
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ППООЗЗИИВВННИИЦЦАА   
ЗА СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ  

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СРПСКИ КРИВАК 2014 
 
 
Академија ће се одржати у уторак, 25. новембра 2014. године, са почетком у 19 
часова, у уметничкој средњој школи "АРТИМЕДИЈА", Булевар Војводе Мишића 41, 
Београд. Школа се налази на углу Булевара и Руске улице, а испред школе стају 
трамваји 3, 12 и 13, у оба смера. 
 
 

 
 
 
Годишња награда СРПСКИ КРИВАК додељује се за нарочите заслуге и допринос 
неговању српске традиције, као и за врхунска достигнућа у науци, технологији, 
уметности, образовању, привреди, култури, спорту...  
 
Награда се састоји од фигуре СРПСКИ КРИВАК изливене у бронзи, Плакете и 
Приступнице Удружењу.  
 
Добитници годишње награде Удружења СРПСКИ КРИВАК за 2014. годину су:  
 

1. Гордана Вуњак Новаковић, за науку 

2. Борислав Станковић, за спорт 

3. Миодраг Живковић, за ликовну уметност 

4. Матија Бећковић, за књижевност  

 
Током Свечане академије биће изведен пригодни културно-уметнички програм.  
 
По завршетку Академије, у холу школе, ће се организовати нарочита врста коктела 
под називом "Пројобоз".  
 
         

ДДООББРРООДДООШШЛЛИИ  !!  

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

011/3950-841 
office@krivak.rs 
www.krivak.rs  

МБ     28021089 
ПИБ  106732651 
TР     330-4010073-04 



КРАТКЕ БИОГРАФИЈЕ ДОБИТНИКА НАГРАДЕ 
  
  

Академик Гордана Вуњак Новаковић је редовни 
професор медицинских наука на Универзитету 
Колумбија. Објавила је: 235 научно-стручних радова 
у најпознатијим међународним часописима, две 
научне књиге, 45 одељака у научним књигама, 34 
патента и одржала више од 150 предавања по 
позиву широм света. 

 
Највише је цитирани српски научник у историји, са 
више од 17.000 цитата. Прва је Српкиња чланица 
Америчке академије наука (Национална 
инжењерска академија). Налази се у самом, 
светском, врху нове научне дисциплине 
"Биомедицинско инжењерство" које предаје на 
Универзитету Колумбија. Руководилац је 
Лабораторије за матичне ћелије и инжењерство 
ткива на Универзитету Колумбија.  

 
Докторирала је хемијско инжењерство на Универзитету у Београду и завршила 
постдокторске студије у Немачкој. Увршћена је, 2008. године, у Хол славних жена из 
области технологије. Прва је жена инжењерске струке која је по позиву одржала 
директорско предавање у Националном иституту за здравље САД. Инострани је 
члан Српске академије наука и уметности. Почасни је професор Универзитета у 
Београду и гостујући професор на матичном Технолошко-металуршком  факултету у 
Београду. Добитница је бројних међународних признања. 
 
 
 

Борислав Бора Станковић је доживотни почасни 
генерални секретар Међународне кошаркашке 
федерације FIBA. Дугогодишњи је члан 
Међународног олимпијског комитета и 
Југословенског олимпијског комитета. Члан је Хола 
славних кошаркаша, од 1991. године, у који је 
увршћен за изузетне залуге у напретку игре под 
кошевима.  
 
Истовремено је студирао и професионално играо за 
кошаркашке клубове: "Црвена звезда" и 
"Железничар". Завршио је студије ветеринарске 
медицине Универзитета у Београду. После играчке 
каријере бавио се тренерским позивом у "ОКК 
Београду" и италијанском "Кантуу". 

 
Међу спортистима и спортским обожаваоцима највише је упамћен као изузетни 
генерални секретар Међународне кошаркашке федерације FIBA, од 1976-2002. 
године, у чију част је утемељено годишње интернационално такмичење названо 
"Станковићев куп". Амерички спортски новинар Џек Макалам у својим двема књигама 
одаје посебно признање за то што се изборио да се NBA играчи надмећу на 
Олимпијским играма.  



Миодраг Живковић је вајар, некадашњи декан и 
дугогодишњи редовни професор Факултета 
примењених уметности у Београду. Добитник је 
бројних награда за скулптуру, споменичку скулптуру 
и уметничко осмишљавање простора у земљи и 
иностранству. Извајао је више значајних скулптура и 
споменика у Југославији, Италији, Аустрији, Чилеу и 
Габону. Излагао је, поред осталог, и на 
Венецијанском бијеналу 1980. године. 
 
Из богатог стваралаштва овог истакнутог уметника 
издвајају се: Споменик стрељаним ђацима у 
Крагујевцу, Споменик битке на Сутјесци, Споменик 
Кадињача, Спомен-костурница у Гонарсу (Италија), 
Споменик и Трг југословенском усељенику у Пунта 
Аренасу (Чиле), Скулпторска композиција Сунце 
Африке у Конгресном центру у Либертвилу (Габон),  

Скулптура Вука Стфеановића-Караџића у Лозници, Споменик пилотима браниоцима 
Београда 1941, Споменик Југословенима изгинулим у Аустрији на Војном гробљу у 
Бечу, Скулптура Светитељ Сава у Пријепољу, Споменик борцима за слободу у 
Бијељини (Република Српска), Бели анђео у порти манстира Милешева, Споменичка 
скулптура краља Николе I Петровића Његоша у Никшићу итд. 
 
 
 
 
 

Академик Матија Бећковић је један од највећих 
српских писаца и песника у 20. веку. Редовни је 
члан Српске академије наука и уметности. За 
приступну академску беседу написао је поему 
Богојављење, која је свечано прочитана 1992, а 
никада није објављена у издању САНУ. Члан је 
Удружења књижевника Србије, којим је председавао 
од 1988-1992. године.  
 
Добитник је бројних књижевних награда у земљи и 
иностранству: Октобарска награда Београда (1970), 
Награда Милан Ракић (УКС 1971), Змајева награда 
(1989), Седмојулска награда (1989), Награда Вукове 
задужбине за уметност (1997), Његошева награда 
за књижевност (1998), Награда Десанка Максимовић 
(1998), Драинчева награда (1999), Годишња награда 
Просвете (2001) и др.  
 

Својим најзначајнијим књижевним делом сматра поему "Вера Павладољска", која је 
посвећена његовој супрузи и објављена 1960. године. Од осталих дела издавајају се: 
Метак Луталица, Тако је говорио Матија, Др Јанез Паћука о међувремену, Рече ми 
један чоек, Међа Вука Манитога, Леле и куку, Служба Светом Сави, О Његошу, Кажа, 
Чији си ти Мали, Служба, Косово најскупља српска реч, Ћераћемо се још и Кад 
будем млађи. 


