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U N I V E R Z I T E T
ЈубилејСтанкаМ.Стојиљковића:35плусгодинаснаучницима

ПРЕ ДА НОСТ ПОПУ ЛА РИ ЗА ЦИ ЈИ НАУ КЕ

У име сла вље ни ка добро до шли
цу при сут ни ма поже лео је 
умет нич ки ансамбл „Рене

санс”. Про грам је води ла нови нар ка 
Зори ца Панић, а ску пом пово дом 
јуби ле ја Стан ка Сто јиљ ко ви ћа у пре
ле пом зда њу Рек то ра та Уни вер зи те
та у Бео гра ду пред се да вао је проф. 
др Мио драг Попо вић, про рек тор УБ. 
Поздрав не порукe сла вље ни ку упу
ти ле су истак ну те зва ни це науч ног, 
кул тур ног и поли тич ког живо та 
Срби је, почев од проф. др Бранкa 
Ковачевићa, пред сед ни ка Ака де ми је 
инже њер ских нау ка Срби је – АИНС 
и претходнog рек торa УБ, који је 
под се тио на рево лу ци о нар ни науч ни 
узлет шезде се тих и лет ње шко ле 
робо ти ке у Дубров ни ку, те иста као 
да мла ди неће да сту ди ра ју при род
нотех нич ке нау ке како због тежи не 
њихо вог изу ча ва ња тако и због про
бле ма око запо шља ва ња. 

У про чи та ном писму ака де ми ка 
Нико ле Хај ди на, пред сед ни ка Срп
ске ака де ми је нау ка и умет но сти – 
САНУ, наво ди се да су запи се Стан ка 
М. Сто јиљ ко ви ћа у листу „Поли ти
ка” мно ги чита ли, били они кри тич
ки пози тив ни или нега тив ни, с вели
ким ува жа ва њем. Сла вље ни ка је 
пре ко видео везе поздра вио и проф. 
др Влат ко Ведрал са Уни вер зи те та 
Окс форд (Вели ка Бри та ни ја), један 
од нај бо љих квант них физи ча ра све
та, с којим је 2011. годи не Сто јиљ ко
вић напра вио вео ма запaжeни раз го
вор за „Поли ти ку”.

Сво је надах ну то и обим но умет
нич ко, фило зоф ско и при ја тељ ско 
виђе ње Стан ка Сто јиљ ко ви ћа изго
во рио је проф. др Дра ган Раде но
вић, чија вајар ска оства ре ња кра се 
нај чу ве ни је гале ри је и музе је у све
ту, једи ни Србин члан чуве не Руске 
ака де ми је умет но сти. Сво је изла га
ње он је почео опи сом јед ног зим
ског сусре та у тај ги Сиби ра са босо
но гим чове ком, оде ну тим само у 
кошу љу до коле на, са руском краг
ном, који му је дугач ким кора ком 
кроз шуму у којој је почео да пада 
слаб снег одре ђи вао нај бли жи пут 
ка Нау ка гра ду.

Сутра дан ују тро рефе рат на 
тему „Физи ка пара лел них про
стран ста ва” изло жио је Миха ил 
Петро вич Федо рук, рек тор Ново си
бир ског држав ног уни вер зи те та, 
док тор физи комете ма тич ких нау ка 
и спе ци ја ли ста за при ме ну инфор

ма тич ких тех но ло ги ја у реша ва њу 
нели не ар них зада та ка. У пау зи, тај 
про фе сор при шао је Раде но ви ћу и 
кроз јаку и дугач ку бра ду испод 
брко ва, који су пре кри ва ли уста, уз 
осмех у очи ма, бла го је про го во рио: 
„... јуче сте били неа де кват но оде ве
ни, у топлим ципе ла ма успо ри ли 
сте сво је кре та ње. Мора мо пошто ва
ти при ро ду, дра ги коле га”.

Пот крај сво је речи, проф. др 
Дра ган Раде но вић нагла сио је – 
истин ски гигант нови нар ства нашег 
вре ме на, уред ник науч не рубри ке, 
раме ном је под у про импе ри ју свих 

„Поли ти ки них” изда ња и још увек 
сто ји испод те гра ђе ви не, а кажу 
оти шао је у миро ви ну. Гре ше, јер не 
зна ју да се на про шлом ску пу пово
дом пред ста вља ња њего ве књи ге 
„Мозак на чипу” роди ла иде ја о – 
шко ли науч ног нови нар ства, коју би 
тре ба ло да орга ни зу је и води Стан
ко Сто јиљ ко вић. На кра ју изла га ња 
без речи откри ва брон за ну бисту 
Стан ка Сто јиљ ко ви ћа, првог нови
на ра у нас коме је за живо та извајанa 
и иска за на таква почаст.

Потом је проф. др Божи дар 
Раден ко вић, врхун ски зна лац 
инфор ма тич ких тех но ло ги ја и један 
од нај за слу жни јих за уво ђе ње 
интер не та у Срби ју, нови нар ско
публи ци стич ки рад Стан ка Сто јиљ
ко ви ћа у про те кле три и по деце ни је 
пред ста вио тро ми нут ним фил мом о 
том добит ни ку низа честит ки и при
зна ња, међу који ма је и Злат на 
знач ка Кул тур нопро свет не зајед
ни це Срби је за 2013. годи ну. Проф. 
др Часлав Оцић, допи сни члан 
САНУ, у свом пого во ру нај но ви је 
књи ге Стан ка Сто јиљ ко ви ћа „Алхе
ми ја нау ке” (сусре ти и раз го во ри с 
нобе лов ци ма и воде ћим стра ним и 
дома ћим науч ни ци ма) назвао је 
писца првим срп ским пара док со ло
гом. Због чега? – може са сазна ти 
чита њем тог тек ста, који Оцић 
закљу чу је речи ма да ово Сто јиљ ко
ви ће во дело – чека награ ду за нај бо
љу књи гу из обла сти попу ла ри за ци

је нау ке, а ако се то при зна
ње којим слу ча јем још не 
доде љу је, он веру је да ће га 
Мини стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз
во ја у бли ској будућ но сти 
уста но ви ти.

Доско ра шњи држав ни 
секре тар проф. др Ради во је 
Митро вић гово рио је због 
чега је важна књи га Стан
ка Сто јиљ ко ви ћа „Срби ја 
до Шан га ја”, о којој је 
недав но већ писа но у 
„Просветнoм пре гле ду”, 
ука зу ју ћи да неки нови на
ри пишу о дога ђа ји ма који 
су се деси ли, док дру ги 
ини ци ра ју нова дога ђа ња. 
Недав но је у пре пу ној сали 
Колар че ве заду жби не, у 
којој је два де се так посе ти

ла ца ста ја ло, проф. др Вла ди мир 
Гли шин, наш воде ћи моле ку лар ни 
био лог и гене ти чар, Стан ка Сто јиљ
ко ви ћа свр стао у још јед ну димен зи
ју ствар но сти. У коју, могло се чути 
из њего вог крат ког есе ја, који је про
чи та ла нови нар ка Зори ца Панић.

Стан ко Сто јиљ ко вић при зна је да 
и даље учи и од ста ри јих и од мла
ђих после ни ка јав не речи у нау ци и 
висо ком обра зо ва њу. Одлу чио је да 
у знак ува жа ва ња дару је шесто ро 
коле га брон за ном меда љом коју је 
осми слио и ура дио истак ну ти срп
ски скулп тор проф. др Дра ган Раде
но вић. Стан ков пор трет и меда ље 
изли ла је Умет нич ка лив ни ца „Ста
ни шић”, а добит ни ци су Бори сла ва 
Нико лић, Раша Попов, проф. др 
Вла ди мир Ајда чић, Петар Жива ди
но вић, Вла ди мир Јелен ко вић и 
Воји слав Лале тин, у име којих се 
захва лио Јелен ко вић, дирек тор 
Музе ја Нико ле Тесле и дуго го ди
шњи глав ни уред ник Науч ног про
гра ма РТСа.

Сла вље ник Стан ко Сто јиљ ко вић  
је иста као да оштро ум ни мисли лац, 
ненад ма шни песник и мудри срп ски 
вла ди ка Петар Дру ги Петро вић 
Његош, чија два века од рође ња 
упра во обе ле жа ва мо, сва ко ме од нас 
про ро чан ски отпи сао у „Гор ском 
вијен цу”: „Чашу меда још нико не 
попи, док је чашим жучи не загр чи”. 
„Ко зна коли ко сам их поме ша них 
испио? Неће те ми веро ва ти, у души 

једи но осе ћам укус сла сти. Када бих 
се поно во родио, још јед ном бих 
залу тао у нови нар ске воде и дру жио 
се с науч ни ци ма. Али зако ни физи ке 
су неу мо љи ви, чак и у мом слу ча ју”.

На кра ју, из гле да ли шта се јавио 
проф. др Милан Рас по по вић, више
де це ниј ски дирек тор Мате ма тич ке 
гиман зи је у Бео гра ду и уни вер зи
тет ски про фе сор, који је пред ло жио 
да се Стан ку Сто јиљ ко ви ћу доде ли 
поча сни док то рат Уни вер зи те та у 
Бео гра ду за све што је учи нио на 

про мо ци ји срп ске нау ке и научникa 
у земљи и расе ја њу, што је гром ким 
пље ском при хва ће но.

Стан ко М. Сто јиљ ко вић (село 
Остро ви ца, Вла ди чин Хан, 1948), 
обја вио је књи ге „Кунг фу – кине ски 
кара те” (с Бра ни ми ром Шегви ћем) 
и „Мозак на чипу – хоће ли маши не 
иско ре ни ти људе”, писао у „Поли
ти ци”, „Екс прес Поли ти ци”, мага
зи ну „Поли ти кин свет”, часо пи су 
„Свет ком пју те ра”, био глав ни уред
ник часо пи са „Галак си ја” и „Новог 
Екс пре са”, те осми слио и уре ђи вао 
месеч ни дода так „НИТ” (нау ка/
инфор ма ти ка/тех но ло ги ја).     

Дими три је Сте фа но вић

СвечанасалаРекторатаБеоградскогуниверзитета
билаје14.новембраместоодржавањасвечанеака
демије „35 плус година с научницима”, посвећенe
Станку М. Стојиљковићу, новинару, уреднику и
публицистикојивишеод35годинаописујенаучна
збивањаусветуинашојземљи

ЗАГЛЕДАН(И)УЗВЕЗДЕ
Још има оних који стра сно истра жу ју при ро ду, као што је био и Талес из Миле та, који 
је загле дан у зве зде упао у бунар. Тра чан ка, која је пома га ла у кући, са под сме хом му 
се руга ла да жели да види шта је на зве зда ма, а не види шта је ту испред њега. Мудри
ма је разу мљи во зашто посве ће ни не при ме ћу ју непо сред но про за ич но окру же ње, 
када их сила огром не зна ти же ље усме ри на откри ва ње непо зна тог. Такве нада ре не 
пред став ни ке нау ке тре ба упо зна ти за опште добро, а њихов рад пред ста ви ти заин
те ре со ва ној јав но сти у име срећ ни је будућ но сти. То је уло га науч ног нови нар ства и 
раз лог да оно посто ји у циви ли за ци ји која тра је, рекао је др Дра ган Раде но вић, 
вајар, на про сла ви јуби ле ја Стан ка Сто јиљ ко ви ћа. 

Др Мари ја Нај да но вић је, пре ма рас по
ло жи вим пода ци ма, један од нај мла ђих 
док то ра мате ма тич ких нау ка у Срби ји. 

Дипло ми ра ла је мате ма ти ку на При род но
мате ма тич ком факул те ту у Нишу са про се ком 
9,54, на којем је одбра ни ла дисер та ци ју 
„Инфи ни те зи мал не дефор ма ци је кри вих, 
повр ши и мно го стру ко сти” и то у сво јој 29. 
годи ни.

– Моја док тор ска дисер та ци ја из обла сти 
дифе рен ци јал не гео ме три је про у ча ва инфи
ни те зи мал на сави ја ња кри вих и повр ши и 
инфи ни те зи мал не гео де зиј ске део фор ма ци је 
гене ра ли са них Рима но вих про сто ра. На 
Висо кој стру ков ној шко ли за обра зо ва ње вас
пи та ча у Кру шев цу поче ла сам да радим 
првог окто бра 2007. годи не, као сарад ник у 
наста ви, од 2009. радим као аси стент, а почет
ком ове годи не иза бра на сам у зва ње пре да ва
ча у обла сти мате ма тич ких нау ка – каже 
Мари ја Нај да но вић.  

Она је вео ма задо вољ на колек ти вом шко

ле. Одно си изме ђу коле га су срдач ни и при ја
тељ ски, све је на нај ви шем нивоу, од орга ни
за ци је наста ве до струк ту ре запо сле них и сту
де на та, па не чуде одлич ни резул та ти рада 
који пости жу.

Пре ма речи ма мр Алек сан дра Васи ћа, 
дирек то ра Висо ке стру ков не шко ле за вас пи
та че у Кру шев цу, посве ћу ју вели ку пажњу 
кадров ском раз во ју и науч но и стра жи вач ком 
раду, поред редов них оба ве за у наста ви. У 
шко ли је запо сле но 12 док то ра нау ка, а неко
ли ко про фе со ра – маги ста ра нау ка је у завр
шној фази изра де док тор ских дисер та ци ја.

Ж. Милен ко вић

ДрНајдановићјеједаноднајмла
ђихдоктораматематичкихнаука
уСрбији.ДокториралајенаПри
родноматематичкомфакултету
уНишуу29.години Изград ња новог сту дент ског дома код 

тех нич ких факул те та Уни вер зи те та у 
Нишу, која је на Град ском пољу поче

ла пре чети ри годи не, наста вље на је првог 
новем бра. Како наво ди дирек тор Сту дент ског 
цен тра „Ниш” Раде Рај ко вић, ожи вља ва њем 
гра ди ли шта наста вља се дру га фаза изград ње 
дома на који, ина че, ака дем ци у Нишу чека ју 
бли зу 30 годи на. 

– Изво ђа чи радо ва које су иза бра ли НИП 
и Мини стар сво про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја Срби је уве де ни су у посао 
почет ком овог месе ца, а за наста вак радо ва 
упла ћен је аванс од 46 мили о на дина ра – 
наво ди Раде Рај ко вић. – Изград ња дома је 
поче ла пре чети ри годи не сред стви ма 
Европ ске уни је, али су радо ви у међу вре ме
ну сто пи ра ни због засто ја у пре но су нов ца, 
који је зау ста вио не само овај, већ и оста ле 
про јек те из овог про гра ма. Сада је овај про
блем решен и дуго оче ки ва ни наста вак радо
ва је кре нуо.

Завр шет ком овог објек та сту ден ти ма ће 
бити на рас по ла га њу пре ко 500 места, што 
пред ста вља уве ћа ње посто је ћих капа ци те та 

за око 60 про це на та. У Нишу је тре нут но 937 
лежа је ва у чети ри пави љо на сту дент ског 
дома. Ни после завр шет ка новог објек та неће 
бити обез бе ђен сме штај за све заин те ре со ва
не сту ден те, јер сва ки кон курс беле жи дво
стру ко више сту де на та од рас по ло жи вих 
места. Сме штај у сту дент ском дому је изу зет
но попу ла ран због ниских цена и вео ма 
повољ них усло ва ста но ва ња и исхра не.

И после поску пље ња на почет ку ове ака
дем ске годи не, ово је нај по вољ ни ји начин 
ста но ва ња за сту ден те са стра не и изно си 
1.400, одно сно 1.800 дина ра, у зави сно сти да 
ли је дво кре вет на или тро кре вет на соба. Код 
при ват них ста но да ва ца изнајм љи ва ње ста на 
је од 100 до 250 евра, или 50 до 70 евра ако се 
соба дели са циме ром. У дому се може уште
де ти и на дру гим став ка ма – интер не ту који 
је бес пла тан, топлој води рас по ло жи вој 24 
часа и оста лим кому нал ним тро шко ви ма. 
Место у сту дент ском сме шта ју, зато, доби ја ју 
само нај у спе шни ји сту ден ти нишких факул
те та. Про сеч на оце на ста на ра сту дент ског 
дома је већа од осми це, а већи ном и пре ко 
девет ке.                                           О. Давидовић

Студентскицентар„Ниш”
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НАСТАВ НИ И НАУЧ НИ 
ПОД МЛА ДАК

МОЗАКНАЧИПУ
Др Владимиру Глишину се свиђа 
Станков поднаслов за књигу „Мозак на 
чипу: човек без будућности, будућност 
без човека“, из чега следи основно 
питање – да ли ће то уопште икада 
бити могуће. Даље додаје да – Хорејс 
Џадсон, изванредан писац о научним 
достигнућима слично нашем Станку, 
истина за вољу пост фестум, написао 
је књигу под насловом „Осми дан 
стварања света“, где је сумирао 
догађаје, открића која су револуци
онисала биологију, за коју је пре ове 
револуције био бољи назив – 
Природопис. Међутим, по Глишину 
Станко је отишао даље и више није у 
питању ОСМИ ДАН, јер Станко нам 
каже да са мозгом на чипу хрлимо ка 
„Деветом дану стварања света“. И стога 
основно питање: да ли ће то уопште 
икада бити могуће и да ли ћемо икада 
стићи до тог судњег дана када нас 
више неће бити. Како год, остаје нам и 
даље питање за милијарду долара.


