација, Факултет организационих наука, Београд

Припремила Милица Милићевић ■
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Пројектне активности наставника Мегатренда у 2012.

Од руралног развоја,
преко културе до нанотехнологија
56 наставника, са шест Мегатрендових институција, учествује у реализацији
научних пројеката од националног и међународног значаја

У

оквиру Мегатренд универзитета и факултета у саставу Универзитета, у току је реализација три ТЕМПУС пројекта, 16 пројеката
финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, једног пројекта билатералне сарадње и једног про
јекта финансираног од стране Европске уније. Пројектне активности обухватају ангажовање шест институција Мегатренд универзитета
и 56 истраживача.

ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ: Strenght Student Role in Governance and Management at the University of Serbia in line with Bologna Process
(SIGMUS), евиденциони број 511332-Tempus-1-2010-RS-TEMPUS-SMGR. Руководилац пројекта заУниверзитет је проф. др Драгана Гњато
вић. На пројекту су ангажовани: доц. др Ана Јованцаи и Милена Пајевић – Јоксимовић и асистент Ранка Митровић.
Development of Public Administration and Management Studies in Serbia, евиденциони број: 144889-Tempus-2008-RS-JPCR. Руково
дилац пројекта за Универзитет је проф. др Мијат Дамјановић.
Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans – AGRIVOC, чији је руковдилац проф. др Јелена Бошковић.
ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: У организацији Факултета за пословне студије успешно је реали
зован пројекат финансиран из предприступног фонда Европске уније, чији је руководилац проф. др Наташа Богавац Цветковић. Према
уговору број 1925/11 који су потписали Факултет за пословне студије, Београд и Регионална привредна комора Панчева, одржана је међу
народна конференција у Вршцу. Сарадња између поменутих партнера резултирала је објављивањем научних радова у Зборнику радова
на тему Strengthening the Competitiveness and Economy Bonding of Historical Banat (Јачање конкурентнсти и економске повезаности
историјског Баната).
У току је реализација пројекта под називом Improvement of Cereals for Conventional Production and Biofarming – BIOCEREAL, број
HUSRB/1002/2014/045
ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ: Из средстава Министарства просвете,
науке и технолошког развоја у току је рализација 16 пројеката чији су носиоци Факултет за пословне студије, Факултет за државну управу и
администрацију и Факултет за биофарминг носиоци пројеката, док су на другим пројектима учесници, поред наведених, још и Факултет за
културу и медије, Факултет за компјутерске науке и Факултет замеђународну економију.
ПРОЈЕКТИ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И СЛОВАЧКЕ: У оквиру пројеката билатералне сарадње у току је успешна реа
лизација научно-истраживачког пројекта између Мегатренд универзитета и Економског универзитета из Словеније, евиденциони број
680-00-140/2012-09/13.
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Списак назива пројеката чији су носиоци факултети Мегатренд универзитета:
Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове, евиденциони број
179032. Руководилац пројекта је проф. др Наташа Богавац Цветковић. Учесници на пројекту су истраживачи запослени на следећим
факултетима: Факултет за пословне студије–проф. др Наташа Богавац Цветковић, проф. др Ивица Стојановић, проф. др Предраг Ка
пор, проф. др Мира Ракић, проф. др Беба Ракић, проф. др Ана Ланговић Милићевић, проф. др Татјана Цветковски, проф. др Владан
Павловић, доц. др Златко Ланговић, доц. др Александра Тошовић Стефановић, асистенти Драгана Трифуновић, Ранка Митровић и Ни
колина Врцељ; Факултет за међународну економију - асистент Ана Јурчић, и Факултет за културу и медије - доц. др Виолета Оцокољић.
Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сиг урности грађана и одрживог привредног раста,
евиденциони број 47004. Руководилац Пројекта је проф. Др Драгана Гњатовић. Учесници на пројекту су истраживачи запослени
на Факултету за државну управу и администрацију - проф. др Драгана Гњатовић, проф. др Дарко Маринковић, асистент Андрија
Блануша и асистент Ана Грбић; са Факултета за културу и медије - проф. др Драган Никодијевић, проф. др Мирко Милетић, доц. др
Смиљка Исаковић доц.др Драган Ћаловић: са Факултета за међународну економију - проф. др Слободан Пајовић, проф. др Влади
мир Грбић, проф. др Наташа Миленковић, доц. др Ана Јованцаи, доц. др Јелена Батић и асистент Иван Ивановић; са Факултета за
пословне студије - асистенти Никола Стакић и Николина Врцељ.
Унапређење одрживости и конкурентности у органској биљној и сточарској производњи применом нових технологија и инпута, евиденциони број 31031. Руководилац пројекта је проф. др Јелена Бошковић. Учесници на пројекту су истраживачи запослени на
Факултету за биофарминг: проф. др Јелена Бошковић, проф. др Љиљана Костадиновић, проф. др Бранислав Мишчевић, проф. др Ве
селинка Зечевић, проф. др Гордана Дозет, проф. др Горица Цвијановић, проф. др Лазар Ружичић, проф. др Славица Костић Николић,
проф. др Тибор Кењвеш, проф. др Слободан Миленковић, проф. др Здравко Хојка, проф. др Тамара Галоња, проф. др Славица Савић,
Жељана Пријић и Едита Сутуровић.
Списак назива пројеката у чијој су реализацији учесници факултети Мегатренд универзитета:
Од подстицања иницијативе, сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву, евиденциони број
179034. На пројекту учествује проф. др Војислав Андрић, запослен на Факултету за међународну економију.
Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања, евиденцио
ни број 179038. На пројекту учествује проф. др Рајко Буквић, запослен на Факултету за међународну економију.
Оптоелектронски нанодимензиони системи, евиденциони број 45003. На пројекту учествују: проф. др Весна Милановић запослена на
Факултету за међународну економију, проф. др Душан Јоксимовић и асистент Андреа Бучалина, запослени на Факултету за пословне
студије.
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у
медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању, евиденциони број 44006. На пројекту
учествује проф. др Весна Милановић запослена на Факултету за међународну економију, проф. др Душан Јоксимовић и асистент Ан
дреа Бучалина, запослени на Факултету за пословне студије; са Факултета за компјутерске науке ангажовани су истраживачи: проф.
др Милан Туба, проф. др Вјекослав Будимировић, асистетни Ивона Брајевић, Небојша Бачанин и Милош Суботић.
Географија Србије, евиденциони број 47004, На пројекту учествује доц. др Наташа Бајић запослена на Факултету за културу и
медије.
Срби и Србија у југословенском и међународном контексту, унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници,
евиденциони број 47027. На пројекту учествује доц. др Наташа Бајић.
Динамички системи у природи друштва: Филозофски и емпиријски аспекти, евиденциони број 179041. На пројекту учествује Миро
слав Мићевић асистент Факултета за културу и медије.
Истраживање савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности,
квалитета и безбедности, евиденциони број 46012. На пројекту учествује проф. др Љиљана Костандиновић.
Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања, евиденциони број 46006. На пројекту учествују: проф. др Гор
дана Дозет и проф. др Ружица Цвијановић.
Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производну безбедне хране, евиденциони број 31003. На пројекту учествује проф. др Здравко Хојка.
Савремени биотехнолошки приступ решавању проблема суше у пољопривреди Србије, евиденциони број 31005. На пројекту
учествује проф. др Слађана Савић.
Проучавање биљних патогена артропада, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње
безбедбе хране, евиденциони број 31043. На пројекту учествује проф. др Слободан Миленковић.
Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима, евиденциони број
31092. На пројекту учествују проф. др Јелена Бошковић и проф. др Веселинка Зечевић.
Ранка Митровић ■

Др Беба Ракић
део пројекта
„Даме у маркетингу“
Проф. др Беба Ракић, редовни професор
маркетинга на ФПС и ФКМ, изложиће своја
наставна и научна искуства у оквиру истра
живачког пројекта „Даме у маркетингу“, који
је покренула редакција часописа „Taboo“.
Пројекат је обухватио водеће теорети
чарке и практичарке маркетинга у Србији.
Резултати овог истраживања биће обја
вљени у двотомној књизи на укупно 1600
страницa.
М.А. ■
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Нови живот „Мегатренд ревије“
Пише: проф. др Борис Кривокапић,
главни уредник

М

егатренд ревија“ је научно гла
сило Мегатренд универзитета.
Она је, према класификацији Министар
ства науке, просвете и технолошког раз
воја Републике Србије, високо позицио
нирана као водећи национални научни
часопис у Србији (М53).
„Ревија“ излази од 2004. године, 4
пута годишње, на српском и енглеском
језику. Отворена је за квалитетне радове
и ауторе из читавог света. Има међуна
родну редакцију и међународни изда
вачки савет. Путем размене и на друге
начине, стиже до читалаца и ван гра
ница Србије.
Средином 2012. дошло је до промене
главног уредника, а затим је часопис
доживео крупне промене и то на неко
лико нивоа :
■■ Измењени су и допуњени издавачки
савет и редакција, тако што су обо
гаћени истакнутим научницима из
(абецедним редом) : Хрватске, Итали
је, Македоније, Русије, САД и Укра
јине, као и новим угледним именима
из Србије. Ретко који научни часо
пис, било где у свету, може се, као
„Ревија“, похвалити тиме да у редак
цији односно издавачком савету има
угледна имена из чак 15 држава!
■■ Мада првобитно основан као часопис
за примењену економију, „Ревија“ је
одавно изашла из тих оквира, одва
јајући на својим страницама место
и за радове из других друштвених
наука. Почев од броја 3/2012 она је
и званично у правом смислу речи

„

■■

■■

мултидисциплинарни научни часопис,
што значи да ће се подједнако пажљиво
односити како према радовима из еконо
мије, менаџмента и маркетинга, тако и
према онима из домена права, политике
и безбедности, међународних односа и
информационог друштва.
До средине 2012. „Ревија“ је излазила 2
пута годишње на српском језику и 2 пута
на енглеском, с тим да су бројеви на енгле
ском, заправо, представљали преводе при
лога на српском. Почев од броја 3/2012,
„Ревија“ излази 4 пута годишње, у 4 у свему
различита броја. Радови се објављују на
језику на ком су предати редакцији – срп
ском или енглеском. Другим речима, сваки
број „Ревије“ је двојезично издање, делом
на српском , а делом на енглеском.
И коначно, „Ревија“ је претрпела одре
ђене графичке промене у смислу нешто
другачијег решења њених корица.

За крај, 2013. година је посебно
важна. У њој се славе два велика јуби
леја која ће на одговарајући начин бити
обележена од стране „Ревије“.
Прво, број 1/2013. биће посебан,
јубиларни број посвећен 60. рођендану
оснивача и ректора Мегатренд универ
зитета, истакнутог научног радника и
писца, проф. др Миће Јовановића. Број
је у припреми, а радове су написали врло
угледни научници из десетак држава.
Друго, у 2013. обележава се 10. година
од излажења „ревије“. То је можда и при
лика да она већ ове добије категориза
цију међународног научног часописа,
што, искрено верујемо, с пуним правом
заслужује.
■

Сваки рад се рецензира од стране два
рецезента. При томе се редакција строго
држи правила о међусобној анонимности
аутора и рецензената- рецензенти не знају
ко је и одакле аутор рада, као што ни аутор
не зна имена рецензената.
Часопис се размењује у земљи и ино
странству, с тим да се ради на томе да се та
размена подигне на виши ниво.
Сви напори редакције усмерени су ка
томе да, с обзиром на то да већ сада испу
њава све потребне услове, „Ревија“ што пре
добије од Министарства науке, просвете и
технолошког развоја Републике Србије кате
горизацију међународног часописа (М24).
То ће значити велики корак у развоју нашег,
у сваком погледу све квалитетнијег и цење
нијег гласила.

Четврти број Годишњака ФКМ
Ф

акултет за културу и медије Мегатренд
универзитета у Београду, већ четири
године, објављује свој годишњак под уред
ништвом проф. др Слободана Бранковића.
Годишњак Факултета за културу и медије
препознат је у домаћој академској заједници
као угледан научни часопис који значајно
доприноси развоју медијских, комуниколо
шких и културолошких студија.
Четврти број овог часописа појавио се
крајем 2012. године, окупивши ауторе: проф.
др Мићу Јовановића Божинова, проф. др
Ану Ланговић Милићевић, проф. др Драгана
Никодијевића, мастер Лидију Петровић,
проф. др Радована Радовановића, доц. др
Татјану Миливојевић, проф. др Јасну Јани
ћијевић, мастер Александру Бокан, мр Ану
Јурчић, Николину Врцељ, проф. др Миљојка
Базића, проф. др Весну Милановић, мастер
Александра Базића, др Мирослава Кука,

др Боја Колонџовског, др Методија Стоја
новског, Јасмину Митровић Марић, др
Предрага Јеленковића, доц. др Валентину
Муцунску Палевску, мастер Зорана Бран
ковића, Ану Стевано
вић, академика Радована
Вучковића, академика др
Радомира В. Ивановића,
проф. др Миливоја Павло
вића, проф. др Николу
Цветковића, проф. др
Јерка Денегрија, проф. др
Николу Моравчевића, доц.
др Миомира Г. Петровића,
доц. др Смиљку Исаковић,
др Бранка Златковића,
Марину Никодијевић, мр
Јована Н. Ивановића, др
Миросла ва Перишића,
доц. др Виолету Цветков

ску Оцокољић, проф. др Татјану Цветков
ски, проф. др Зорана Аврамовића, јереја др
Жељка Р. Ђурића, мастер Снежану Берић,
Бранка В. Јокића, Љубицу Његомир Живић,
Миомира Кораћа, Снежану
Голубовић, мр Јадранку
Божић, Јелену Арнауто
вић, Невену Јанићијевић
Матић, мастер Јовану
Јањић, др Љубинка Раден
ковића, мастер Младена
Гвера, проф. др Милоја М.
Ракочевића, Драгољуба Р.
Живојиновића, др Стојана
Обрадовића, проф. др Сло
бодана Бранковића, Мића
Милетића, мр Анту на
Милетића, мр Бодина
Вукадиновића, проф. др
Николу Цветковића.
■
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Међународни научни скуп на Факултету за културу и медије

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
И МЕДИЈСКА ПРАКСА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ
ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

Н

а Факултету за културу и медије
Мегатренд универзитета у Београду
31. маја 2012. године одржан је научни
скуп „Културна политика, уметничко
стваралаштво и медијска пракса у функ
цији одрживог друштвеног развоја“.
Скуп је организован у оквиру истра
живачког пројекта „Унапређење јавних
политика у Србији у функцији побољ
шања социјалне сигурности грађана и
одрживог привредног раста“, који се реа
лизује у периоду од 2011. до 2014. године
под покровитељством Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Репу
блике Србије (МНТР бр. 47004). Будући
да је реч о међуфакултетском пројекту на
Мегатренд универзитету, истраживачи са
Факултета за културу и медије реализују
један од подпројеката – „Управљачкоорганизациона димензија културне, умет
ничке и медијске праксе као претпоставке
одрживог развоја“. Неизбежан услов успе
шног научноистраживачког рада у оквиру
пројекта, односно подпројекта јесте одр

жавање оваквих научних скупова о темама
које кореспондирају са њиховим циљевима.
Пријаве за учешће на скупу послао је
велики број истраживача и универзитетских
наставника и сарадника из Србије и региона.
Организациони одбор, у саставу: проф. др
Мирко Милетић, председник, проф. др Дра
ган Никодијевић, доц. др Драган Ћаловић и
доц. др Смиљка Исаковић, чланови, после
пажљивог увида у пријављене теме утврдио
је Програм научног скупа, одлучујући да
радови буду саопштени у три секције:
■■ Кулу рна олиика и орживи
рушвени развој
■■ Уменичко сваралашво и изазови
савремено рушва и
■■ Масовни меији и меијске оранизације
као субјеки кулурне олиике и
ромоери уменичко сваралашва
Скуп је почео пленарном сесијом на
којој је учеснике, бројне госте, представнике
научне и стручне јавности, поздравио про

ректор Мегатренд универзитета проф.
др Борис Кривокапић. Декан Факултета
за културу и медије проф. др Миливоје
Павловић говорио је о месту и улози
Факултета у академској заједници Србије,
а продекан за науку проф. др Драган
Никодијевић о научноистраживачком
раду на Универзитету и Факултету.
Учесници су саопштавали резултате
научноистраживачког рада у оквиру
тема које су пријавили за скуп током
преподневне и поподневне сесије сваке
од три секције, чији су рад модерирали
доц. др Драган Ћаловић, доц. др Мио
мир Петровић и доц. др Виолета Цве
тковска Оцокољић.
Скуп је окончан пленарном сесијом,
на којој је резимиран једнодневни рад и
предложено је да Факултет за културу
и медије и убудуће организује сличне
научне конференције о најактуелнијим
темама у културолошкој и комуниколо
шкој научној области.
Драган Ћаловић ■

Крајем децембра 2012. године на Мегатренду је објављен обиман Зборник
радова са научног скупа.
У оквиру прве тематске целине, у Зборнику су објављени радови: проф. др
Бранка Прњата, проф. др Весне Ђукић, проф. др Дејане Прњат, коауторски
рад проф. др Ане Ланговић Милићевић, проф. др Татјане Цветковски и
доц. др Златка Ланговића, коауторски рад проф. др Мирка Милетића и
мастер Невене Милетић, доц. др Драгана Ћаловића, коауторски рад доц.
др Златка Ланговића, мастер Бранкице Пажун и проф. др Ане Ланговић
Милићевић, доц. др Радивоја С. Петровића, др Владимира Кривошејева,
мастер Весне Милановић Симичић, мастер Снежане Ђорђевић, те мастер
Марије Боранијашевић.
У оквиру друге тематске целине објављени су радови: проф. др Дивне
Вуксановић, проф. др Зорана Аврамовића, проф. др Сеада Алића, проф.
др Драгана Никодијевића, проф. др Снежане Николајевић, коауторски рад
доц. др Татјане Миливојевић и доц. др Драгане Јовановић, доц. др Миомира
Петровића, доц. др Будимира Поточана, доц. др Смиљке Исаковић, мастер
Јелене Арнаутовић, јереја др Жељка Р. Ђурића, Владимира Коларића, мр
Невене Јанићијевић Матић и Драгана Јаковљевића.
У оквиру треће тематске целине објављени су следећи прилози:
коауторски рад проф. др Добривоја Станојевића и доц. др Марка М.
Ђорђевића, коауторски рад проф. др Биљане Ратковић Његован и мастер
Иве Шиђанин, проф. др Татјане Т. Дуроњић, проф. др Звездана Вукановића,
коауторски рад доц. др Татјане Миливојевић и мастер Невене Миљановић,
коауторски рад доц. др Наташе Симеуновић Бајић, др Луције Веснић
Алујевић и мастер Александре Мајдаревић, коауторски рад доц. др Весне
Балтезаревић и Катарине Драговић, доц. др Драгане Новаковић, доц.
др Наде Торлак, коауторски рад доц. др Виолете Цветковске Оцокољић
и проф. др Татјане Цветковски, мр Милеве Павловић, коауторски рад
мастер Слободана Вулетића и мастер Војислава Тодоровића, као и рад
мастер Зорана Бранковића.
Д. Ћ. ■
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Богата издавачка продукција Мегатренд универзитета

ШТАМП АН А РЕЧ
КАО МЕДИЈ КОМУНИК АЦИЈЕ
Раст универзит ет а пратил о је и гран ање његове издавачк е прод укције. Наставни садржаји готово
свих предм ет а прис туп ачн и су студент им а у облик у штамп ан их уџбен ик а или прир учн ик а
Такорећи од самог оснивања, Мегатренд штампа књиге за потребе својих студената и наставника.
Издавачка делатност Мегатренд универзитета своја издања пласира преко сопствене књижарске мреже, као и у сарадњи са дру
гим издавачким кућама и дистрибутерима у земљи и иностранству. Избором аутора, квалитетом и бројем наслова, тиражима и ути
цајем на образовни и култ урни ниво средине у којој делује, Мегатренд се уврстио међу највеће и најквалитетније издаваче стручне
књиге на овим просторима и у ред релевантних научних, образовних и култ урних установа.
Објављујемо списак наслова штампаних под Мегатрендовим знаком у последње две године:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Предраг Капор: БАНКАРСТВО СА МЕЂУНАРОДНИМ БАНКАРСТВОМ
Владимир Првуловић: ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА
Јасмина Новаковић: Е-УПРАВА
Наташа Цветковић: ФИНАНСИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ КОРПОРАЦИЈА
Мирко Кулић: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Јасмина Новаковић: ИНФОРМАТИКА
Срећко Милачић, Предраг Капор, Маријана Љубић: ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И ПОСЛОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Весна Алексић: ИСТОРИЈА РУСИЈЕ
Весна Алексић: ИСТОРИЈА СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ
Мирко Кулић: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Радан Илић: КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
Весна Милановић: ЛОГИСТИКА
Хасан Ханић и Алиса Марић: МАРКЕТИНГ У МЕДИЈИМА
Предраг Капор: МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Драган Костић: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ
Драган Никодијевић: МЕНАЏМЕНТ МУЗЕЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Смиљка Исаковић: МЕНАЏМЕНТ МУЗИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Зорана З Михајловић Милановић: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, Увод у економију одрживе енергетике
Славица Остојић: ОБРТНА СРЕДСТВА У МАЛОМ БИЗНИСУ
Ђорђе Кадијевић и Милош Стевић: ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА, ПРАКТИКУМ
Беба Ракић и Мира Ракић: ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА
Филип Турчиновић и Николина Врцељ: ПОСТГЛОБАЛИЗАМ И ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Јелена Батић: ПРИВАТИЗАЦИЈА, РАСПОДЕЛА, СТАНДАРД И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА, СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ ПРИВРЕДА
ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ЊИХОВЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ НА РАСПОДЕЛУ, СТАНДАРД И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
Огњан Арлов: РАЧУНОВОДСТВО
Жарко М. Станковић и Милован П. Николић: СТО ГОДИНА БОРСКОГ РУДАРСТВА, 1903-2003., ПРВИ ВЕК БОРСКЕ
ЕКСТРАКТИВНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ 1906 – 2006. РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ, ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
Срето Ного: СУДСКО ПРАВО
Владан Павловић: ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА
Мића Јовановић: УМ ЦАРУЈЕ – Историја Мегатренд универзитета
Владимир Маринковић: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Весна М Милановић: УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ
Мића Јовановић, Ана Ланговић-Милићевић, Славица Костић-Николић: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
Мирко Кулић: УПРАВНО ПРАВО
Рајко Буквић: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ АНАЛИЗЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ: ХРЕСТОМАТИЈА / приредио Љубиша Деспотовић
Слободан Бранковић: ИСТОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Сокол Соколовић и Сандра Соколовић: КОРПОРАТИВНИ ИДЕНТИТЕТ са практикумом
Миомир Петровић: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ, НАРАТОЛОШКИ ПРИСТУП ТЕКСТУ И КОНТЕКСТУ
Жарко Обрадовић: ГЕОПОЛИТИКА СРБИЈЕ
Тамара Галоња Когил: МИКРОБИОЛОГИЈА
Будимир Поточан: ОД ЛОКАЛНЕ ДО ГЛОБАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, мултидисциплинарно истраживање
Миливоје Павловић и Марија Алексић: ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ (PR)
Николина Врцељ: ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ, практикум
Сања Вучковић: ОСНОВИ ФИНАНСИЈА
Ђорђе Кадијевић и Драгић Банковић: ОСНОВИ ИСТРАЖИВАЊА
Славица С. Остојић: ПОСЛОВНА СРЕДСТВА У ТУРИСТИЧКИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Татјана Миливојевић: ПСИХОЛОГИЈА СТВАРАЛАШТВА
Драган Ћаловић: УВОД У ТЕОРИЈУ МОДЕРНЕ И ПОСТМОДЕРНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
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Слободан Обрадовић: SQL, СТРУКТУРИРАНИ УПИТНИ ЈЕЗИК
Сокол Соколовић: УВОД У ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ са практикумом
Владан Павловић и Тамара Дуњић: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
Оскар Ковач и Владимир Ристановић: ЕКОНОМИЈА РЕГИОНА СВЕТА
Драгана Гњатовић: ПРИЛОЗИ ФИНАНСИЈСКОЈ ИСТОРИЈИ
Љиљана Станојевић: УВОД У GIS
Бранимир М. Тренкић: УВОД У СКРИПТ ПРОГРАМИРАЊЕ КРОЗ PERL 5
Рајко Буквић: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МИКРОЕКОНОМИЈЕ
Људмил Георгиев: НАСТАВА КРОЗ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА
Норман Флин: УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Јан-Ерик Лане: ДРЖАВНО УПРАВЉАЊЕ
НОВЕ РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ЕВРОПСКА ИСКУСТВА, уредник М. Дамјановић
Мирко Милетић и Невена Милетић: КОМУНИКОЛОШКИ ЛЕКСИКОН
Филип Турчиновић: ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Владимир Првуловић: САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
Предраг Капор, Маријана Љубић: УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА,
Наташа Цветковић и Предраг Капор: МЕЂУНАРОДНО ИНВЕСТИРАЊЕ

Према каталогизацији из најр еф е
рентније базе у нас, оне у Народној
библиотеци Србије, Мегатренд уни
верзитет је до сада објавио преко 470
засебних издања.
Прво издање тада Мегатренд универзи
тета примењених наука, била је моно
графија Миће Јовановића „Стратешко
управљање инвестицијама у проце
сној индустрији“, објављена 1990. Први
уџбеник је из пера истог аутора – „69
лекција о менаџменту“ (1994).
У ову статистику не спадају скрипте,
каталози, информативни материјал и
остале публикације које не подлежу
каталогизацији у Народној библиотеци
Србије.

Б.Т. ■

КЊИГЕ
МЕГАТРЕНДОВИХ НАСТАВНИКА
ОБЈАВЉЕНЕ КОД ДРУГИХ ИЗДАВАЧА
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Мијат Дамјановић, Демокраија-еизона мисерија,
Службени гласник, Београд
Оскар Ковач, Бошко Живковић, Бранислав Пелевић и
Рајко Буквић, Свеска финансијска криза – иазазови и
сраеија, Научно друштво Србије
Драгана Новаковић, Међунарони оноси и лобализација,
Задужбина „Андрејевић“, Београд
Звонко Гобељић, Финансијски менаџмен у ранзицији,
Чигоја штампа, Београд
Живко Кулић, Незашићени свеок, Алма, Београд
Љиљана Манић, Нерофине оранизације и јавнос,
Задужбина Андрејевић, Београд
Смиљка Исаковић, БЕМУС релеум мобиле, Службени
гласник, Београд
Драган Никодијевић, Менаџмен и маркеин
у уменоси, Службени гласник, Београд
Драган Никодијевић, Менаџмен масовних меија, Чигоја,
Београд
Миливоје Павловић, Срске земље и ијасора лицем рема
Хиланару, Епархија бачка, Нови Сад
Зоран Аврамовић, Демокраија и бомбаровање, Просвета,
Београд
Милан Брдар, Хроника разорене Троје, I, II, Центар
слободарских делатности, Крагујевац
Борис Кривокапић, Акуелни роблеми међунароно рава,
Службени гласник, Београд
Марија Алексић, Заужбине у кулури Србије и јавнос,
Чигоја штампа, Београд
Татјана Миливојевић, Leon Chestov, Издавачка књижарница
Зорана Стојановић, Нови Сад
К.О. ■

Нови наслови
у Мегатрендовој
универзитетској библиотеци
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Australian Economy and Neo-Liberalism: Manufacturing, Trade and
Bilateral Link With Japan in the Post-Keynesian Age, ed. Sung-Jo
Park, Mića Jovanović, LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, Zürich –
LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, 2012.
Blanchard Oliver: Makroekonomija, Mate, Zagreb, 2011.
Bogdanov Igor, Bogdanov Grichka: A Face de Deus, La Visage de Di
eu, Guerra e Paz, 2010.
Брдар Милан: Хроника разорене Троје, књ. 1 и 2, Центар
слободарских делатности, Крагујевац, 2012.
Дабовић Душан: Глобализација рава, Службени гласник,
Београд, 2007.
Dorner Heiner: A Vision Becomes Reality, Windreich AG, Wolfsc
hlugen, Stutgart, 2012.
DuBrin Andrew J.: Essentials of Management, Thomson South-We
stern, 2006.
Greenwood Justin, Aspinwall Mark: Collective Action in the Europe
an Union, Routledge, London – NY, 2004.
Hattersley Michal: Management Communication, Principles and
Practice, McGraw Hill, NY, 2008.
Hitt Michael A., Ireland R. Duane, Hosrisson Robert E.: Strategic
Management, Thomson South-Western, 2003.
Jackson Robert, Sorensen Georg: Introduction to International Rela
tions, Theories and Approachess, Oxford University Press, NY, 2003.
Књижевнос и језик , часопис Друштва за српски језик и
књижевност Србије и ЦГ, ур. Љиљана Бајић, год. 3, бр. 4/5,
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2011.
Коштуница Војислав: Зашо Србија а не Евроска унија, Фонд
„Слободан Јовановић“, Београд, 2012.
Марковић Предраг: The Cinema of Goran Paskaljević, Стубови
културе, Београд, 2010.
Madura Jeff: Introduction to Business, Thomson South-Western,
2007.
Митровић Љубиша: Геокулура развоја Балкана: иениеи
и кулура мира, Филозофски факултет, Ниш, 2008.
Рабреновић Михајло: Сраеијски менаџмен у јавном
секору, Службени гласник – Еуросфера, Београд, 2011.
Rose Peter: Money and Capital Markets, Mc Graw-Hill, NY, 2006.
Shimp Terence: Integrated Marketing Communications in Adverti
sing and Promotion, Thomson South-Western, 2007.
Strategic Planning for Local Development, ed. Ligia Ramirez, Gulielat
Kebede, UN HABITAT SIPR, Belgrade, 2010.
Сраеије за ранзициону раву у ржавама бивше
Јуославије, међународна конференција, ур. Слободан Костић,
Фонд за хуманитарно право, Београд, 2005.
И.М. ■

14

Предавање академика Ивана Јевтића о музичком животу у Србији

И ОДСУСТВО КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
ЈЕ ПОЛИТИК А, АЛИ ЛОША
„За мале и недовољн о развијен е земље, попут Србије, културн а утем ељен ост је битан елемент очувања
идентитета, па и суверенитета“, казао је овај угледни композитор на предавању у великом амфитеатру

С

ред ином новембра 2012. у најв ећем
амфит еат ру здањ а Мегат ренд а у Ул.
Гоце Делчева 8 на Новом Београд у гово
рило се о музици, и чула се музика, и то каква.
Академик Иван Јевтић, један од најпознатијих
и најплоднијих српских композитора, одржао
је студентима, наставницима и широј јавности
предавање под насловом „Музика у Србији –
Србија у музици“. Предавање је било илустро
вано музичким инсертима из дела овог аутора
у извођењу нају гледнијих светских музичара
и оркес тара, тако да су се прис утни осећали
као да су на мини-концерт у.
Предс тављај ућ и академ ик а Јевт ић а на
почетк у пред ав ањ а, декан ФКМ Милив оје
Павловић изнео је најв аж није податке из
његов е биобиблиог рафије. Из ствар ал ачке
радионице Ивана Јевт ића до сада је изаш ло
више од стот ин у дела симфонијске, концер
тантне и камерне музике; шездес ет ак дела
публиковано је код франц ус ких и швајцар
ских издавача, а у разним земљама света, од
САД до Јапана, и од Шведске до Грчке, издато
је 20 ЦД-а с Јевт ићев ом музиком. Прем а
Павловићевим речима, Јевт ићев опус чини
част српској култ ури и држави Србији, „пред
стављајућ и нас пред светом, и нама самима,
као народ с култ уром а не само с историјом“.
Јевт ић је лауреат прес тиж них интерна
ционалн их конк урс а за композиц ију. Осим
осталог, аутор је и једне опере („Мандрагола“).
Предав ао је композиц ију и дириг ов ањ е на
низу светс ких универзитет а. Пре некол ико
година Јевт ић је једн у свој у композиц иј у
посвет ио Мегат ренд универзитет у („Соната
за фагот и клавир“). Соната је публикована у
Паризу, а њен почетни део објављен је у књизи

Акаемик Иван Јевић

ректора Миће Јовановића „Ум царује“ (2010).
У некој свечаној прилици ово дело биће изве
дено и на самом Мегатренд универзитет у.
Од јуна 2012. године академик Иван Јев
тић је професор по позиву на Факултет у за
култ уру и медије.
На самом почетк у предавања академ ик
Јевт ић изнео је висок у оцен у домет а дома
ћих ствар ал ац а у разл ич ит им облас тим а,
посебно у сфери музике. По његовим речима,
ми имамо шта да изнесемо на светску трпезу
духа. За мале и недовољно развијене земље,
попут Србије, култ урна утемељеност битан
је елемент очувања идентитета, па и сувере
нитета – нагласио је наш гост. Али, држава и
медији не чине довољно да огромно култ урно
благо, како садаш њег тако и ранијих поко
лења стваралаца, дође до грађана, од којих се
знатан део држи на култ урној маргини, у цар
ству шунда.
Говорећи о култ урној политици у Србији,
академик Јевтић изнео је низ веома оштрих и
аргументованих критика. Он је прецизирао
да се те критике односе пре свега на послед
њих десет ак година, у којима је дошло до
опасног занемаривања култ уре и експлозије
кича и шунд а. Култ ур олош ки заним љив а
била је Јевт ићева опас ка о одређ ењу самог
појма култ урне политике. По њему, култ урна
полит ика подразумева збир свесних и про
мишљених поступака и акција чији је циљ да
се задовоље култ урне потребе мноштва; али,
култ урн у политик у чини и одсуство таквих
акција. Овај композитор наглашава да је и
непостојање јасне култ урне политике такође
некаква политика, као што је, по аналогији, и
некулт ура саставни део шире схваћене кул
тур е... Овај део излаг ањ а академ ик Јевт ић
завршио је оценом да је култ урна политика
у Србији у знак у одсуства свесних и проми
шљених акција и поступака чији би циљ био
приближавање култ урних вредности најши
рем слоју грађана.
Кад је реч о збивањима у музици, академик
Јевтић оценио је да смо сведоци некритичког
увоза и скоројевићког величања инос траних
прод уката, уз неизбежно запостављање аутен
тичног стваралаштва с овога тла. Предавач је
своју тезу илустровао низом примера. За дола
зак одавно прец вет але и креат ивно незан и
мљиве певачице Мадоне из градске касе Бео
града издвојено је 20 милиона динара, колико
износи годишњи буџет једног од бољих пре
стоничк их позоришта! Јевтић је напомен уо и
да установа „Југоконцерт“ из градског буџета
добија новац само за плате, а не и за програме,

што оставља катастрофалне последице по
култ урни живот Беог рада и Србије, па и
музички укус низа генерација.
Академик Јевтић критички је говорио
о улози медија, који не прате пажљиво
истинске музичке догађаје, а свакодневно
детаљно и неук ус но извеш тавају о при
ватном живот у, баханал ијама и ноћном
пров од у шунд-певач иц а. Спомен уо је
изванредан концерт пијанисте Алекс ан
дра Маџара (шест партита Ј. С. Баха изве
дених за једно вече!), или наступ Јасминке
Станч ул, око којих у медијим а имамо
потп уно глувило. Предавач је крит ико
вао и пракс у јавног телевизијског сервиса
који свако вече позива да уђемо у Европ у,
а пуну деценију не плаћа ауторске хоно
раре домаћ им композиторима – што је
сасвим неевропски! Академ ик је крит и
ков ао и нека домаћ а музичк а збив ањ а
око којих се ствара атмосфера која није
ствар алачк а ни култ урна; спомен уо је
„Гучу“ и „Егзит“ као места на којима има
више алкохола, крканл ука, дроге и дру
гих видова неморалног понашањ а него
истинске култ уре. „Атмосфера цирк уске
шатре и забава најнижег нивоа не ства
рају слик у с којом можемо Европи да се
прикажемо као култ урна средина“, рекао
је академик Јевтић.
Као позитиван пример из света, Јев
тић је споменуо искуство Финске и напоре
које та држава, њени медији и читав народ
чине на афирм ац ији дела свог сјајног
композитора Јана Сибелијуса. Јевт ић је
напомен уо да и ми имамо композиторе с
изванредн им опусом (посебно апос тро
фирајућ и дело Ст. Мокрањца, Хрис тића,
Милојевића, В. Мокрањца, Радића), али
недостаје осмишљена култ урна политика.
Одгов арај ућ и на низ заним љивих
питања студената и публике, академик
Јевт ић изразио је наду да ће актуелна
Влада Србије, и садашња екипа у Мини
старс тву култ уре, форм улис ат и и при
мењив ат и начел а култ урне полит ике
која велик и део сада искључен их гра
ђана може увес ти у прос тор аутент ич
ног култ урног доживљавања, а ствара
оце у простор саме култ урне креа ције.
Актуелни минис тар култ уре, Брат и
слав Петковић, послао је порук у, а пре
давању су, у његово име, прис ус твовал и
Драган Коларевић, помоћник министра, и
Мирослав Јанковић, шеф кабинета мини
стра култ уре.
Марија Алексић ■

Позрав из Бачке Тооле
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НАУКОМ ДО ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Опредељењем за образовање које промовише органску пољопривредну производњу и здраву храну,
Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи настоји да допринесе чвршћем повезивању Србије са светом

М

еђу факултетима Мегатренд универзитета посебно се
издваја Факултет за биофарминг из Бачке Тополе. Про
фесори и студенти поставили су себи изразито високе
циљеве и у настави и у примени знања, тежећи да својим научним
достигнућима створе предуслове за производњу здраве хране.
Верују да тиме на најбољи начин повезују Србију са светом.
Најважнији услов за улазак нашег аграра у светске токове
здравствено исправне хране јесте едукација односно професи
онално усмерење студената за биофарминг технологију и орга
низацију производње, контролу, стандардизацију и маркетинг
биофарминг производа – каже професор др Јелена Бошковић,
декан Факултета за биофарминг Бачка Топола и додаје: - Стога
се при прилагођавању образовања мора полазити од његове еко
логизације. То подразумева поглед у будућност, проширивање
видика у свим областима наука о значају заштите животне сре
дине. Циљ нашег образовног програма да Србија постане један
од значајних произвођача и извозника здравствено квалитетне и
високо вредне хране. Кључ будућег успеха пољопривреде и целог
агрокомплекса јесте ближе повезивање научних истраживања
и центара за развој пољопривреде са институцијама средњег,
вишег и високог образовања.
На Факултету за биофарминг ближе су разрадили елементе
рада и деловања који их приближавају постављеним циљевима.
Истичу да је школовање студената у складу са Болоњском
декларацијом, Законом о високом образовању Републике
Србије и Статутом Мегатренд универзитета. Школују и стварају
стручњаке специфичног образовног профила за потребе
органске пољопривреде. Уз богата домаћа научна достигнућа
и практична искуства добро су повезани и са светским
образовним и научним центрима, чија искуства и нова научна
достигнућа такође желе да примене. Зато се посебна пажња
поклања усавршавању и образовању наставника. На факултету
се перманентно развија материјална и експериментална база
за практичну обуку студената. Већ је постала пракса и размена
студената са познатим факултетима и универзитетима у
Европи који промовишу органску пољопривредну производњу.

Схватајући да је у будућности специјализација у производњи
органске хране важно опредељење, организовање мастер и
докторских студија усмерено је на најважније гране органске
пољопривреде, како биљне тако и анималне производње.
Настоје, најзад да, формирају и сопствену Службу за непосредни
трансфер најновијих научних достигнућа и практичних
искустава до непосредних произвођача, фармера, који су се
определили за органску производњу.
Само у протеклој, 2012. години, Факултет за биофарминг
бележи више значајних активности као што су учешћа на међу
народним симпозијумима, рад на пројектима Министарства за
науку и просвету Републике Србије, учешће у COST акцији у
Бриселу за контролу квалитета воћа и поврћа, као и на Медите
ранском агрономском институту у Барију у Италији. Бележимо
даље и да је Факултет за биофарминг био суорганизатор међу
народно научног скупа на Тари, да је др Слободан Миленковић
одржао предавање „Интегрална заштита винове лозе“ у Ваљеву,
професор др Јелена Бошковић учествовала на међународној екоконференцији у Новом Саду, доц. др Тибор Кењвеш учествовао
на светском конгресу у Немачкој, студенткиња Јасмина Ђоковић
изабрана за пројекат „Путујмо у Европу“, проф. др Здравко Хојка
објавио рад у међународном часопису , доц. др Слађана Савић
постала члан управног одбора COST акције, група професора
учествовала на међународном сипозијуму у Мађарској, профе
сор др Јелена Бошковић представила реферат у Српској акаде
мији наука и уметности, докторанткиња Драгана Вукашиновић
добила посао на престижном Универзитету у Копенхагену у
Данској...
Ако се, осим тога, погледа списак SCI-индексираних радова
наставника Факултета за биофарминг које су објавили само
у протекле четири године, онда је то више од тридесет, а још
толико је објављених уџбеника и монографија.
Крајем јануара стигла је још једна добра вест: Факултет за
биофарминг акредитован је за научни и истраживачки рад код
Министарства просвете и науке.
Вељко Поточан ■

Мирела је најбоља
О

д када постоји Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи,
а за то време дипломирало је више од осам стотина студе
ната, није се још догодило да неко оконча студије са просечном
оценом 10. Дана 13.7.2012. баш то је остварила студенткиња
Мирела Матковић одбранивши дипломски рад под насловом
Уицај еноиа на комонене риноса квалиеа вре
шенице (Truticum durum Desf). Ментор јој је била професор др
Јелена Бошковић.
Мирела Матковић рођена је 7.10.1989. године у Мостару.
Основну школу „Никола Тесла“ завршила је у Бачкој Паланци
с одличним успехом. Одликаш је била све четири године и у
Средњој пољопривредној школи, смер прехрамбени техничар.
У току школовања посебно се истицала, због чега је учествовала
на републичком такмичењу из математике и прехрамбене тех
нологије. Тек је на Факултету за биофарминг показала сав свој
таленат и знање. Прошле 2012. године уписала је мастер студије
на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер органска
пољопривреда, као стипендиста Министарства за просвету,
науку и технолошки развој Републике Србије. Стипендију је
добила као један од најбољих пријављених на мастер студије.
В. П. ■

Проф. р Јелена Бошковић и нарађена суенкиња Мирела Маковић
са рекором Мићом Јовановићем
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Позрав из Зајечара

Духовни светионик Тимочке крајине
Пре деценију и по Факултет за менаџмент и Виша школа за менаџмент основани
су како би омогућили да се настави два века дуга традиција образовања младих у
Тимочкој крајини. Данас се у овом граду образује шеснаеста генерација високошколаца.

Ф

акултет за менаџмент у Зајечару
прославио је у 2012. години пет
нае ст годин а успеш ног рада и
образовања. Почео је са радом на Михољ
дан, 12. октобра 1997. године. Само годин у
дана пре, почела је са радом Виша школа
за менаџмент.
Факултет је први приватни факултет
у Источној Србији. Основан је у град у у
коме је традиција образовања дуга скоро
два века, јер је гимназија основ ана још
далеке 1836. године и убраја се у најстарије
у Србији.
Факулт ет за менаџмент основ ан је
за потреб е школов ањ а високос тручн их
кадрова са подручја Тимочке крајине и, од
свог оснивања па до данас, образује сту
денте из области економије и менаџмента.
Оснив ач ове високош колс ке инсти
туц ије је проф есор др Мића Јовановић,
признат и европс ки и светс ки стручњ ак
из економ ије и менаџмента, сада ректор
Мегатренд универзитета.
Професор Јовановић рођен је на овим
просторима и, из љубави према свом род
ном крају, основао је ову високошколску
инстит уцију, са циљем да помогне образо
вање младих и развој Тимочке крајине.

Данас на Факултет у за менаџмент студи
рају академц и из Тимочке крајине и читаве
Србије, по наставн им плановима и прог ра
мима који су усклађени са новим Законом о
високом образовању.
Факултет има четири акредитована студиј
ска програма и то: Основне академске студије
менаџмента, Мастер академске студије менаџ
мента, Специјалистичке студије – менаџмента
пословних информационих система и Доктор
ске студије – менаџмента природних ресурса.
Диплом ир ан и студ ент и Факулт ет а за
менаџмент сада су директори и водећи мена
џери у привред и, прив атном бизнис у, бан
кама, државној управи и јавном сект ору у
Зајечару, Тимочкој крајини и Србији. Један део
дипломираних студената су водећи менаџери
у компанијама у Канади, Америци и земљама
Европске уније.
Извес тан број диплом иран их студенат а
Факултета, који је завршио магистарске и док
торс ке студ ије, данас су наставн иц и Факул
тета за менаџмент у Зајечару. Тиме је створен и
наставно-научни кадар за даљи развој високо
школског образовања у Тимочкој крајини.
Факултет има високо место у образовању,
у прилог томе свак ако говори и признањ е
додељено од стране Интернационалног науч

Зање Факулеа за менаџмен на Краљевици, Зајечар

ног комит ет а ,,EDUI N IV ER SAL OFFIC IAL
SELECTION“ којим је сврстан међу 1000 најбо
љих факултета менаџмента и бизниса у свет у.
Факултет посед ује серт ификат о квал и
тет у од стране америчке агенције ,,АQА Inter
national“.
Поред успеш не реал из ац ије студ ијс ких
прог рама факултет орган изује семинар е из
облас ти информат ике, менаџмент а у здрав
ству, као и менаџмента у туризму.
Седиште факултета је у згради површине
1700 м2. У њој је велик и амфитеатар, слуша
онице, рачунарска лабораторија, библиотека
и скриптарница, студентска служба, студент
ски клуб, деканат, кабинети наставника и сви
потребни садржаји за реализацију студијских
прог рама. Зград а је окружена парк шумом
,,Краљевица“, а у непосредној близини налазе
се: спортс ка хала, стад ион, тенис ки терен и,
хиподром и скијалиште.
Поред образовног рада Факултет донаци
јама помаже: школе, установе, градске мани
фестације и хуманитарне акције.
Тиме је Факулт ет прис ут ан у јавн ом
живот у у Тимочкој крајини и даје свој допри
нос развоју у многим областима. Град Зајечар
му је доделио годишњу наград у за допринос у
свеу купном развоју града и општине.
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„Дан отворених врата“
Протек лих неколико година факултет и
школа организују ,,Дан отворених врата“ за
матуранте средњих школа из Зајечара.
Наиме, 16. маја 2012. године, матуранти
и њихов е разр едн е стар еш ин е посет ил и
су факултет, где их је у великом амфитеа
тру поздравио декан факулт ет а проф. др
Недељко Магдалиновић, који је предс тавио
факултет и говорио о повољностима и пред
ностима студија на њему.
Након тога матурант и су обиш ли слу
шаонице, рачунарску лабараторију, библи
отек у и студентски клуб где је настављено
дружењ е са проф ес орима и сарадн иц има
факултета и школе.

Међународни симпозијум
о управљању природним
ресурсима

Марани у обиласку факулеа

Свечана додела диплома
Свечаност поводом доделе диплома свр
шеним студентима Факултета за менаџмент
и Високе школе за менаџмент и бизнис одр
жана је 7. јула 2012. године.

Дипломе свршеним студентима уручили
су: проф. др Недељко Магдал иновић, декан
факултет а и проф. др Драг ан Михајловић,
директор школе.

Уваж ав ај ућ и значај управљањ а прир од
ним ресурс има, Факултет за менџ мент успе
шно је орган из ов ао друг и по реду међуна
родн и симпозијум о Управљању природн им
ресурс има. Симпозиј ум је одрж ан 24. и 25.
маја у Гамзиг радској бањи код Зајечара. Уче
сници симпозијума су домаћи и страни аутори
научно стручних радова који су презентовали
своје радове који су предходно прих ваћени од
стране Научног одбора. Радови су штампани у
Зборник у радова, а електронска верзија збор
ника налази се на сајт у факултета.

Семинар о менаџмент у
у здравственим установама
Факулт ет за менаџмент већ некол ико
година успешно организује семинаре о менаџ
мент у у здравственим установама. Полазници
семинара су запослени у здравс твеним уста
нов ама у Републиц и Србији. Такав семинар
одржан је 10. новембра 2012. године, и након
успеш не едук ац ије, серт ифик ат е је добило
тридесетак полазника семинара.

Представљање
књиге о променама

Зајенички снимак иломаца исре зрае факулеа

Нова генерација бруцоша
Студентском химном ,,Gaudeamus igitur“ започела је свечаност поводом поделе индекса
новој генерацији Факултета за менаџмент и Високе школе за менаџмент и бизнис у Зајечару.
Ово је 16. генерација студената факултета и они су прву годин у студија уписали бесплатно.
Уз прис уство студената, наставника и сарадника, директора средњих школа и установа и
званичника округа и општина са подручја Тимочке крајине, студенте и све прис утне је поздра
вио проф. др Мића Јовановић, ректор Мегатренд универзитета и након тога студентима одржао
прво предавање.
Индексе су новим студентима уручили декан факултета проф. др Недељко Магдалино
вић и директор школе проф. др Драган Михајловић.

Посета
јапанског амбасадора
У оквиру сарадње са амбаса
дом Јапана у Републици Србији
у орган из ац иј и подруж ниц е
Јапанско – српског пријатељства
у Зајечару, Факултет за менаџ
мент посетио је и одржао преда
вање амбас адор Јапана, његова
ексел енц иј а господ ин Тошио
Цунозаки.
Пред ав ањ е је одрж ано 22.
септембра на тему: ,,Јаанска еко
номија – рошлос, саашњос и
буућнос“.

У амфитеат ру Факултет а за мннаџмент, у
петак 21. децембра 2012. године предс тављена
је ,,Књиг а о променама – Трилог ија привреде
Тимочке крајине“ групе аутора: Божина Јовано
вића, Братислава Ђорђевића и Миод рага Ђур
ђевића у издању Факултета за менаџмент у Заје
чару и Регионалне привредне коморе Зајечар.
Књига је подељена у три дела: први део носи
назив ,,Време кад је Србија и могла и хтела“
период од 1945 до 1991. године, друг и део носи
назив ,,Суноврат до безнађа“ и трећи део ,,Све
тлост на крају тунела“. Настала је по идеји и уз
велико залагање Божина Јовановића, дугогоди
шњег привредн ика и јавног радн ика Тимочке
крајине, Србије и некадашње велике Југославије,
који је нажалост прошле године премин уо.
У преп уном амфитат ру факултета уз при
сус тво предс тавн ик а прив редн ог и јавн ог
живота Тимочке крајине о књизи су говорили у
име издавача: проф. др Мића Јовановић, ректор
Мегат ренд универзитета и Дејан Тошић, пред
седник Регионалне привредне коморе Зајечар. О
књизи су говорили и рецензент Душан Иванић
и члан Издавачког савета мр Мија Петковић.

Предавање
професора Парка

Госоин Цунозаки на Факулеу за менаџмен

Гост Факултет а за менаџмент у Зајечару
23. фебруара 2012. године био је професор др
Сунг-Џо Парк, оснивач Евроа зијске асоц ија
ције за студ ије менаџмента и професор Уни
верзитета у Берлин у.
Професор Парк је у амфитеатру факултета
одрж ао предав ањ е студент има и заинтер ес о
ванима на тему: ,,Живони сил и инусрија
живоно сила“.

Небојша Симеоновић ■
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Сликар и професор пред изазовима живота и уметности

Милош Шобајић:
ХРАБРОСТ И НЕСПУТАНОСТ
ДО ДРСКОСТИ
Аутор импозантног опуса, са више од седамдесет самосталних изложби широм планете,
снаж није и провокативније но ико у његовој генерацији изражава антин омије саврем ен е
епохе и поставља најтежа, незаобилазна питања положаја човека у драми постблоковске
глобализације

П

Олемењени бун: Милош Шобајић у свом аељеу

ретходна, 2012. година, у живот у и
ствар ал аш тву Милош а Шобај ић а
била је испуњ ена низом снаж них и
окреп љујућих догађаја. Овај истакн ути сли
кар и вајар, декан Факулт ет а за уметност
и дизајн, потврд ио се као један од корифеја
модерне ликовне мисли, не само на срп
ском култ урном прос тору већ и на светској
уметн ичкој сцен и. Прем а оцен и водећ их
ликовн их крит ичар а и теор ет ичар а умет
ности, нико од уметника који делују на пре
лазу из једног миленијума у други није тако
директно, дрско, убед љиво и храбро изразио
антиномије савремене епохе и драм у човека
беспомоћног пред експ лозијом мас-медија,
законима компјутерске логике и прод уктима
безл ичног корпорац ијс ког света и прљавог
капитализма.
Сазрев ао у годин ам а студ ентс ког
покрета у Беог рад у и Паризу, Шобајић већ
на самом почетк у свог ликовног опуса носи
духовни бунт, протест против свих облика
узурп ир ањ а слоб оде. У каснијим фазам а
овај уметник „успеш но превод и застраш у
јуће призоре у силовите бојене акорде опле
мењеног звука“ (С. Живковић). Критичар Н.
Шујица приметио је да се код Шобајића раз
будила управо она стваралачка снага у којој
се једино находи „моћ избављења“. Следећи
ирон ијс ку дименз иј у објав е биол ош ког
стања опасности, Шобајићеве слике, према
оцен и овог крит ичара, из друге прелазе у
трећу димензиј у, преу зимај ућ и моторик у
кретања и многос труке размере опажајног
света.
Критичар Дејан Ђорић именовао је Шоба
јића термином pictus-doctus; реч је о интелек
туа лц у и уметник у-истраж ивач у који „сме и
уме да поставља кључна, незаобилазна и нај
тежа питања“. Због тога је Шобајићева умет
ност метафизичка, додаје Ђорић, а не само
зато што уме да влада вештином орган изо
вања боје и композиције. „Његово сликарство
је храбро и неспутано до дрскости, оно вређа
медиок ритете и указује да он верује у умет
ност. Духовно успаваног конзумента свако
дневице Шобајић сачекује, препада и буди“.
Нимало случајно, назив једне од послед
њих изложби слик а и скулпт ура Милоша
Шобајића, одржане прошле године у Пескари,
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у Италији, био је „Гушење“. Старим материја
лима, а новим ликовним рукописом, Шобајић
бележи, интерпретира, релативизује и алего
ризује свет постблоковс ке глобал изац ије и
негира идеолошке механизме савремене кул
туре. Ослобођено општих места, то дело има
пуни не само провокат ивни већ и морални
и естетски учинак. Оплемењени крик најва
жнија је димензија поет ике овог сликара и,
последњих година, све више, провокативног
вајара; Шобајићев уметничк и став и његова
морална, идејна и педагошка начела у пуној
су сагласности.
Милош Шобајић заврш ио је Ликовн у
акад ем иј у у Беог рад у 1970. Две годин е
касније одлази у Париз, где живи и ствара до
2005, када се – на позив ректора Мегатренда
Миће Јовановића – враћа у Србију и постаје
декан ФУД-а. Дуго година био је гостујућ и
професор на Лукс ун академији у Кини.
Прошла година започела је у Шобајиће
вом живот у доделом Вукове награде, најве
ћег и најстаријег признања у култ ури Србије.
Шобајић је имао привилегију да одржи говор

захвалности у име свих добитника. Плодно
раздобље било је испуњено низом изложби
и пријатности у приватном живот у, а завр
шено је Годишњом наградом УЛУС-а, коју је
Милош Шобајић примио у децембру.
На Шобај ић ев и м слик а м а и
скулпт ур ам а често се радик а
лиз уј у, релат ив из уј у, негир ај у и
одбацуј у домин антни друштвени,
политичк и, моралн и па и естет
ски механ из ми и начел а; застра
шуј ућ и приз ор и лажног хуман и
зма вешто се преводе у „слојев ит о
бојене акорде оплем ењ ен ог звук а“

Ова година почела је објављив ањ ем, у
Лондон у, капиталне монографије о Милош у
Шобајићу из пера Едварда Луси-Смита, јед
ног од нају гледнијих теоретичара уметности
на планети. Пре ове, о Шобајићевом делу иза
шло је пет засебних монографија код франц у

ских, српских и енглеских издавача. Њихови
аутори су Ален Жуфроа, Ирина Субот ић,
Бранислава Јевтовић, Петер Хандке, Дими
три Аналис и Љубица Миљковић.
Од 26. фебруара до 7. априла ове године,
у Риму, у Museo della Civiltà Romana, Милош
Шобајић изложиће тридесет великих слика
и скулпт ур а инспирисаних годиш њицом
Миланског едикта. Ова презентација посве
ћена је Драгани дел Монако Шобајић. Оче
кује се да историјски догађај велике важно
сти буде монументално осветљен из ориги
налног, Шобајићевог угла.
У март у ће, у орган из ац ији Мегат ренд
универзитета, у Беог рад у бити одржана све
чана промоц ија моног рафије Едварда ЛусиСмита о Милош у Шобајићу и његовим узбу
ђењима пред изазовима уметности и живота.
М. Павловић ■

Овог прол ећ а: велик а излож ба
слик а и скулпт ур а у Риму, посве
ћен а јубил еј у Миланс ког едикт а, а
на Мегат ренд у – пром оција капи
талн е монограф ије о животу и делу
Милош а Шобајић а, објав љен е у Лон
дон у, из пера Едварда Луси-Смит а

Уменик и њеова муза: Милош Шобајић и Драана ел Монако

20

Богат друштвени живот на Факултету за државну управу и администрацију

ВАТРОМЕТ БИРАНИХ РЕЧИ
•
•

Студенти и наставници овог факултета с посебном енергијом припремили такмичење у беседништву.
Милица Ристић победница четвртог „Сретењског такмичења беседника“.

С

тудентски парламент Факултета за државну управу и администрацију донео је 27. децембра 2012. године одлуку о оснивању Рето
ричко-дебатног клуба. Овај клуб има задатак да се бави организацијом такмичења у беседништву, организацијом дебата из свих
области друштвеног и правног живота и других реторичко-дебатних манифестација унапређењем студентског живота на целом
Мегатренд универзитету. Реторичко-дебатни клуб је отвореног типа, што значи да овде учешће и волонтерски рад може на себе узети сваки
студент Мегатренд универзитета.
На седници је такође једногласно одлучено да се за кординатора и председника Реторичко-дебатног клуба именује Слободан Љ.
Петровић, студент продекан на Факултету за државну управу и администрацију.
Четврто „Сретењско такмичење беседника“ било је први већи изазов Клуба. Такмичење је одржано 21. фебруара у пуној сали здања
на Булевару уметности. Био је то истински ватромет бираних речи, поезије и музике.
Такмичаре и госте најпре су поздравили проф. др Миломир Минић, декан ФДУА, проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете, и
проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета у Београду. Проф. Аврамовић је био и председник Жирија, у чијем саставу су још били
проф. др Владан Кутлешић, заменик ректора, и проф. др Рада Стијовић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ.
Проректор Кутлешић је, пре почетка такмичења, уручио поклон професору Аврамовићу, у знак захвалности за дугогодишњу сарадњу
са Мегатрендом.
У финалном делу такмичења учествовали су Дарко Јелесијевић, Наташа Миловановић, Александар Костић, Стефан Цонић, Милица
Ристић и Душан Дробњак (сви студенти ФДУА) и Александар Чугаљ са ФКН. Одлуком Жирија за победника је проглашена Милица Ристић,
друго место припало је Стефану Цокићу, а треће Александри Чугаљ.
Слободан Петровић ■

Учесници финала IV „Среењско акмичења бесеника“ са рофесорима Аврамовићем и Минићем

Уручене награде најбољим студентима

Прорекор Влаан Кулешић
уручује оклон роф. Аврамовићу

На свечаној седници Научно-наставног већа Факултета за
државну управу и администрацију, одржаној у четвртак, 22. новем
бра, додељене су награде студентима који су остварили високу про
сечну оцену у протеклој 2011/12. академској години.
Најбољим студентима бираним речима обратио се декан, проф.
др Миломир Минић. „Ова свечаност посвећена је афирмацији оних
студената који праве разлику”, нагласио је декан.
Осим похвала и поклона, најбољи студенти овог факултета
добиће и прилику да учествују у раду Групе за интерну евалуацију
рада Факултета и тако још више допринесу квалитету студија.
У име свих награђених студената, ректору, Универзитету и
Факултету захвалила је Јована Алексић, студент III године.

Јована Алексић,
суенкиња III оине
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Посета земунских матураната

Ф

акултет за државну управу и администрацију су 27. децем
бра 2012. године посетили матуранти Правно-биротехничке
школе „Димитрије Давидовић“ из Земуна. Матуранте и њихову
професорку срдачно су угостили декан, проф. др Миломир Минић,
студент продекан Слободан Петровић, председник студентског
парламента Стефан Димић и асистент Весна Здравковић.
Обраћајући се матурантима, проф. др Миломир Минић
истакао је задовољство које је овом посетом, и већ традицио
нално добром сарадњом са овом школом, постигао наш факул
тет. Декан је изнео податак да се у 2012/2013. школску годину
уписало 70 ђака из ове школе, што јасно говори да су млади пре
познали сличност програма изучавања правних предмета и уви
дели предност у наставку свог школовања управо на Факултету
за државну управу и администрацију, који заправо представља
наставак и нови академски степеник у изучавању ђацима ове
школе већ познатих научних дисциплина.
Студент продекан Петровић пренео је окупљеним ђацима
лично искуство и свеукупне импресије са студија на овом факул

тету, истичући значај применљивих знања које студенти Факул
тета за државну управу и администрацију лако могу одмах након
дипломирања применити у органима државне управе, адвокат
ским канцеларијама или на неким другим радним позицијама,
што је досадашња пракса итекако потврдила. „Ми овде не само
да учимо, већ имамо и изузетно богат друштвени живот, идемо
на екскурзије, организујемо излете, спортске манифестације,
хуманитарне акције, вечери поезије, такмичење у беседништву
и друге активности“ – истакао је Слободан Петровић.
Асистент Весна Здравковић је будућим бруцошима пренела
део атмосфере која чини суштину и лепоту студентског живота,
али је такође истакла и чињеницу да се статус буџетских студе
ната може задржати само уз постигнут висок просек.
Ђаци су постављали прегршт питања и изнели импреси
онираност ексклузивним простором који Мегатренд универ
зитет чини јединственим у Европи, флексибилност програма и
доступност професора. Дружење се наставило у универзитет
ском клубу уз пригодан коктел и музику.
С.П. ■

Конституисан Студентски парламент

У

октобру месецу, по почетку школске 2012/2013. године конституисан је студентски парламент на Факултету за државну управу и
администрацију. За функционере и чланове изабрани су следећи студенти: Студент продекан: Слободан Петровић, председник:
Стефан Димић, потпредседник: Роберт Адеми, представник студената у Сенату универзитета: Немања Ракита, чланови: IV година
- Александар Врндић, Немања Ракита, Стефан Димић, Роберт Адеми, III година - Јанковић Драгољуб, Николета Миладиновић,
Ивана Крстић, Сузана Аврамовић, II година - Милош Стојанов, Марко Ранковић, Ивана Пенонић, Бранко Вукашиновић, I година Сања Бабић, Стефан Станковић, Марија Недић, Теа Ваневић, Јован Савић и Наташа Миловановић.
По речима председника студентског парламента Стефана Димића, овај орган представља значајан стуб у развоју целокупног дру
штвеног живота на Факултету за државну управу и администрацију, јер главна одлика овог тела јесте иновативност у стварању лепшег
и квалитетнијег друштвеног живота на овом факултету, што је досадашња пракса и показала. Како је он истакао, парламент ће и даље
наставити да организује све културне и спортске манифестације које чине значајан део идентитета ове високошколске установе.
С.П. ■

Проф. др Слободан Котлица нови декан ФПС

О

длуком Савета универзитета од 13. фебруара 2013. године, за новог декана Факултета за пословне студије име
нован је, на предлог Научно-наставног већа, проф. др Слободан Котлица.
Професор Котлица је доктор економских наука и аутор 16 монографија и уџбеника. На Мегатренду је од 2001.
године. Сада је у звању редовног професора. На основним, мастер и докторским студијама проф. Котлица предаје
Основе технолошког менаџмента, Међународно пословање и Основе међународног пословања.

Са Мегатренда на одговорне дужности
Многи афирмисани наставници Мегатренд универзитета изабрани су на одговорне дужности у државним органима, стручним телима,
комисијама, жиријима, органима управљања јавних предузећа.
■■ У актуелној Влади Србије, изабраној јула 2012. године, наши наставници руководе трима ресорима: проф. др Жарко Обрадовић је на
челу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Зорана Михајловић води Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине а проф. др Алиса Марић је министар спорта и омладине.
■■ Магистар са Мегатренд универзитета мр Небојша Стефановић изабран је после мајских избора за председника Народне скупштине
Републике Србије.
■■ Проф. др Мића Јовановић потпредседник је Конференције универзитета Србије, по други пут.
■■ Проф. др Оскар Ковач је, већ други мандат, члан Националног савета за високо образовање.
■■ Проф. др Мијат Дамјановић члан је Савета Београдског универзитета делегиран од Владе Србије.
■■ Проф. др Владимир Вучковић члан је Фискалног савета Србије.
■■ Проф. др Зоран Аврамовић изабран је крајем 2013. за члана Програмског одбора РТС.
■■ Проф. др Миливоје Павловић именован је од стране Скупштине града Београда за председника Управног одбора Јавног радиодифузног
предузећа „Студио Б“. Проф. Павловић је, већ други мандат, члан жирија Награде града Београда за област књижевности и преводилачке
уметности.
■■ Проф. др Срећко Милачић, који предаје економске предмете на ФПС, изабран је за ректора Универзитета у Косовској Митровици.
■■ Доц. др Весна Балтезаревић (ФКМ) изабрана је, почетком јануара, за члана Европске академије наука и уметности (Салцбург).
Мегатренд наставници обављају, поред редовних академских дужности, и одговорне послове у органима локалне самоуправе.
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Мегатренд је једини универзитет који има своју телевизију

ПОЗИТИВНЕ ВИБРАЦИЈЕ ТВ МЕТРОПОЛИС

Н

ајстарији приватни универзитет у земљи,
Мегатренд универзитет, обележио је кра
јем 2012. 23. рођендан. Да ли сте знал и да је
више од половине његове историје помно пра
тила и камерама хроничарски бележила једна
телевизијска кућа чији је оснивач и једини вла
сник управо Мегатренд универзитет? То је још
једна чињеница која Мегат ренд универзитет
чини јединс твеним, не само у нашој земљи и
регион у: то је једини универзитет који у свом
саставу има и телевизијс ку кућу! Притом то
није интерна телевизија, већ јавни емитер са
званично додељеним фрек венцијама и широ
ким друштевним утицајем.
Наиме, од 2001. године саставни део обра
зовног систем а Мегат ренд је и Телевиз иј а
Метрополис.
Већ више од од 11 година у медијс ком
прос тору какав је наш (наглом и некрит ич
ком комерц иј ал из ац иј ом гурн ут у бујиц у
кича и јефт ине забаве), ова телевизија, како
и долик ује медију чији је оснивач Универзи
тет, упорно одржава висока мерила квалитета.
Знак ТВ Метропол ис, за глед аоце, посебно
младе, представља прву асоцијацију и поуздан
сигнал да су на фрек венцији једине преостале
оазе добре и квалитетне музике, ретког медиј
ског упоришта са кога се никада није огласила
ниједна нота турб о фолк а и сличн их квази
музичк их хибрида који владају нашим меди
јима.
Када је 2001. године основана, ТВ Метро
полис је била једина специјализована музичка
телевизија у Србији, што јој је донело велик и
број глед алац а, који су јој до данас остал и
верни. ТВ Метрополис никада није одступила
од свог главног правила- најб ољ а светс ка и
домаћа (рок, поп, џез, блуз... ) музика, најбољи
извођ ач и! Иако су изаз ови велик и, од овог
правила није било одступања ни компромиса,
што је Телевизији доносило нове поклонике у
свакој долазећој генерацији гледалаца.
Поштовање првобитног концепта и инси
стирањ е на квал итетној музиц и до данас је
остало важно обележје ТВ Метропол ис које
цене гледаоци и уважавају крит ичари, али је
прог рамски концепт значајно проширен и на
друге облас ти, везане пре свег а за интересо
вања младих, али и потребе ширег круга гле
далаца.
Данас је ТВ Метропол ис регион алн и
емит ер 24-часовног прог рам а. На
конк урс у 2006. године, Републичка
радиодифузна агенција је ТВ Метро
пол ис додел ил а регио н алн у фре
квенц ија за емит ов ањ е прог рама. Захва
љујући кабловском систем у, покривеност је
много шира - ТВ Метрополис се гледа у целој
Србији.
Показало се да се ТВ Метрополис издво
јила и као једна од ретк их телевизија окре
нут их садржајима из култ уре, образовања и
науке, који су све мање заступ љени у медијима.
Савременог израза, интера кт ивна и урбана,

изград ила је имиџ цивилизоване, самосвојне
и квал ит етне телевизије, без прет ензија на
улажење у трку са сумњивим спектак лима и
лиценцним програмима јефтиних домета .
Будући део комуникацијског система уни
верзит ет а, ТВ Метропол ис настоји да мак
сим ално искорис ти занем ар ен и потенц ијал
телевизије да генерише знања, а не само кон
зументс ку медијс ку „робу“. Препознавањ е и
других потреба младих, осим пуке забаве, при
ближ авањ е општих вреднос ти кроз прих ва
тљиву и модерн у медијску форм у, циљ је коме
тежи ова телевизија. Телевизија Метропол ис
је успела да препозна и одговори на потребе
млад их, али истовремено велик им избор ом
емисија (из облас ти култ уре, документарним
и научно-популарн им серијама, пробран им
филмс ким прог рамом из новије производње
и историје кинематог рафије), ТВ Метрополис
одржава пажњу гледалаца свих генерација. Са
ове телевизије потек ли су мног и популарн и
тв додитељи: Галеб Никачевић (МТВ), Зоран
Кесић, Ивана Бајић, Ана Михајловски („Имо
ушн“) и други.
Читава програмска филозофија, насупрот
већем делу домаће медијс ке сцене, базира се
на „позит ивн им вибрац ијама“, промовис ању
животног стила који подр аз умев а креат ив
ност, успеш ност, космопол итс ки дух. При
мери врхунских достигн ућа у свим областима,
најчеш ћи су садрж ај емис ија из прод укц ије
ТВ Метрополис. Тиме се медијски рефлект ује
и мисија самог оснивача - мотивација за сти
цање знања и развијање талената, преу зимање
иницијативе, формирање позитивних живот
них ставова.
Оно што је посебно важно и чиме је Мега
тренд заок руж ио систем интег рис аног обра
зов ањ а, јесте чињен иц а да ТВ Метропол ис
није само успешна ТВ станица која доприноси
углед у свог оснивача, него има важну функ
цију у самом процес у образовања. ТВ Метро
пол ис је наставна база Факултета за култ уру

и медије Мегат ренд универзитета. Студент и
овог факултета имају јединствен у прилик у да
током студија обављају пракс у на „својој“ теле
визији и учес твују у креи рању ТВ прог рама,
што је предност какву немају студенти нијед
ног другог факултета који образује кадрове за
рад у медијима. Рачунајући на веч стечено тео
ријс ко знање студената, уредниш тво телеви
зије их врло брзо с пуним поверењем укључ ује
у новинарс ки и водитељс ки посао, снимањ а
прилога и емисија, што је прилика коју у дру
гим медијима не би лако добили. Укључивање
студенат а у креи рањ е комп летног прог рама
још једна је јединс твена иниц ијат ив а Мега
тренд универзитета и Телевизије Метрополис.
Од емисија које се баве животом и инте
рес ов ањима студенат а, већ годинама је нај
поп уларн ија недељна емис ија „Гаудеа м ус“ ,
која прат и бројне активнос ти на Мегат ренд
универзитет у (гостовања угледних предавача
из целог света, успехе студената, њихове про
јекте и идеје, друштвене и спортске активно
сти), а чији водитељи су студент и Факултета
за култ уру и медије. Свак и актуелни догађај
од посебног значаја за Унив ерзитет Телеви
зија бележ и и о њему подробно извеш тава и
у специјалним терминима („Гаудеа м ус специ
јал“), а најзаним љивија предавања радо прате
и ТВ гледаоц
 и. Предавања о поп култ ури на
Факултет у за култ уру и медије преточена су у
заним љив ТВ серијал Владимира Ђурића Ђуре
“Мала школа поп култ уре“.
У овим програмима јавност се подједнако
информише о високом школству у Србији и о
трендовима развоја универзитетског образо
вања у свет у. Емисија „Буди као ја“, као доку
ментарна форма, представља порт рете студе
ната, изузетних не само по успех у у настави,
него и по посебн им талент има и спос обно
стим а, а њихов им прим ер ом пром ов иш е
модел успешности. Студенти су укључени и у
прип рем у остал их емис ија и постојећ их сег
мента ТВ програма („Сусрети“, „Добре вибра
ције“, „Downtown“, “Технопол ис”итд.), као и
креирање нових.
Определивши се за неговање квалитетног
телевизијског израза, Телевизија Метрополис
и свој даљи развој заснива на већ изграђеном
стил у.
Планови ове куће у другој деценији њеног
развоја везани су за даље подизање квал и
тета, како са техничког аспекта (про
цес дигитализације), тако и са стано
вишта сталног тематског и жанров
ског богаћења програма.
Искус тво телевизијс ких профес иона
лаца удружено са новом енергијом и жељом
за стицањем и развијањем медијског знања,
које са собом донос е нови кадрови школо
вани на Факултет у за култ уру и медије Мега
тренд универзитет а, форм ула је која обезбе
ђује будућност Телевизији Метрополис.

Љубица Урошевић ■
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ФКН сарађује са водећом компанијом из области ИТ технологија

НАЈБОЉЕ ВЕЋ ЧЕКА РАДНА КЊИЖИЦА

М

егатренд универзитет је у новембру
2012. године потписао уговор са јед
ном од водећих италијанских ИТ компа
нија MXT (www.mhtnet.it) из Тревиза, која
је лидер на тржишту информационих тех
нологија у области информационих система
средњих и великих предузећа.
Италијанска фирма MXT је први партнер
„Мајкрософта“ са квалификацијом GOLD
ERP Competence, члан Microsoft Dynamics
Inner Circle 2010. и 2011. који укључује само
1 одсто најбољих партнера широм света и
од 2007. је члан President Club-a Microsoft
Dynamics.
Представници MXT-а су били врло
задовољни степеном знања у кључним обла
стима информационих технологија, које су
показали студенти Факултета компјутер
ских наука нашег универзиетта. Најбоље
рангираним студентима ФКН-а, комапнија
MXT доделила је стипендије за усавршавање
у својој централи у Тревизу.

Милош Рисић, Сефан Перић-Сич и Немања Ибрић

Стипендије су добили студенти завршне године основних академских студија на ФКН-у Стефан Перић-Сич, Немања Ибрић и Милош Ристић.
Они су већ били на обуци у Италији, где проширују своје знање из области технологија Microsoft Dynamics AX 2009 2012 R2.
У оквиру те обуке завршили су врло успешно следеће курсеве:
■■ Training Course for Microsoft Dynamics, у периоду 1.9.2012. до 15.9.2012.
■■ Advanced Course for Microsoft Dynamics, у периоду 24.9.2012. до 26.10.2012.
■■ Specialized Course for Microsoft Dynamics, у периоду од 7.11.2012. до 5.12.2012.
Подстакнути овако добрим резултатима сарадње са ФКН-ом, компанија MXT одлучила је да отвори своје представништво у Србији. Стипен
дираним студентима је већ понуђен посао у овом представништву чим заврше студије . Они су се показали као врло компетентни у области инфор
мационих система и програмирања, пре свега, на основу знања које су стекли током студија на нашем Факултету. Овим је још једанпут потврђено
да Факултет компјутерских наука пружа студентима стручно знање које их чини конкурентним на светском тржишту ИТ кадрова.
Представништво је отворено у оквиру ФКН-а (у згради Мегатренд универзитета на Булевару Уметности 29) како би се ова сарадња још више
продубила и како би у њој учествовало што више студената и сарадника ФКН-а.
Анђела Ћировић ■

Проф. др Драган Никодијевић председник жирија
књижевног конкурса у Мађарској
Проф. др Драган Никодијевић, продекан за науку ФКМ, био је председник жирија књижевног конкурса за кратку причу на срп
ском језику који традиционално расписује редакција „Српских народних новина“ (Будимпешта).
Ове године на конкурс је стигло неколико стотина радова из матице и дијаспоре. Победник је Радомир Д. Митрић причом „Завет“.
Награда је уручена на Светосавској академији коју је 26. јануара у Будимпешти организовала Самоуправа Срба у Мађарској.

Селена Стаменковић кумовала нашем гласилу
На инерни конкурс за име универзиеско ласила сило је риесеак релоа. У ужи избор ушли су слеећи релози:
МЕГАТРЕНД МАГАЗИН,
МЕГА ГЛАС
(Милан Рончевић, ФПС)
МЕГАФОН
(Далиборка Мијаиловић, ФКМ)
МЕГА ГЛАС
(Маша Шујица, мастер, ФКМ)

ВЕСНИК,
МЕГАИНФОРМАТОР
(Никола Бешевић, ФКМ)
MEGANEWS
(Оливера Штерић)

Мегатрендов ГЛАСНИК,
ПОВЕСНИЦА
(Селена Стаменковић, мастер, ФКМ)
О-МЕГА
(Ђорђе Чоловић)
МЕГАЗНАЊЕ
(Ивана Јевтић)

Редакција је као најцелисходнији изабрала предлог Селене Стаменковић, студенткиње друге године мастер програма ФКМ.
Колегиници Стаменковић, која је с одличним успехом завршила основне студије на ФКМ, припао је пригодан поклон.
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Душица Бировљевић добитница „Сакура стипендије”

УСПЕХ У ЗНАКУ ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА

Н

аша студенткиња Душица Бировље
вић (ФДУА) уврштена је у групу од
петоро академаца из Србије којима је при
пала „Сакура стипендија“ за истраживачке
радове на тему Јапана. Осталих четворо је
са Правног факултета, ФОН-а и ФПН у Бео
граду, и Филозофског факултета у Новом
Саду.
Реч је о традиционалном конкурсу
јапанске амбасаде у Београду и компаније
“Јапан Тобако Интернешенел” / ЈТI /. Ове
године, поводом 130. годишњице од почетка
сарадње Србије и Јапана, конкурс је имао
посебан значај.

„Сајонара”: Душица Бировљевић

Сакура је, иначе врста јапанске трешње.
У Јапану се сматра симболом среће и успеха.
Студенти основних, мастер и доктор
ских студија имали су слободу у формули
сању теме, али је било неопходно да она буде
везана за Јапан, посебно за српско-јапанске
односе у привреди, образовању и науци. На
овогодишњем конкурсу учествовало је више
од стотину истраживача из целе Србије.
Јапански амбасадор, господин Тошио Цуно
заки, рекао је да највећи број овогодишњих
радова одликује најбоља идеја, одрживост
решења и висок ниво теоријског и прак
тичног приступа.
Душица Бировљевић изабрала је за свој
истраживачки рад „Јапанска искуства и
теорије националне стратегије Републике
Србије у управљању отпадом“.
За конкурисање није било неопходно
знање јапанског језика, али је знање енгле
ског језика био један од услова. Колегиница
Бировљевић је, међутим, показала добро
познавање особености јапанске културе и
привредног амбијента у којима се ради и
живи у Јапану. Добијање ове стипендије под
стакнуће је , рекла нам је, да уложи додатне
напоре у савладавању јапанског језика.
Душица Бировљевић рођена је у Бео
граду 1983. године. Високо образовање и
звање дипломираног правника стекла је као
стипендиста Факултета за државну управу и
администрацију, са просечном оценом 9,50.
Прве пословне кораке почела је пре
тачно десет година, када је, 2003. године,
основала своју самосталну правну агенцију
која се бавила административним посло
вима. Након искуства у предузетништву

радила је као секретар Друштва информа
тичара, да би 2006. године, заједно са својим
оцем, др Зораном Бировљевићем, основала
Номотехнички центар Београд, који се бави
издавањем стручне правне литературе.
Од 2006. године написала је и објавила
преко педесет коауторских и пет самостал
них радова.
Нека од самосталних издања су: “Европ
ска повеља о локалној самоуправи и процес
реституције имовине локалне самоуправе
у Републици Србији као један од услова за
пријем у заједницу eвропских држава (ЕУ)”,
“Србија и импликације појавних облика
мобинга”, “Правне недоследности у Закону о
изградњи и планирању Републике Србије у
односу на директиве Европске уније о енер
гетској ефикасности као глобалној поли
тици”, итд.
Такође, у оквиру Номотехничког центра
Београд, бави се организовањем различитих
семинара и панел дискусија које прате обја
вљена издања.
Поред писања стручне правне литера
туре, пише и роман, чије објављивање оче
кује 2013. године.
Члан је Адвокатске коморе Београда
и стручно учествује на различитим међу
народним пројектима из области заштите
животне средине.
Заљубљеник је у поезију, а неки од
најдражих хобија су јој картинг, фотогра
фија и сликарство.
Душица сада завршава мастер програм
на ФДУА, а ускоро ће на истом факултету
уписати докторске студије.
Анђела Ћировић ■

Мини орреи

Дизајнер Стеван Тодоровић
осваја Европу

Студенткиња Ружица Стојановић
прави најбољу пршуту

Млади Ваљевац Стеван Тодоровић, који је завршио инду
стријски дизајн на Факултету за уметност и дизајн, већ ради
за велике европске производне фирме. У оквиру чувеног ланца
„Лидл“ већ се продаје фен који је Тодоровић осмислио, а суде
ловао је и у дизајнирању апарата за еспресо, фритезе и других
малих кућних помагала који се продају у западноевропским
робним кућама и специјализованим продавницама.
Тодоровић има 26 година. На препоруку професора ФУДа, он и његов колега Милош Илић из Смедерева примљени су
у дизајн-студио немачког „Боша“, где су две године радили на
дизајнерским и инжењерским пословима. Из те сарадње настала
је чувена „Бошова“ бушилица која је хит сезоне.
За потребе једне домаће фирме, Тодоровић и Илић дизајни
рали су гумени чамац дужине 6,5 метара, намењен првенствено
у војне сврхе.
Ови талентовани младићи планирају оснивање сопствене
дизајнерске и инжењерске фирме. Желе да из Београда раде за
■
домаће и иностране поручиоце, којих је све више.

Двадесеттрогодишња Ужичанка Ружица Стојановић, сту
денткиња ФПС, победник је овогодишњег сајма сухомеснатих
производа одржаног средином јануара у Мачкату, на Златибору.
Сертификациона комисија на чијем је челу био један експерт
из Швајцарске оценила је највишом оценом свињску пршуту
коју, у оквиру породичног домаћинства, производи колегиница
Стојановић. У писаном саопштењу комисија је закључила да је
пршута коју је изнела Ружица Стојановић „производ врхунског
квалитета, с препознатљивим пореклом златиборског краја“.
Ружица је на завршној години студија. Наглашава да воли
овај посао и да ће, по дипломирању које очекује у јуну месецу,
наставити рад на малој породичној фарми и продужити тради
цију по којој је овај регион познат и изван Србије. Задовољна је
наставним програмом, наставницима и колегама; уверена је да
ће јој знање које је стекла на Мегатренду помоћи да унапреди
и прошири садашњу производњу сухомеснатих производа до
■
озбиљног бизниса окренутог извозу.
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Пером и кичицом

ПАРАДОКСИ САВА ПЕКОВИЋА

С

аво Пековић, редовни професор за предмет Цртање и сликање и Продекан на Факултету за уметност и дизајн Мегатренд универзитета,
приредио је самосталну изложбу слика у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ у Београду која је трајала од 10. – 31. маја 2012. године.
Изложба је насловљена ОДСУСТВО ПРИСУСТВА, а поставку су формирала 64 експоната. У току трајања манифестације било је организо
вано јавно вођење публике и студената кроз сале Павиљона, а Удружење ликовних уметника Србије предложило је ову изложбу за најваж
није годишње награде које се додељују за ликовна остварења у протеклој сезони.
Саво Пековић приредио је до сада 36 самосталних изложби, а већ у називу изложбе у Павиљону „Цвијета Зузорић“ јасно је прецизирао
смисао сопственог стваралаштва. Колоквијално, његово се сликарство означавало као апстрактно, оно које рефлектује језик енформела.
Међутим, суштински, оно шифрује другачији код сведочења о егзистенцији. Присуство је лако уочити кад је „пред очима“, али га Саво Пеко
вић региструје и кроз феноменологију његовог изостанка. За овог аутора слика постоји пре мисли и она је, заправо, та која артикулише
свест, иако се сматра да важи обрнуто. Одсуство присуства, логиком парадокса, сведочи потпуније о присуству што је у сагласју са природом
поетске слике која је варијационална, а не као концепт, конституционална.
Слике које ствара Пековић, пре свега су продукти радости сликања, упркос садржајима који наводе на мисао о тегобности хрвања са
личном судбином. Следствено томе, може се рећи да оне сликовно предочавају трансубјективност уметничког дела. Aлександар Ђурић ■

„ТАЈНЕ ПРЕОБРАЖЕЊА” ВИОЛЕТЕ ЦВЕТКОВСКЕ

Д

оц. др Виолета Цветковска Оцокољић
(ФКМ), културолог, поред теоријског
доприноса визуелној култури, бави се сли
карством, иконописом и израдом мозаика.
У 2012. години наша колегиница изложила
је своје радове у оквиру четири самосталне
изложбе из циклуса слика „Тајне преобра
жења“ у следећим галеријама:
■■ Галерија „Магацин у Краљевића Марка“,
Београд (април).
■■ Галерија Клуб-Академија, Ниш (јун).
■■ Ликовни салон Дома културе, Трстеник
(септембар) у оквиру 12 међународног
уметничког кампа, у организацији ЛУР-а,
где је њена слика под називом „Црно
Сунце“ изабрана за насловну страницу
каталога целокупне манифестације која је
обухватила Београд, Краљево и Трстеник.
■■ Музеј „Манакова кућа“ при Етнографском
музеју (децембар), Београд.
У току 2012. године колегиница Цве
тковска приредила је монографију под
називом „Југослав Оцокољић“, која је
изашла у издању УЛУС-Каруповић (Бео
град), у оквиру које су се нашли текстови
наших најеминентнијих научника и кри
тичара (Владета Јеротић, Никола Кусовац,
Душан Пајин и други) и која је представљена
у више градова у Србији.
Поред више колективних изложби у
оквиру којих је представила своје радове

(слике и мозаици), Вио
лета истиче изложбу под
називом „Ренесанса моза
ика“, у београдској Галерији
73, у оквиру које се предста
вило седам аутора, у чијој је
организацији учествовала и
коју је имала част да отвори
(август 2012).
Виолетина слика под
називом „Дрво живота“ обја
вљена је на насловној страни
Годишњака 4, Факултета за
културу и медије, Мегатренд
универзитета.
Доц. др Виолета Цветков
ска Оцокољић одржала је
предавање под називом „Упо
треба древних уметничких
симбола у масовној комуни
кацији“ у Центру за културу,
Смедерево (април).

„Црно сунце“ Виолете Цветковске Оцокољић

О њеном раду, Љиљана Суботић, дипл. историчар уметности, рекла је следеће:
„Виолета цртачкој и ликовној материји даје лични печат кроз декоративне елементе који
не нарушавају концепцију слике градећи сопствени метафизички свет. Позадина је инте
грални део слике - представе, она је естетска игра форми. Декоративне арабеске у свом урав
нотеженом увијању и развијању се непрекидно крећу, а та енергија кретања симболизује везу
са природом (...) На овај начин, она нуди своју мисију преиспитивања јер је цвет врхунац
зрелости у расту и развоју биљке, а истовремено симбол крајњег циља развоја личности или
дефинисања самог себе“.
Марија Ђукић ■
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Заис

Бригадир Саша поново је видео
Добрицу Ћосића
Некадашњи градитељ пруге Београд – Бар, данас професор универзитета у Харкову, желео
је, као гост Мегатренда, да опет види свог омиљеног писца

Н

еоб ичн о дру ш тво
седело је на терас и
рестор ан а „Ка ле
мегд анс ка терас а“. Пила се
ракија од дуње и разговарало
на разл ич ит е теме. У сре
диш ту приче је некадаш њи
бригадир Саша, члан совјет
ске бриг ад е на изградњ и
пруг е Беог рад – Бар (1973).
Сад је он професор универ
зитета у Харкову, Украјина.
Др Алекс анд ар Босенк о.
Истов рем ен о, он је гене
ралн и секрет ар Рект орс ког
клуба Европе, чије је седи
ште у Оксфорд у, у Енглеској.
Као бриг ад ир, који је
у камп у код Приј еп ољ а
пров ео свој ев рем ен о два
месец а, Саша је први пут
срео Добриц у Ћосића, тада
већ познатог писца. Узео је
и краћу изјаву за омлад ин
ски лист који је излазио у
Совјетском Савезу.
Сада, кад у Србију долази
служ бено, у посет у Мега
тренд униврзит ет у, чији је
ректор проф. др Мића Јова
новић потп редс едн ик Рек

торс ког клуба Европе, Саша је
желео да поново види Добриц у
Ћосића. Има готово све његове
књиг е. Чита на српс ком без
већих тешкоћа, и говори српски
с понеком грешком у падежу.
Декан Мегатрендовог Фак ул
тета за култ уру и медије, проф.
др Миливоје Павловић, обећао је
госту из Украјине – на идеју рек

Некадашњи бригадир Саша
био је силно узбуђ ен. Добио је
од Ћосића нову књиг у његових
дневничких записа, и други том
„Времена влас ти“, с посвет ом:
„Драгом Саши, ова приповест о
траг ици људи који су желели и
покушали да промене свет...“
– У Украјини је Ћосић веома
читан писац – каже проф. Босенко.

„Драг ом Саши, ова прип овест о трагици људи који су
желели и покуш али да пром ен е свет...“
Д. Ћосић
тора Јовановића – да ће довести
Ћосића, сем ако није у Београд у.
Обећање је испуњено.
И ево тог сусрет а. При
друж ио се и Милан Кркоб а
бић, замен ик градоначелн ик а,
песник Милов ан Витез ов ић,
некадаш њи директор РТБ Бор,
и Добричин ратни друг, Божин
Јовановић, као и проф. др Мирко
Кулић, тадаш њи прор ект ор
Мегат ренда. Наравно, домаћ ин
на ручк у је био др Мића Јовано
вић, ректор.

– Али, његови новији романи тек
треба да буду прев еден и. Зало
жићу се да се свак ако прев еде
„Време власти“. Ћосићева идејна,
психолошка и морална анатомија
социјалистичког система, иако на
примерима Србије, дотиче и наша
искуства...
Ћосић се интер ес ов ао за
политичке и економске прилике
у Украјини. Питао је и за међу
нац ионалне односе, за новона
расле тензије међу некадашњим
интернационалистима.

Усомена на сусре на калемеанској ераси: рекор Јовановић, акаемик Ћосић, Божин Јовановић (сее);
Миливоје Павловић, Алексанар Босенко, Милан Кркобабић и Мирко Кулић (соје)

–Ако је у новијем вре
мен у код вас, као и код нас,
дошло до међунационалних
трвења међу бившом кому
нистичком браћом, да ли то
значи да је њихов интерна
ционализам био лажан?”
Причало се и о београд
ским улицама које су изгу
биле имена својих ослоб о
дилаца, о заједничк им при
јатељима, живим и мртвим.
О искушењим а транзиц и
оног периода, тамо и овде.
Неко од старијих цитирао је
уздах једног револ уционара:
„О, како је република изгле
дал а прив лачн о док смо
били под монарх ијом...“
Академик Ћосић спрема
се за пут у Москву. Иде на
прославу годишњице осло
бођења од фашизма (9. мај).
Не пише више романе, али
дневник води редовно. Пише
и о пријатељима, најчеш ће
немилим поводом. Недавно
о Моми Капору и Михајл у
Марковићу, с којима је дру
говао више деценија. Спрема
и текст о Меши Селимовићу
поводом годишњице смрти.
– Дневник водим, али не
објављујем. Рекао сам Ани
(кћерк и, која брине о руко
писима) да се записи о пери
од у после 2000. године објаве
тек после моје смрти...
По једном другом писцу,
Црњанс ком, смрт и и нема,
већ само сеоб а. Дуњев ач а
је попиј ен а, ручак поје
ден, време је за растанак.
Док доле, виђен с терас е,
Дунав жури ка Црном мору,
питање остаде без одговора:
да ли су интернац ионал и
сти били лажни, или се уме
шала „учитељица живот а“,
историја?
Милов а н Витез ов ић
понудио је афоризам уместо
одговора:
– Онда су дошли неки
манг уп и и силов ал и нам
учитељиц у...
Љиљана Манић ■
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Завирили смо у трезоре Конгресне библиотеке у Вашингтону

ДЕЛА МЕГАТРЕНДОВИХ НАСТАВНИКА
У НАЈВЕЋЕМ КЊИГОХРАНИЛИШТУ НА СВЕТУ
75 дела наших колега чува се у највећој светској библиотеци,
средишњем месту сусрета писаца и читалаца на планети

С

авремена социологија култ уре, а с њом
и социолог иј а књижевнос ти, још не
могу да се сложе око јединствене дефи
ниц ије књиг е. Није мног о помогла ни Уне
скоова универзална статистичка дефиниција
која наглашава разлику између књиге и пери
одичне публикације. По том одређењу, књига
је „неериоична ублик ац ија која саржи
више о 49 сраница“. Али, у Либану и Јужној
Африц и траж и се страница више, у Данској
60, а у Италији и Монаку пуних 100 страница.
У Енглеској је дефиниц ија финанс ијска: под
књиг ом се подр аз умев а свак а публик ац ија
чија је цена већа од 6 пенија! Франц узи, на
другој страни, имају једно одређење књиге за
потребе царине, а друго, сасвим различито, за
пореске потребе...
Упркос томе да готов о све дефин иц ије
третирају књиг у као предмет или индустриј
ски производ, а не као меиј кулурне раз
мен е, нема тог аутор а који ће
бити равнод ушан према тираж у,
броју поновљених издања, броју
прев од а, опсег у цитир ан ос ти
или самом прис уству дела у вели
ким библиотечк им сред иш тима.
Потенц ијалн и читалац постоји,
прем а неким тумач ењ им а, на
самим извор иш тим а идеј е о
писању и објављивању...
Одвајк ад а, библио т ек е су
места која на најбољи начин омо
гућују непрек идн у размен у идеја
и асоц иј ац иј а измеђ у писца и
читаоца, комун ик ац ију без које
би се научно или уметничко дело
схватило као солилоквиј (говор са
самим собом), а не као вечни ија
ло с руима о најразлич ит ијим
темама живота на планети.
Најпознат ији симбол библи
отеке кроз историју је Алекс ан
дријс ка библио т ек а, култ урн а
тековина хеленистичке епохе која
је у доба највећег процвата имала
око 700 хиљад а свез ак а које су
обух ватале целокупно дотадашње
научно и литерарно благ о Грка
и источних народа. Више пута је
паљена и обнављана док није пот
пуно уништена у VII веку, кад су
Александријом завладали Арапи.
Од појаве Борхес ове збирке
прич а „Маштар иј е“ (1941), на
место Алекс анд ријс ке библио 
теке ступа фигура „Вавилонс ке

библиотеке“. Дубин у овог преокрета најбоље
је изразио Мишел Фуко написавши да фигура
Библиотеке замењује целин у света, али функ
ционише и као извор, средс тво и сврх а при
поведањ а и уопш те писањ а. „Библиоека је
безранична“, приметио је Фуко.
Иако је данаш њи свет насељ ен бројн им
велик им библио тек ама, за сред иш ње место
сусрета писаца и читалаца на планети сматра
се Конг ресна библиотека у Вашингтон у. Нај
већа и најважнија! Њен укупни фонд обух вата
око 150 милиона јединица грађе на 470 језика.
Томе треба додати и 61 милион манускрипата,
укључ ујући и оригинални примерак Гутенбер
гове „Библије“, као и 5,3 милиона примерака
мапа и карата.
Основ ан а 1800. за потреб е америчк их
конг ресмена, ова библиотека је током векова
прерасла у универзални трезор науке и умет
ности, отворивши своје ресурсе добронамер

Ценрални хол Конресне библиоеке у Вашинону

ним читаоцима из целог света. Током ХХ века
Конг рес на библио т ек а задобила је атрибут
„библиот еке последњег уточишта“.
До њених богатих фондова данас се, захва
љујући развоју информатике, практично може
прис туп ит и са било које тачке на Земљиној
кугли.
Радозналост те врсте довела нас је на идеју
да у елект ронс кој бази подат ак а Конг рес не
библиотеке потраж имо дела Мегат рендових
наставника. Резултат је пред вама:
Доцент ФКМ др Миомир Петровић нај
прис утн ији је Мегат рендов наставн ик. Кон
гресна библиотека чува његових 12 књига. Ту
спадају, осим научних дела и уџбеника напи
саних за студенте ФКМ, и романи и драме овог
плодног прозаисте и драматичара млађе гене
рације.
Социолог култ ур е и медиј а др Зоран
Аврамовић, с истог факултета, заступ љен је
са седам дела.
По шест наслова у регис тру
Конгресне библиотеке имају про
фесори Предраг Капор и Мили
воје Павловић.
Пет дела има проф. Борис
Кривокапић.
Са по четири наслов а при
сутни су професори Оскар Ковач,
Влад ан Кутлеш ић и Живк о
Кулић.
Три књиге – тачније наслова
– у фондовима Конгресне библио
теке има професор Милан Брдар.
Двема књиг ама заступ љен и
су проф ес ори Бран ис лав Пеле
вић, Жарко Обрадовић, Мијат
Дамјановић, Слободан Котлица,
Влад им ир Првуловић, Слоб о
дан Бранковић, Будимир Пото
чан, Смиљка Исаковић, Татјана
Миливојевић и Дарко Маринко
вић.
Са по једним насловом при
сутни су професори Филип Тур
чин ов ић, Ивиц а Стој ан ов ић,
Мирко Милет ић, Марија Алек
сић, Драг ан Ћалов ић, Весна
Балтезаревић, Влад имир Грбић
и Миљојко Базић.
У наредном преглед у изне
ћемо податке о прис уству књига и
идеја наших наставника у другим
велик им светс ким књиг ох ран и
лиштима.
М. Алексић■
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Нова генерација истраживача културе
Реч на научном скупу „Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса
у функцији одрживог друштвеног развоја“, 31. мај 2012.
Проф. др Бранко Прњат, Факултет политичких наука, Београд:
„Веома је корисно што су Мегатренд универзитет и Факултет за културу и медије издвојили и поставили у средиште пажње проблема
тику културе и културне политике, која је у вишедеценијском временском распону у нас посве маргинализована. Та маргинализација културе
оставила је и остављаће далекосежне и још непредвидиве а бројне негативне последице по целокупни друштвени развој.
У раду овог скупа учествују најеминентнији научни радници који су осветлили цео спектар важних тема, али су открили и правце за
даља истраживања.
Оно чиме овај скуп може и посебно да се истакне и издвоји, јесте долазак једне нове, а бројне генерације младих истраживача који су
школовани и оспособљени на Факултету за културу и медије који на поуздан, а теоријски релевантан начин улазе у вишезначну и слојевиту
проблематику културне политике, стваралаштва и медија.
Скуп ће, убеђен сам, пружити плодну аргументацију и мноштво нових драгоцених идеја свакој будућој организованој друштвеној акцији,
чији би циљ био да дефинише нову и демократску културну политику, која би поседовала нови сензибилитет, посебно према области ствара
лаштва. А та би нова културна политика постајала сваким даном и у све већој мери политика креативности.“
■

О ТВ ПРОГРАМУ ЗЕМЉЕ
КОЈА НЕ ПОСТОЈИ
На сајту Архива Војводине, у пре
гледу догађања у 2012. години, у тексту
о IV међународној научној конферен
цији одржаној под насловом „Очување и
заштита културно-историјског наслеђа
Србије у иностранству“, бележи се и ова
оцена:
„С нарочитом пажњом испраћен је
реферат Александре Колаковић, истра
живача-сара дника Ба лка нолошког
института САНУ, под насловом „Кул
турно-историјско наслеђе Србије у Фран
цуској“, као и реферат др Наташе Симе
уновић Бајић и др Љиљане Ман ић, с
Факултета за културу и медије Мега
тренд универзитета, под насловом „Нови
начини очувања културно-историјског
наслеђа: ТВ програм земље која више не
■
постоји“.

ДРУШТВЕНА ДОБИТ ОД УЛАГАЊА У ОБРАЗОВАЊЕ
„Захваљујући улагању у образовање и друштво у целини је на добитку – сасвим је очигледна
већа продуктивност образоване у односу на необразовану радну снагу, док је утицај такве про
дуктивности на излаз и раст добро познат...
Добродошла су и приватна средства, као рецимо, школарине које плаћају студенти... У прин
ципу, финансирање образовања засновано је на широкој процени исплативости улагања, где сте
пен поврата инвестиција обухвата како непосредне економске ефекте, тако и друштвену добит
које обезбеђује образовање“.
■
Дејви Трозби у књизи „Економика кулурне олиике“, Клио, Беора, 2012.

КОНКУРЕНЦИЈА ЈЕ ЛЕК ПРОТИВ МОНОПОЛА
„Докле год јавне службе добро функционишу, њима није важно ко их води. Данска и Нор
вешка дозвољавају приватним фирмама да воде државне болнице, железницу, метро... и шта све
не. Шведска већ двадесет година има универзални систем школских ваучера, а приватне и државне
школе се конкуренцијом боре за сваког ђака. Да се Милтон Фридман сутра пробуди, цинично
примећује лондонски „Економист“, пре би изабрао да живи у Стокхолму него у Вашингтону!
Као да ми једини на свету не знамо да је конкуренција једини лек против монопола!“
Др Даница Поовић, рофесор Економско факулеа у Беорау,
у „Полиици“, 6. фебруара 2013.

ПРОФ. ДР ИВИЦА
СТОЈАНОВИЋ НА РУСКОМ
ЕКОНОМСКОМ КОНГРЕСУ

Проф. Ивица Стојановић на Руском економском конгресу

Наш професор Ивица Стојановић (ФПС)
учествовао је на Другом руском економском
конгресу који је од 18. до 22. фебруара одржан у
конгресном центру у граду Суздаљу, у Русији.
Колега Стојановић имао је саопштење
о неким тенденцијама савремене економске
кризе у свету. Реч је о пројекту оствареном
у сарадњи са РБ „Колубара”, чији је дирек
тор Милорад Грчић, заједно са сарадником
Ђорђем Стојковићем, свршеним студентом
ФПС, пружио подршку овом истраживању.
Конгрес је окупио истакнута имена еко
номске науке из Русије и света. Председа
вајући скупа био је академик Александар
Некипељов, потпредседник Руске акаде
мије наука.
■
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Мегатренд проширује оквире међународне сарадње

У ОКВИРУ „НЕДЕЉЕ КИНЕСКЕ
КУЛТУРЕ“ ОТВОРЕН КИНЕСКИ ЦЕНТАР
■■
■■

„Србије не мора да буде велика, већ економски и културно јака земља“, рекао на свечаности ректор Јовановић.
„Институције НР Кине, посебно Кинеска амбасада у Београду, свом снагом помагаће научну, економску и културну сарадњу две земље“,
рекао је амбасадор Џанг Ваншје отварајући Кинески центар на Мегатренд универзитету

М

егатренд универзитет је установа која од свог настанка велик у пажњу
поклања међународној сарадњи. Такође, као што му име каже, Мега
тренд универзитет настоји да прат и, примењује и унап ређује најс авреме
нија научна достигн ућа и светске трендове.
Како је динам ичан развој Кине један од најзначајн ијих историјс ких
чињен ица краја двадес ет ог и почетк а двадес ет првог века, руководс тво
Мегатренд универзитета је донело одлук у да се унутар Универзитета оснује
Кинески центар који би помогао да се искористе све могућности сарадње са
овом далеком и пријатељском земљом и њеном науком и култ уром.
Кинески центар основан је одлуком Сената Мегат ренд универзитета
непосредно пре летњег расп уста. Прилика за први већи догађај у организа
цији Цент ра било је обележавање кинеског Дана државности, који згодно
пада почетком школс ке године, првог октобра. Тако је 11. октобра 2012.
године, уз тесну сарадњу са Кинеском амбасадом, која је била покровитељ,
организован велелепан догађај – Недеља кинеске култ уре у част прославе
63. годишњице оснивања Народне републике Кине и церемоније отварања
Кинеског центра Мегатренд универзитета.
Догађај је привукао велик и број угледних званица из света политике,
науке и култ уре. Међу њима истак ли бисмо предс едн ика Народне скуп
штине Републике Србије мр Небојш у Стефановића, његову екселенц ију
амбас адор а Народне Републике Кине господ ина Џанг Ванш јеа, мини
стра култ уре и информ ис ања Брат ислава Петковића, академ ика Љубиш у
Ракића, потпредседника Српске академије наука и уметности, владик у Ата
насија Ракит у, глумце Љубиш у Самарџића, Ивана Бекјарева и Аљош у Вуч
ковића, и друге.
Прог рам се састојао од приг одне изложбе фотог рафија „На крил има
култ уре – Осврт на култ урн у регенерацију Кине“, које илуструју напредак
савремене Кине на пољу култ уре. Такође, организован је фестивал кинеског
филма у оквиру кога је приказано седам филмс ких остварењ а кинес ких
аутора. Издвојил и бисмо филмове „Драма Ли Ми“, који показује белик у
колич ин у насиљ а прис утног у кинес ком друш тву као послед ица заос та
лог сиромаш тва и социјалн их проблема, и филм „Краљ кинес ког шаха и
његов син“, о оцу и сину, краљевима кинес ког шаха „веић и“. У филмској
причи родитељи се разводе, а син одлуч ује да остане са оцем који га спрема
за шаховског шампиона, што на крају и постаје. Избор филмова, који нису
били ратно-револ уционарни, већ са савременом тематиком која осветљава
многе проблеме модерне Кине, показује висок степен отворенос ти кине
ских култ урних званичника.

Рекор Јовановић, амбасаор Џан Ваншје
и ресеник Парламена Сефановић

Међу публиком нашла се и госпођа која је љубитељ кинеског филма, а
која је последњи пут, каже, имала прилик у да прис уствује фестивал у кине
ског филма пре равно двадесетак година у Дому омладине. То показује да је
догађај био пун погодак и да би, можда, требало радити на томе да постане
традиционалан.
Говорећ и на свечанос ти, ректор Мегат ренд универзитет а, проф есор
Јовановић, истакао је да је циљ оснивања Кинеског центра на Мегатренд у
подстицање упознавања са култ уром, традицијом, историјом, геог рафијом,
политиком и религијом Кине, као и неговање веза између народа Србије и
Кине. „Кина је јединствен пример социјалистичког друштвеног уређења, а
капиталистичке економске структ уре, која успешно превазилази актуелн у
економску кризу“, закључио је професор Јовановић, поруч ујући да Србија
не мора да буде велика већ економски и култ урно јака земља.
„Свом снагом инстит уције НР Кине и Кинеска амбас ада ће помагати
све следеће подух вате на промоц ији и приближ ав ању кинес ке култ ур е
српс ком народ у, у чему кључн у улог у има реном иран и Мегат ренд уни
верзитет“, рекао је амбасадор Народне Републике Кине, господин Џанг Ван
шје, нагласивши да се на овај начин развија и унапређује пријатељство две
земље. Овим речима амбасадор је отворио Кинески центар на Мегатренд у.
Догађај је био изузетно пропраћен у медијима Србије и Кине.
Након овог успешног и лепог догађаја, који је обележ ио почетак рада
Кинеског цент ра, сарадња са кинеском страном се још више учврс тила и
наставила да се развија. Договорена је донација књига и слика библиотеци,
што би требало да буде још један запажен медијски догађај, пошто ће књиге
и слике бити изложени на увид јавности. А договорено је и да се на Мега
тренд у уз покровитељство кинеске владе увед у курсеви кинеског језика као
део званичног студијског прог рама. Очек ује се долазак професора из Кине.
Интересовање студената је било велико и изнад очек ивања, а временом ће,
сигурно, бити још веће.
Мегат ренд универзитет већ има и партнерс ки универзитет у Кини,
Шфан универзитет у Пекинг у. Један професор са овог универзитетта је и
члан управног одбора Кинеског центра Мегатренд универзитета.
Основни циљеви Кинеског центра, иначе, у оснивачком документ у су
форм улисани на следећи начин:
■■ подстиче и подржава упознавање са култ уром, традицијом, историјом,
геог рафијом, политиком и религијом Кине;
■■ подстиче и подржава упознавање са савременим токовима пословања
у Кини;
■■ пружа могућности за локална и регионална ангажовања;
■■ омог ућава неговање веза између Србије и народа Кине;
■■ организовање наставе учења кинеског језика;
■■ размен а проф ес ор а на предмет им а унут ар основн их акад емс ких,
дипломских академских и докторских студија;
■■ размена студената који се баве истраж ивањем кинеске култ уре;
■■ организовати култ урне догађаје, изложбе, семинаре, предавања, кон
церте, конференц ије, симпозијуме, фестивал документарних и игра
них филмова;
■■ подршка међународним активностима Мегатренд униеврзитета, оства
рити сарадњу са Канадским центром и Сектором за Латинску Америк у
и Карибе на Мегатренд универзитет у.
Из овога се види да је Кинески центар за врло кратко време успео да
већин у планираних циљева и постави темеље за остваривање преосталих.
Тако је, на пример, у план у и организација серије предавања на којима би
кинес ки проф есори предс тавил и најваж није сегменте модерне Кине, од
култ уре до економије, политике, права...
Такође, постоји интересовање кинеске стране за долазак кинеских сту
дената и менаџера на Мегат ренд универзитет, где би похађал и основне и
дипломске студије, као и курсеве за које постоји интересовање са њихове
стране.
Дејан Попов ■
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„ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ“
О аналитичару који се не обазире превише на чињенице
У емисији „Утисак недеље“ на ТВ Б92, саговорници Оље Бећковић дотакли су се 17. фебруара 2013.
образовних тема на начин који заслужује да буде забележен.
Доцент Филозофског факултета у Београду, др Јово Бакић, оштро је говорио о случајевима скан
далозног незнања студената тог факултета, посебно апострофиравши једног свог најгорег студента
који је, како сведочи Бакић, убрзо постао члан Извршног одбора Демократске странке.
Други учесник, ванредни професор Факултета политичких наука у Београду, др Славиша Орло
вић, изнео је једну неукусну шалу на рачун председника Републике, а поентирао критиком познатог
случаја с Правног факултета у Крагујевцу (афера „Индекс“), који ни после седам година није право
судно окончан. За све то проф. Орловић окривио је никог другог до Мегатренд универзитет, који – како
припомену – у Влади има три министра, и приде председника Скупштине као докторанда (проблеми
с отрованим млеком настали су нешто касније, иначе би и за то могао бити окривљен Мегатренд).
„То је врло рђава порука за универзитет уопште“, закључио је високоумно проф. Орловић. Води
тељка Бећковић и присутни су се задовољно смешкали, не питајући Орловића како Мегатренд може
бити одговоран за кадровску политику Демократске странке и за скандале на другим универ
зитетима, и како ова Влада Србије, заједно с министрима с Мегатренда, може бити прозивана за
настанак неког проблема у време кад они нису били чланови кабинета у Немањиној, нити су соција
листи и напредњаци тада уопште суделовали у управљању Србијом.
Неколико дана потом, проф. Славиша Орловић добио је, одлуком трочланог жирија чији је пред
седник био колега с истог факултета др Душан Павловић, награду „Десимир Тошић“ за серију комен
тара у новинама. У образложењу објављеном у медијима каже се да се текстови овог аутора, „пониклог
у интелектуалном кругу блиском Демократској странци“, одликују „аналитичношћу и критичким
односом према актуелним догађајима“ те да он своје ставове „саопштава упечатљиво, без острашће
ности и искључивости“.
Да је жив, Десимир Тошић не би био радостан што се признањем с његовим именом награђује аутор
с овако неодговорним односом према чињеницама.
Можда би се, заједно с нама, запитао: шта ли би тек Орловић написао да није толико аналитичан,
како га је проценио пајташки жири?
М.П. ■

Из Књижевног клуба
ВОЛЕЛА БИХ
Волела бих да те видим,
да ти кажем све што кријем
и да шапнем: о, не иди,
с тобом бих да гнездо свијем.
Волела бих да те сањам,
да кроз снове љубав нудим,
у загрљај да урањам,
да се таквој срећи чудим...
Волела бих да те видим,
па макар последње било,
без тебе се све одавно
угасило, у црно свило...
Желела бих да те сретнем,
јер ме муче давне боли,
тамо, где су баште цветне:
да ти кажем: још те волим!
Ивана-Георгија Милошевић,
студент ФКМ

Занимљивости с Мегатренда

СТУДЕНТ ЈОВАНОВИЋ
ЗА 12 МИНУТА БРЖИ ОД ЂЕЛИЋА

М

илоје Јовановић, студент мастер програма ФКМ, аматерски се бави атлетиком, посебно маратонским и ултрамаратонским тркама. У прошлој
години учествовао је у пет маратонских такмичења с променљивим резултатима. За ову годину планирао је учешће на четири маратона и
четири ултрамаратона; као што је познато, маратонска стаза дуга је 42 километра, а ултрамаратонска је знатно дужа, некад 50, а понекад и читавих
сто километара. Колега Јовановић – иначе запослен
у „Земунским новинама“ – трчи и ултрамаратоне
са задатим временом трчања (нпр. шест, дванаест
или 24 часа трчања).
Јовановић је члан Атлетског клуба из Земуна.
Већ се пријавио за ултрамаратон који ће се 9.
марта одржати у Земуну (6 сати трчања), као и за
Београдски маратон, који ће се одржати у априлу.
На Београдском маратону одржаном 22.
априла прошле године, у дисциплини полумара
тон, Милоје Јовановић имао је време 01:55:06.
„Стигао сам на циљ 12 минута пре Божидара
Ђелића, а то медији нису регистровали. Ђелићев
прилично слаб резултат – 365 места иза мене – сви
су забележили“, каже Јовановић у полушали.
Ево, ми исправљамо ту медијску неправду.
Колега Милоје Јовановић предложио је управи
Мегатренд универзитета да на предстојећем Бео
градском маратону наступа под заставом нашег
универзитета и у мајици с Мегатрендовим заштит
ним знаком. Ради лакшег распознавања.
Верујемо да ће одговорни с Мегатренда при
хватити овај предлог.
За сваки случај, тражимо од Милоја Јовано
вића да на циљ стигне први. Тада му ни медијска
Милоје Јовановић с алеичарима из Кеније на Беораском мараону
блокада неће моћи ништа.
Светлана Лабус ■
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Мода – уметност и наука

Пјер Карден почасни доктор
наука на Мегатренд универзитету
У

оквиру Дана франц уске моде у Београд у,
9. јуна 2012.године, чувеном модном
креатору Пјеру Карден у додељен је почасни
докторат на Мегатренд универзитет у.
На свечанос ти поводом доделе докто
рата говорили су: ректор Мегатренд универ
зитета, проф. др Мића Јовановић, министар
просвете и науке у Влади Републике Србије,
проф. др Жарко Обрадовић, као и истак
нут и српс ки сликар и декан Факултет а за
уметност и дизајн, Мегатренд универзитета,
Милош Шобајић. Свечаности су прис уство
вале мног обројне зван ице из диплом ат
ског кора и висок и званичници Републике
Србије и Града Београда.
Пјер Карден, познати франц уски модни
креатор и власник модне империје, рођен у
Венецији, Италији, отпочео је своју каријеру
у модној индус трији прес ељ ењ ем у Париз
1945, где је студирао архитект уру и радио за
модн у кућу „Пакан“ (Paquin), да би наредне,
1946. године, дизајнирао за тада новотворен у
модн у кућу „Диор”. Господин Карден је осно
вао своју модн у кућу 1950. године. Захваљу
јући својим великим успесима у свет у моде,
добитник је 3 престижне награде франц уске
високе моде “Златни напрстак“ ("Dé d'Or").
Временом је прош ирио свој домет на
остале индустрије као што је аутомобилска
и угос титељс ка, где је, поред дизајн ирања
аутомобил а, отворио ланац прес тиж них
ресторана „Максим“ (Махiм). Својим инова
цијама и професионалним успесима допри
нео је развоју светског дизајна и препозна
тљивости свог имена међу широм светском
јавнош ћу. Пјер Карден је својим достигн у
ћима успео да од 1960. године буде један од
пет најпознатијих Франц уза у свет у.
Поред успеш не каријер е у индус трији
дизајна, у октобру 2009. године је именован
за амбасадора добре воље Уједињених нација
у области хране и пољопривреде, чиме сво
јим хуманитарним радом доприноси борби
против глади широм света. Овим гестом је,
поред своје велике посвећенос ти уметно
сти и допринос у светском дизајн у, испољио

Проф. Шобајић, Пјер Карден и рекор Јовановић

и најв еће људс ке вреднос ти залаг ањ ем за
добробит друштва.
Студ ент и Факулт ет а за уметн ост и
дизајн (Катед ра за текс тил и одевање) уче
ствов ал и су у прип рем и спект ак ул арн е
модне ревије Пјер а Кардена, одрж аној у
башти Белог двора.
Марко Ивковић, Хана Драгојловић, Ивана
Ђурић, Ивана Костић, Јелена Вуковић, Ксенија
Лалић, Адријана Пажин и Милица Бацет ић
учес твовал и су у прип ремама модне ревије
по највиш им светс ким стандард има. Овим
чином наши студент и су привилег ов ан и и
почаствовани, посебно имајући у виду пресе
дан да је студентима – премда су незапослени
на пројект у – било дозвољено да виде моделе и
пре званичног представљања на ревији.
„Осим прил ике да виде ову изуз етн у
колекц ију изблиза, будућ и модни креатори,
наши студент и са треће, четврт е године и
мастер студ ија, видели су како изгледа цели
процес организације: како је пакована колек
ција кад стигне, како се бирај у манекен и

за одређ ене моделе, како се ради комп ле
тан фитинг, добили су конкретна задужења,
имал и прил ик у да поразг ов арај у са стил и
стима, а и са чувеним креатором Пјером Кар
деном лично”, истиче проф ес орк а модног
дизајна Соња Крстић (ФУД).
У орган из ац иј и хуман ит арн е модн е
ревије узели су учешће и студенти Факултета
за култ уру и медије, који су – као помоћ орга
низатору агенц ији „Фабрика” – по строг им
принц ип има протокола који важе у Белом
двору реал из ов ал и сложен у орган из ац иј у
врхунс ког модног догађ аја, којој је прис у
ствовало неколико стотина званица из Владе,
дипломатског кора и јавног живота земље, и
приближно сто акредитованих новинара.
Мегат ренд унив ерз ит ет био је један
од спонз ора модне ревије Пјера Кардена,
а новац прик уп љен прил иком овог дога
ђаја намењен је малишанима у домовима за
незбрин ут у децу широм Србије.
Љиљана Томић Давидов ■

Радови наших наставника у међународном уџбенику о медијима
У међународном уџбенику објављеном у Португалу на енглеском језику под насловом „Медијска економија и технологија“, чији
су коаутори научници из 13 земаља, публикована су и два рада наставника Мегатренда. Проф. др Миливоје Павловић (ФКМ) аутор
је текста о оглашавању на телевизији, а доцент Марија Алексић (ФПС) рада о радијском оглашавању.
Приређивач ове књиге је проф. Пауло Фаустино са универзитета у Порту. Из пера српских научника у овом делу заступљени су
радови још четворо аутора (са Универзитета уметности у Београду и новосадског Факултета за менаџмент).
Књига се користи као уџбеник на водећим европским и светским универзитетима, и до сада је имала два издања. Како пише
„Политика“ од 26. новембра 2012, промоције ове књиге одржане су на Вестминстерском универзитету у Лондону, на Универзитету
„Ломоносов“ у Москви, на Сорбони, на медијском конгресу у Солуну, на Универзитету „Доња Горица“ у Подгорици и у Новом Саду.
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Мегатрендов слоган кандидат за најбољи у 2012.

Као на државном факултету.
Само боље.
Н

а Мегатрендовим факултетима се, у оквиру комуниколошких и маркетиншких предмета, предаје о слоганима који се, у новије време, све
чешће користе у пласирању најразличитијих порука, идеја, производа и услуга.
Слoган се родио из вековне потребе људи да одређене информације саопште ослањајући се на афективну снагу кратких форми, закључених у
једној реченици, у две-три вешто спрегнуте речи, а понекад у само једној речи. Иако личи на домаћу, реч је енглеског, тачније, шкотског порекла /
slogan = ратни поклич горштака у Шкотској/. По дефиницији из Мегатрендовог уџбеника ПР-а, слоган је „хомогена, садржајно збијена и мисаоно
богата вербална јединица која доноси неку индивидуалну или општеважећу истину, досетку, мудрост или искуство“.
Сажета форма и духовито пуњење омогућују слогану лако запамћивање и брзо ширење. Кад је обогаћен звучном димензијом и игром речи,
слоган има способност да савлада евентуалне препреке и заобилазним путем саопшти основну поруку.
На Мегатренду се одувек поклањала дужна пажња овој врсти књижевних микроструктура. На интерним конкурсима, у сарадњи са студентима,
добијено је неколико ефектних слогана.
Посебно су запажени и од јавности, како стручне тако и оне најшире, позитивно оцењени слогани из уписне кампање вођене у пролеће и
лето 2012. Нова начела уписне политике, усмерене на то да што већи број свршених средњошколаца добије шансу да студира, са бесплатниом
првом годином и низом других погодности за студенте, посебно за бруцоше, високо је вреднована и на манифестацији која је, под насловом „Снага
креативности 2012“, крајем новембра одржана на Београдском сајму у организацији маркетиншког гласила „Табу“. Подржани су једноставност,
хумор, економичност, гномичност, афективност и редукција језичког материјала примењени у читавој серији слогана, а у конкуренцији за СЛОГАН
ГОДИНЕ уврштен је следећи:
Као на државном факултету. Само боље.
Наш слоган бориће се за најбољи у конкуренцији следећих слогана водећих српских компанија, банака, установа и, чак, државних органа:
Све скоцкано у један пакет.
Телеком Србија

Простата млађа од вас.
Bioclinica

Провери па повери.
АИК банка

Извини, али... Она је та!
Raiffeisen Bank

Да ваше срце поскочи од среће.
Pharmanova

Вода коју волиш, живот какав желиш.
Књаз Милош

Да ли сте сигурни да је кумова свастика
прави радник за вас?
Послови Инфостуд

60% нашег тела је вода.
Зато је битно која је.
Јана

Коалиција добрих услова.
Штедише су изабрале.

Моје срце мени каже:
Изведи ме у шетњу!
Actavis

Разне жеље, исте потребе.
Бољи смо заједно.
Министарство рада
и социјалне политике

Alpha bank
Посвећени вама за свако добро.
Hemofarm Stada

Југослав Влаховић

Мирјана Танкосић ■

ИНОСТРАНА ИЗДАЊА КЊИГА НАШИХ ПРОФЕСОРА
Књига проф. др Миће Јовановића „Бизнис као уметност живљења“, која је на српском језику имала два издања, објављена је у међу
времену на енглеском и италијанском језику. Ускоро ће се појавити и њено издање на француском, у преводу Кристин де Леобарди.
Упоредно-правна студија проф. др Владанa Кутлешића „Устави бивших социјалистичких држава Европе“, после издања на срп
ском, доживела је превод на француски језик код угледног белгијског издавача. У мају месецу изаћи ће у Барију превод ове студије на
италијанском језику.
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Програм за будуће лидере

УЧЕЊУ И ДРУЖЕЊУ НЕМА КРАЈА
Како ради „Мегакаријера“ – Центар за развој каријере и саветовање студената

Ц

ентар за развој каријере и саветовање студената – „Мегакаријера“, основан је 2011. године као организациона јединица Мегатренд уни
верзитета. Основни циљ „Мегакаријере“ јесте да студентима и дипломцима пружа подршку у развоју практичних знања и вештина које
ће им бити корисне при запошљавању или будућем образовању, да их повеже са пословним светом и тако у потпуности припреми за изазове
које носи савремено тржиште рада.
Истовремено, циљ Центра је промоција студената и дипломаца Мегатренд универзитета као будућих стручњака у различитим областима
рада, али и представљање Мегатренда као престижне институције за високо образовање у региону.
У периоду од 1. јуна 2011. до 31. децембра 2012. године, саветнице Центра, доц. др Александра Тошовић Стевановић, доц. др Ана Јованцаи и мр Ана Јурчић, реализовале су низ активности Центра.
■■ Постали смо партнери TEMPUS пројекта „CareerS – Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“.
■■ У оквиру TEMPUS пројекта „SIGMUS“, „Мегакаријера“ је са 14 партнерских институција – домаћих и иностраних универзитета - веома
активно учествовала у организовању истраживања, округлог стола и трибина на тему унапређења бодовања и валоризације ваннаставних
активности у високошколским институцијама у Србији, чији се резултати већ примењују у „Мегакаријери“.
■■ У циљу јачања и развоја „Мегакаријере“, Амерички савет за међународно образовање финансирао је четири тематска предавања која
помажу развој академских вештина студената Мегатренд универзитета. Као резултат ових предавања настао је приручник „Како успешно
читати и писати“, који је на располагању свим студентима Мегатренд универзитета.
■■ У сарадњи с Амбасадом Сједињених Америчких Држава и организацијом „World Learning“, организована је презентација програма
размене „Global UGRAD“ за студенте Мегатренд универзитета.
■■ Организовани су новинарски тренинзи „KeyConnection Media“, за телевизијске, штампане и онлајн медије у трајању од три месеца.
Оваква врста бесплатне обуке реализована је четири пута, током 2011. и 2012. године.
■■ У сарадњи са школом страних језика „Equilibrio“ организовано је бесплатно тестирање знања из енглеског језика и издавање међународног
језичког пасоша (званични документ који у нашој земљи промовише Савет Европе).
■■ Школа страних језика „Equilibrio“ обезбедила је 15 стипендија за учење страних језика.
■■ Школа страних језика „Top Class“ обезбедила је стипендије за учење страних језика.
■■ Организовано је предавање генералног директора компаније „Карлсберг“ под насловом „Програм за будуће лидере“, као и пракса у овој
компанији.
■■ Одржана је презентација професионалног програма Пословне тренинг академије.
■■ Реализован је већи број стручних пракси (осигурање Wiener Städtische, Mini Studio Publishing Group, Imperial Tobacco, Дом омладине
Београда, Adria Media Serbia, Societe Generale, магазин WAVE, Konekta Plus, Wannabe Magazine, Banca Intesa…).
С обзиром на заједничке циљеве и идеју
о успостављању и одржавању контаката
између Универзитета и његових студената и
након дипломирања, магистрирања и док
торирања, и ради развијања сарадње између
Универзитета и организација у којима раде
бивши студенти, „Мегакаријера“ ће, на основу
плана и програма за 2013. годину, у сарадњи
са руководством Универзитета у потпуности
формирати Алумни клуб и отпочети реали
зацију његових основних циљева.
У сарадњи са Центром за целоживотно
учење, саветовање студената и каријерно
вођење Економског факултета Универзи
тета у Крагујевцу, за 2013. годину заказано је
7 трибина о различитим облицима усаврша
вања студената. А у циљу повезивања висо
кошколског образовања, науке и привреде,
као и интензивирања примене научноистра
живачких резултата у пословању субјеката
који обављају привредну делатност и јавне
функције, успостављена је сарадња са Удру
жењем „Банатски туристички кластер“.
И у наредном периоду активности „Мегакаријере“ биће усмерене ка развоју и усвајању савремене методологије у каријерном вођењу, њеној
адекватној примени, реализовању стручних пракси за већи број студената и оспособљавању студената за активно управљање каријером.
За садашњу и будућу успешну сарадњу, срдачан поздрав,
Доц. др Александра Тошовић Стевановић
директор Центра за развој каријере
и саветовање студената Мегатренд универзитета – „Мегакаријера“
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Богат стваралачки опус чембалисткиње др Смиљке Исаковић

„ПРВА ДАМА ЧЕМБАЛА“
И ВРСТАН МУЗИЧКИ СТРУЧЊАК

Ч

ембалистиња Смиљка Исаковић, доцент
на Факултету за културу и медије, коју
светска и наша критика назива „краљи
цом чембала“ и „првом дамом чембала“, у
2012. години представила је београдској
публици неколико ексклузивних чембал
ских пројеката.
Најпре је, под називом „Краљица чем
бала“ 10. јуна одржала концерт у Етног
рафском музеју, у оквиру фестивала старе
музике „Нимбус“. Исаковићева је наступила
уз пратњу Каролине Бетер, на инструмен
тима траверзо и блок флаута, и Андреја Јова
нића на барокној гитари и теорби, а свирала
је на свом чембалу, историјској копији фла
манског чембала из радионице браће Рукерс
из 1637. године, које је осликао академски
сликар Предраг Пеђа Тодоровић. На про
граму су биле композиције из 16, 17. и 18. века
шпанских и португалских композитора.
Медији су посветили значајну пажњу
овом концерту, а БЕТА је јавила да је
„краљица чембала очарала Београђане
делима чувених композитора са Иберијског
полуострва“.
Српска, посебно чембалска музика, ретко
се налази на уобичајеним концертним програ
мима. У намери да прошири стилски садржај
извођачких програма, као и да публика чује
нешто ново, Смиљка Исаковић је у Галерији
фресака у јулу 2012. године извела премијерни
програм „Повратак у будућност“, састављен
од ретко или никад изведених композиција
наших савремених аутора.

Смиљка Исаковић

У децембру је Смиљка Исаковић била
солисткиња у европској и српској пре
мијери „Концерта за чембало и оркестар“
америчког савременог композитора Филипа
Гласа, у оквиру програма „Born in Serbia“,
уз пратњу Београдског камерног оркестра
„Љубица Марић“, под управом диригента
Радета Пејчића.
Осим премијерних концертантних
наступа, у 2012. години је изашла трећа књига
Смиљке Исаковић – „BEMUS Prеpletum
Mobile“, у издању „Службеног гласника“ и
„Музике класике“. Свечано је промовисана
15. октобра 2012. у Галерији Коларчеве задуж
бине, у оквиру БЕМУС-а 2012. Говорећи на
промоцији, магистар Александра Паладин,
музиколог и музички уредник Првог про
грама Радио Београда је, између осталог,
рекла: „Др Смиљка Љ. Исаковић учесник је
културних збивања код нас, као аналитичар и
менаџер у култури, публицисткиња (од 1972.

године пише за различите медије), педагог, а
пре свега као дугогодишњи музички интер
претатор, врхунски уметник на нашој и свет
ској музичкој сцени.
Проф. др Снежана Николајевић, шеф
катедре Музика у медијима на Филолошкоуметничком факултету у Крагујевцу и
музички уредник РТС, истим поводом је
нагласила: „Своје дугогодишње деловање
у области музичке критике и есејистике
Смиљка Исаковић снажно ослања колико
на своје умеће уочавања и дефинисања умет
ничких домета толико и на своје богато и
успешно међународно извођачко искуство.
Др Будимир Поточан је истакао о овој
књизи да „управо од тога ко је потписница про
истичу и одлике монографије. Смиљку Иса
ковић критика сматра „краљицом чембала“ и
„првом дамом чембала“, па је, као уметница,
заступљена у најпрестижнијим музичким
енциклопедијама у свету. Осим тога, као про
фесионални музичар, она је висококвалифи
кована да стручно и научно просуђује. Због
свега тога њена књига представља јединствен
преглед најзначајнијих музичких збивања у
Београду током безмало четири деценије.
Др Драшко Ређеп је устврдио да „Случај
Смиљке Исаковић далеко надилази типо
лошку одредницу једног од најизузетнијих
наших виртуоза, који је читаву раскошну а
нашој оптици често у полузабораву оста
вљену литературу чембала открио као једин
ствену привилегију, као обновљен сан, као
препознавање баштине.“
Б.П. ■

Студентске иницијативе

МЕГАТРЕНД ОСНИВА ХОР!
На Мегатренд универзитету у току је формирање хора саста
вљеног од студената и наставника. Хор ће бити мешовити и имаће
задатак да, за почетак, озвучи просторе у којима живе и раде
Мегатрендове институције.
Како правила налажу, овај вокални састав имаће најмање 12
чланова. Планирано је да се у програму негују класична, евергрин,
српска квалитетна музика и класична мизука обрађена на модеран
начин. У току је пријављивање и договор о аудицији.
Мегатрендов хор оснива се на иницијативу колегинице Јелене
Вучинић, студенткиње мастер програма ФКМ. На основним сту
дијама у Новом Саду Јелена је дипломирала виолину.
Хор ће, из редова наставника, укључити композитора Ивана
Јевтића, иначе члана хора Првог певачког друштва у Београду, и
Љиљану Волф, проф. француског језика, која пева у хору Цркве Св.
Пантелејмона у Миријеву.
Од студената, хору ће се придружити Зорана Петровић, сту
денткиња ФКМ и чланица хора „Вива вокс“, музички уметник Бора
Дугић, вокална уметница Јелена Томашевић, Дарко Манић, соли
ста хора РТС, асистенткиња Снежана Берић, студенткиње и пева
чице Ана Бебић и Милена Вучић, и многи други. Заинтересоване
колегинице и колеге треба да се јаве Јелени Вучић посредовањем
секретаријата ФКМ, или на њен телефон: 064/4426-122.
Јелена Вучинић

ЖИВЕЛА МУЗИКА!

АФОРИЗМИ ЖИВКА КУЛИЋА
Из књиге проф. Живка Кулића,
премијерно представљене крајем
октобра на београдском Сајму
књига, преносимо неколико
афоризама:
Да више мислимо својом главом,
не би нам свако солио памет.
Више не живимо од прошлости
него од данас до сутра.
Историја нам је све дебља,
а географија – све тања.
Толерантан однос према
корупцији сасвим је разумљив.
Наше друштво је демократско.
Легли смо на руду, али кола и даље
иду низбрдо.
Трговина органима и даље траје.
Сада је на реду Срце Србије.
Власт је задовољна својом
владавином, али сматра да
заслужује бољи народ.
Знамо да је Србија обећана земља,
али не знамо коме.
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БОЖИН ЈОВАНОВИЋ
(1920-2011)

Б

ожин Јовановић, истакнути привредник и јавни радник, умро је почетком маја 2011. у својој 92. години. Поводом
његове смрти одржана је комеморација у великом амфитеатру здања Мегатренда у Ул. Гоце Делчева на Новом
Београду. У присуству великог броја истакнутих представника политичког, привредног и уопште јавног живота,
укључујући и наставнике и студенте нашег универзитета, о животу и делу Божина Јовановића говорили су проф.
др Петар Шкундрић и проф. др Оскар Ковач. У Алеји народних хероја београдског Новог гробља, над отвореним
гробом, о покојнику су говорили Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор, и проф. др Михајло Милојевић,
дугогодишњи привредник и некадашњи председник Привредне коморе Југославије.
На комеморативним свечаностима у Зајечару и Бору говорили су проф. др Недељко Магдалиновић, декан
Факултета за менаџмент, Душан Иванић, начелник Зајечарског округа, Братислав Ђорђевић, председник Регио
налне привредне коморе и Драган Жикић, председник Скупштине општине Бор.
Божин Јовановић био је учесник НОБ. Одмах по ослобођењу укључио се у борбу за привредни и друштвени
препород земље. Најпре је био директор Тимочких рудника, потом председник Зајечарског среза, а затим
читаву деценију, од 1965. до 1975, генерални директор РТБ Бор. То је био период најснажнијег искорака Борског
басена у експлоатацији, производњи и преради бакра. При крају радног века Божин Јовановић био је пред
Божин Јовановић
седник Пословне заједнице „Југобакар“ и председник Привредне коморе Југославије.
(ра Милоша Шобајића)
Божин Јовановић бавио се, поред осталог, научним и публицистичким радом. Објавио је више од 40 радова у
стручним и научним часописима, и шест монографија с темама из привредног и културног развоја Тимочке крајине, Борског басена и Србије.
Посебан допринос Божин Јовановић дао је рађању и расту Мегатренд универзитета до позиције угледне високошколске установе и нај
већег приватног училишта у Европи

МИОДРАГ СТАНКОВИЋ
(1941-2012)

П

ДРАГАН КАРАНОВИЋ
(1948-2012)

очетком јула 2012, после дуже болести,
преселио се у сећање наш колега Миодраг
Миле Станковић, редовни професор Факул
тета за пословне студије.
Рођен је у Горњем Милановцу у учитељској
породици. На Правном факултету у Београду
дипломирао је 1964, а докторирао 1978. тезом
„Правни карактер царинске робе“. Од 1965.
ради у Савезној управи царина на разним
пословима. Од 1975. бави се педагошким
радом, најпре на Вишој економској школи у Београду, потом на Еко
номском факултету у Крагујевцу, Правном факултету у Крагујевцу и
Факултету за поморство у Котору.
Од 1998. Станковић је на Мегатренд универзитету, као професор
Факултета за пословне студије, Геоекономског факултета, Факул
тета за државну управу и администрацију и Факултета за менаџмент
у Зајечару. Предавао је Пословно право, Међународно пословно
право, Спољнотрговинско пословање, Царински систем, Царински
поступак и Шпедицију, транспорт и осигурање.
Објавио је двадесетак књига и већи број стручних и научних радова
у часописима. Написао је сценарије за два наставна филма из области
царинске службе и пословања спољнотрговинских организација.
Миле Станковић дао је велики допринос гранању и разрастању
Мегатрендових институција – као педагог, научни и јавни радник и
пријатељ.

П

осле тешке борбе са опаком болешћу, 25.
јануара 2012. преминуо је Драган Кара
новић, директор Издавачке делатности Мега
тренд универзитета
Рођен је 1948. године у Крајишнику, где
je изучио осмогодишњу школу. Гимназију je
завршио у Зрењанину, a Филолошки факултет
у Београду. Поезију, прозу, сатиру, приказе и
остале форме објављивао je у свим значајнијим
југословенским и српским листовима и часо
писима за децу и омладину, у другим листовима и на радију. Учест
вовао је на више значајних књижевних манифестација у земљи и у
иностранству (књижевне штафете, фестивали, књижевни сусрети...).
Објавио је следеће књиге: Зец на рвеу (група аутора), Бакин
соменар (поезија за децу), Враћам се омах (поезија), Тесне есме (пое
зија за децу), Деца из Пее улице и околних сокака (поезија), Уа киша
на Суењаком (роман), Послење веси из земље (поезија).
Био је дугогодишњи новинар, уредник, главни и одговорни
уредник и директор часописа и новинско-издавачке делатности
„Привредног прегледа”, као и директор „Грађевинске књиге” а.д. из
Београда. Последње године свог живота провео је на месту дирек
тора Издавачке делатности Мегатренд универзитета.
Дугогодишње искуство као уредника и лектора, као и његова
визуелна култура, умногоме су допринели рађању и развоју низа
публикација у издању Мегатренд универзитета.

РАЈКО САНТРАЧ
(1949-2012)

К

рајем јануара 2012. године, после тешке болести, умро је Рајко Сантрач, директор Службе општих послова на Мега
тренд универзитету.
Рајко Сантрач је рођен 1949. у Малом Радићу код Босанске Крупе. Завршио је војну школу у Сарајеву и службовао
на Вису, у морнаричко-десантној пешадији, до 1975. Рањаван је у окршају с усташким терористима седамдесетих година
прошлога века. Почетком деведесетих, као активни официр тадашње Југословенске народне армије, а касније као
добровољац, учествовао је у сукобима на тлу некадашње Југославије, Учествовао је и у одбрани земље од НАТО агре
сора 1999. године. Пензионисан је 2001. у чину заставника прве класе. Носилац је више војних одликовања за испољену
храброст и патриотизам.
На Мегатренду је провео дуги низ година, обављајући бројне одговорне дужности неопходне за свакодневни рад
Универзитета. Рајковим одласком изгубили смо вредног колегу и доброг пријатеља.
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СТУДЕНТИ ПРОПИТУЈ У РЕКТОРА

Мегатренд ће увек бити
уз своје студенте
Већ више од две деценије Мегатренд универзитет негује однос
према студентима у смислу – „Увек више од очекиваног“. Тако
ћемо и у 2013. обезбедити још боље услове студирања, а сту
денти ће и надаље бити у средишту свих наших активности.
Госоине рекоре, иза нас је о мно
о чему ешка и слож ен а оин а,
како за рушво у целини ако и за
Меарен. Како оцењујее учинке
Меаенове акаемске ороице у
2012. оини?
Иако је година, која је за нама, била
изуз етно тешка, захваљуј ућ и велик им
напорима, које су сви запослени уложили
како би Универзитет нормално функцио
нисао, мислим да смо постигли јако добре
резултате. Наравно, не сме се заборавити
ни улога студената, који су - својим пона
шањем, резултатима, односом према раду
и према наставницима - такође допринели
успешности нашег универзитета у 2012.

Већ више од две деценије Мегатренд
универзитет негује однос према студен
тима, у смислу - "Увек више, од очек и
ваног". Тако ћемо и ове, 2013. године,
обезбедити још боље услове студирања,
свакодневне конс ултације са наставни
цима, студент ће бити средишња фигура
свих наших активнос ти. Као потп ред
седн ик Конф ер енц иј е унив ер з ит ет а
Србије, труд ићу се да се свим студен
тима универзитета Србије обезбеде рав
ноп равне шансе да дођу до запослења,
после дипломирања. Наравно, посебно
ћемо у томе помаг ат и дипломц има са
Мегатренд универзитета. Надам се и да
ће Влада Републике Србије, у овој години

■■

■■

Ваша иеја о бесланом уису рве
оине наишла је на веома обар ри
јем. Мное евојк е и млаићи који,
можа, не би ошли о инекса без
ове орш ке, ри руж ил и су нам
се. Меарен је са њима још већи,
аменији и леши. Из веће конку
ренције изаћи ће виши квалие. Да
ли се лако онели у олуку, и како
је оцењујее са ове исанце ?
Идеја о бесплатном студирању родила
ми се почетком прош ле године. Наиме,
већ у јануару почео сам да размиш љам о
томе како да се у очекивано тешкој години
- конципира упис нових студената, тако да
се њима и њиховим родитељима финан
сијски олакша упис, а - са друге стране како да те олакшице не погоде финансиј
ску стратег ију Мегат ренда. Готово шест
недељ а бавио сам се "у тајнос ти" овим
питањем. Када сам био сигуран да можемо
да се изборимо са очекиваним дефицитом
у буџет у Универзитета, и када сам утвр
дио да пажљивим стратег ијским финан

Рекор Мића Јовановић у разовору са суенкињом Анђелом Ћировић
сијским планирањем можемо да обезбедимо
норм ално функц ион ис ањ е Унив ерзит ет а у
наредној академс кој годин и - свој предлог
изнео сам нају жем руководс тву Мегат ренда.
После почетног шока мојих колега, предлог је
био прих ваћен. И - резултати су видљиви: на
Универзитет у се види и осећа несвакидашња
живост, динамика, добра атмосфера, велик и
број младих задовољних људи... Дакле, проје
кат "бесплатне студије" био је пун погодак.
■■

Чему се студенти Мегатренда могу надати
у новој години? Шта ће се набоље проме
нити у њиховом положају на Унверзитет у
и у друштву ?

- и поред свих наслеђ ен их потеш коћа
- успети да помери напред како еконо
мију тако и целин у друштвених токова
у нашој земљи. Шта год да се деси, Мега
тренд ће увек бити уз своје студенте, и
настојаће да предс тавља острво среће
и радос ти које радом и учењ ем испу
њен академс ки живот може да пруж и
младим људима.
■■

Хвал а Вам, уваж ен и роф ес ор е.
Држаћемо Вас за реч. А рекорска се
не ориче...
■ наставиће се ■

Анђела Ћировић је студенткиња друге године Факултета за културу и медије.
У њеном индексу су све саме десетке. Била је у групи одликаша којима уру
чене посебне награде управе Универзитета. Анђела жели да буде новинар.
Редакција „Гласника“ поверила јој је задатак да интервјуише ректора Мега
тренда на завршетку једне и на старту у нову годину.
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