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не само о Послу  ЈА СМИ НА ВУ ЈИЋ

З
а про фе со ра др Ја сми ну 
Ву јић ка жу да је по нос 
срп ске на у ке. Пр ва же-
на де кан на Фа кул те ту 
за ну кле ар ну тех ни ку 

Ка ли фор ниј ског уни вер зи те та 
Бер кли (САД), иза бра на тај ним 
гла са њем сво јих ко ле га, на том 
по ло жа ју про ве ла је не ко ли ко 
го ди на. Да нас пред во ди из у зет не 
ис тра жи ва че ко ји ра де на нај но-
ви јој ге не ра ци ји ма лих (то ли ки да 
ста ју у ка ми он) пре но си вих ну кле-
ар них ре ак то ра за мир но доп ске 
свр хе. Ди чи се јед ним при зна тим 
аме рич ким па тен том и срп ским 
по ре клом, а свој на род не пре ста-
је да по ма же. При ли ком не дав-
ног бо рав ка у Ср би ји, би ла нам 
је са го вор ник.

Ро ђе на је 1953. у Ло зни ци, 
као и про фе сор и рек тор Бе о-

град ског уни вер зи те та Јо ван 
Цви јић, отац срп ске ге о гра фи-
је. До ду ше, он цео век ра ни-
је – 1865. Ње ни ро ди те љи су 
би ли учи те љи у се лу За вла ка у 
Ра ђе ви ни, али су кра јем 1950. 
до би ли пре ме штај у Ша бац, та-
ко да је та мо од ра сла и за вр ши-
ла основ ну шко лу и гим на зи ју. 
Ко зна, мо жда је се де ла у ис тој 
клу пи у ко јој је на крат ко учи ла и 
Ми ле ва Ма рић, срп ска ма те ма-
ти чар ка ко ја је оста ла у сен ци 
иа ко је, по мно ги ма, да ла до при-
нос чу ве ним ра до ви ма Ал бер та 
Ајн штај на из 1905. Под се ти мо, 
за те о ри ју из не ту у јед ном од 
њих (фо то е лек трич ни ефе кат) 
Ајн штајн је до био Но бе ло ву на-
гра ду за фи зи ку 1921.

Ја  сми ни Ву  јић  је  шко ла 
ишла од ру ке, би ла је ву ко вац. 

Ба ви ла се и спор том – атле-
ти ком, ру ко ме том, ма лим фуд-
ба лом.

– Мо гла сам да упи шем би ло 
ко ји фа кул тет без при јем ног, 
али сам хте ла ма те ма ти ку, а ма-
ма је на ви ја ла за ме ди ци ну. На 
кра ју сам из ина та упи са ла онај 
за ко ји су го во ри ли да је нај те жи 
– Елек тро тех нич ки у Бе о гра ду, 
од сек тех нич ке фи зи ке. Би ла 
сам ме ђу нај бо љи ма, с про се-
ком пре ко де вет – при се ћа се 
сту дент ских да на на уч ни ца ко ју 
су но ви на ри про зва ли „срп ском 
Ма ри јом Ки ри”. – Увек на гла ша-
вам да сам обра зо ва ње сте кла 
на ЕТФ-у у Бе о гра ду, где сам 
ди пло ми ра ла и ма ги стри ра ла. 
За то ми је ве о ма дра го што је 
од 2012. го ди не Бе о град ски 
уни вер зи тет ушао на чу ве ну 

Зна све  
о ну кле ар ка ма  
и – ко зјем си ру

Она је де кан на Фа кул те ту за ну кле ар ну тех ни ку Уни вер зи те та  
Бер кли, а у на сло ву су ис пи са не две жи вот не па си је струч ња ка  

ко ји се у свет оти снуо пре три де це ни је, где је по ста ла члан не ко ли ко 
управ них те ла у ну кле ар ној обла сти САД-а, али ни ка да ни је  

за бо ра ви ла сво је по ре кло и пре ста ла да по ма же свој на род

Шан гај ску ли сту 500 нај бо љих 
уни вер зи те та на све ту.

Оти шла да се вра ти

По што је 1977. за вр ши ла ну-
кле ар ну тех ни ку, од мах је до би-
ла по сао у Ин сти ту ту за ну кле ар-
не на у ке „Вин ча”, где је ра ди ла 
осам го ди на. На кон што је ма-
ги стри ра ла, уда ла се за ко ле-
гу са фа кул те та Не на да Ву ји ћа 
и убр зо ро ди ла ћер ку Не ве ну. 
– Мо ја та да шња ди рек тор ка у 
„Вин чи”, Ол га Мла ђе но вић, нај-
ви ше је до при не ла мом од ла ску 
у Аме ри ку. Та вред на и па мет на 
же на због оба ве за око по ро ди-
це ни је ус пе ла да док то ри ра, 
али је мла ђе ко ле ге не пре ста-
но под сти ца ла. Под ње ним ути-
ца јем сам се при ја ви ла за док-

Си би ри ја
Де ве де се тих го ди на Ср би у 
САД су ис ку си ли ме диј ску 
не прав ду, по ре чи ма на ше 
са го вор ни це: „Чак и оно што 
је би ло при ка за но ни је би-
ло то ли ко стра шно као оно 
што је пре ћу та но. Ср би су у 
до ста гра до ва САД одр жа ли 
ве ли ке де мон стра ци је у то ку 
1999. При дру жи ли су нам се 
Гр ци, Ру си, Аме ри кан ци ко ји 
су би ли про тив ра та – уве че 
на те ле ви зи ји не при ка жу 
ни шта.” 
При том оби чан Аме ри ка нац 
и не зна где је Ср би ја на ма-
пи све та: „Ка да им ка же те 
да сте из Ср би је, ре ћи ће: А 
Си би ри ја, је ли хлад но код 
вас?”

Одликовање из руку 
председника Додика

Светосавска академија на 
Берклију
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тор ске сту ди је на два аме рич ка 
уни вер зи те та и би ла при мље на 
на оба. До би ла сам сти пен ди ју 
за хва љу ју ћи пре по ру ка ма Ол ге 
и ње ног су пру га фи зи ча ра проф. 
др Ми ло ра да Мла ђе но ви ћа, иа-
ко стра ни сту ден ти у САД има ју 
ма лу шан су на са мом по чет ку 
сту ди ја да до би ју сти пен ди ју. 
Пр во мо ра ју да се по ка жу и да 
је за слу же – на ста вља сво је 
ка зи ва ње др Ја сми на Ву јић.  
– Је дан од про фе со ра са Ми чи-
ген ског уни вер зи те та, ја пан ског 
по ре кла, до шао је у Бе о град да 
ме ин тер вју и ше пре не го што су 
ми по ну ди ли сти пен ди ју и за мо-
лио ме да му ор га ни зу јем са ста-
нак са ака де ми ком Па влом Са-
ви ћем, осни ва чем и ди рек то ром 
„Вин че”. Хтео је из пр ве ру ке да 
чу је о ње го вом ра ду у ис тра жи-
вач кој гру пи Ире не Жо лио Ки ри, 
ћер ке Ма ри је Ки ри, у Па ри зу и 
ка ко им је из ма кла Но бе ло ва 
на гра да. Пра ва кри ми-при ча! 
Тим про фе со ра Па вла Са ви ћа 
био је на ми ли ме тар од от кри-
ва ња фи си је – це па ња ура ни-

јум ског је згра, али је при зна ње 
при гр лио Ото Хан. Ус пе ла сам 
да упри ли чим тај су срет.

– У САД сам от пу то ва ла у је-
сен 1985. Мо ја по ро ди ца, су пруг 
Не над и ће ра Не ве на, та да је 
има ла не пу них пет го ди на, при-
дру жи ли су ми се у ја ну а ру. Због 
њих сам жу ри ла да за вр шим што 
пре. За че ти ри го ди не сам од-

бра ни ла још јед ну ма ги стра ту ру 
и док то рат из ну кле ар них на у ка 
на Ми чи ген ском уни ве р зи те ту – 
ка зу је на ша са го вор ни ца.

Ка да је 1989. за вр ши ла сту ди-
је у Ју го сла ви ји, ин фла ци ја је по-
че ла да га ло пи ра, а еко ном ске и 
дру ге не во ље да се го ми ла ју.

– Ни смо оти шли у САД да се 
не вра ти мо, јер је „Вин ча” ме-

ни чу ва ла ме сто и мог му жа је 
че као по сао. До го во ри ли смо 
се да про ба мо да се за по сли-
мо, он или ја, и да ви ди мо шта 
да ље. Убр зо сам се за по сли ла 
у На ци о нал ној ла бо ра то ри ји 
„Ар гон” код Чи ка га на раз во ју 
софт вер ских па ке та за ана ли зу 
сло же них ре ак тор ских је зга ра. 
Вр ло бр зо сам осми сли ла ме тод 
за ко ји сам до би ла аме рич ки па-
тент. Дру ги па ке ти су на гра ђе ни 
и от ку пље ни од ве ли ких ком па-
ни ја као што су „Џе не рал елек-
трик” и „То ши ба”. 

Мој ис тра жи вач ки рад при ву-
као је па жњу, та ко да сам 1992. 
до би ла по ну ду од чу ве ног Ка-
ли фор ниј ског уни вер зи те та 
Бер кли, нај бо љег др жав ног на 
све ту, за ме сто до цен та. При-
хва ти ла сам и по че ла да ра дим 
у је сен исте го ди не – ка же Ја-
сми на Ву јић, под се ћа ју ћи да је 
Бер кли на Шан гај ској ли сти био 
дру ги 2010, а че твр ти 2014. Ме-
ђу та мо шњим про фе со ри ма, 22 
су но бе лов ци, а 29 је за вр ши ло 
сту ди је ту.

Обра зо ва ње
У бив шој Ју го сла ви ји је обра зо ва ње би ло од лич но, 
сма тра проф. др Ву јић, за ко ју је усва ја ње бо лоњ-
ских ре фор ми ве ли ки про ма шај: „Про ба ла сам 
2001. и 2002. го ди не та да шњем ми ни стру Га ши 
Кне же ви ћу и ње го вој са вет ни ци за ви со ко обра-
зо ва ње Ср би јан ки Ту рај лић да ука жем на ло ше 
стра не ’бо ло ње’, на то да се на сто ји да се сма њи 
ни во зна ња за огро ман број мла дих љу ди. Што 
ма ње љу ди зна ју, то их је лак ше кон тро ли са ти. 
Бо ло ња је тре ба ло да по ве ћа ква ли тет сту ди ја и 
да сма њи ду жи ну сту ди ра ња, али ни јед но ни дру го 
ни је по стиг ну то. Што зна чи да ми не тре ба сле по 
да се при др жа ва мо не ких пре по ру ка ко јих се ве ро-
ват но ни зе мље ЕУ не при др жа ва ју. Ми мо ра мо да 
ви ди мо ко ја је на ша стра те ги ја у свим обла сти ма: 
при вре ди, енер ге ти ци, здрав ству, по љо при вре ди 
и да раз ви је мо школ ство ко је ће про из во ди ти 
струч ња ке за на ше по тре бе, а не за цео свет.

Проф. Ву јић скре ће па жњу и на про да ју „Те ле ко-
ма”: „Го ди не 2010, ка да је по кре ну то пи та ње про-
да је, на пи са ли смо отво ре но пи смо са пе ти ци јом 
150 на ших вр хун ских струч ња ка у све ту у обла сти 
елек тро ни ке те ле ко му ни ка ци ја, ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је са обра зло же њем због че га се не 
сме про да ти. Ми ће мо по но во да по кре не мо то 
отво ре но пи смо и пе ти ци ју про тив про да је стра те-
шких ре сур са као што су елек тро при вре да, плод но 
зе мљи ште и хра на. Пре ма спо ра зу му о при дру жи-
ва њу ЕУ ко ји је пот пи сао Бо жи дар Ђе лић, од 2017. 
ће стран ци мо ћи да ку пу ју на ше зе мљи ште. То мо-
ра да се спре чи, мо ра мо да до не се мо за ко не као 
што су до не ли Ма ђа ри и Сло вен ци, ко ји ма ће се 
за бра ни ти про да ја зе мље стран ци ма, јер ако до ђу 
мул ти на ци о нал не ком па ни је и по ку пу ју све на ше 
стра те гиј ске ре сур се, на ши љу ди ће ра ди ти са мо 
за хра ну што је де фи ни ци ја роп ства.” 

Са студентима који су 2014. докторирали: 
Кришћан ДиСанцо (Италијан), Лазар Супић 
(Србин) и Рајан Бергман (Американац)

Посета игумана Хиландара Берклију

У Винчи 1985.: професор Чихиро Кикући, др Вујић, др Ђорђе 
Јовић и Грејс Кикући
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– Би ла сам пр ва же на про фе-
сор на Фа кул те ту за ну кле ар ну 
тех ни ку. Ни су има ли ни јед ну у 
це лој сво јој исто ри ји јер је то, на 
не ки на чин, му шка област. Пут је 
био дуг и на по ран – пре би ре она 
по сво јим се ћа њи ма.

Пр во је мо ра ла да се из бо ри 
за стал ни по сао и уна пре ђе ње 
у ван ред ног про фе со ра, а исто-
вре ме но је од га ја ла ћер ки цу. 
Ре дов ни про фе сор по ста ла је 
2003, а две го ди не доц ни је ко-
ле ге су је тај ним гла са њем иза-
бра ле за де ка на Фа кул те та за 
ну кле ар ну тех ни ку.

При ба вља ми ли о не

– Да би сте ус пе ли на не ком од 
во де ћих ис тра жи вач ких уни вер-
зи те та у САД, мо ра те би ти пот пу-
но по све ће ни ра ду. Ре и збор је на 
сва ке две-три го ди не, а не ко ли ко 
ко ми си ја ве о ма те мељ но ана ли-
зи ра до стиг ну ћа у на ста ви, ис-
тра жи ва њи ма, бро ју об ја вље них 
ра до ва у струч ним ча со пи си ма, 
бро ју ма ги стра на та и док то ра на-
да ко ји ма сте би ли мен тор. За то 
увек ка жем да ми не ма мо је дан, 
не го три по сла и три пу на рад на 
вре ме на – до да је про фе сор ка.

– Бу џет је био јед на од нај ве-
ћих гла во бо ља с ко ји ма сам се 
су сре та ла, јер је Бер кли др жав-
ни уни вер зи тет. Уко ли ко је еко-
но ми ја да те др жа ве до бра, он да 
и за на у ку има; ако ни је, сма њу ју 
се нај пре ула га ња у на у ку и обра-
зо ва ње, и та ко је у це лом све ту. 
Удео Ка ли фор ни је у бу џе ту Уни-
вер зи те та у прет ход них не ко ли-
ко го ди на сма њен је ис под 10 
по сто. За то је је дан од основ них 
за да та ка ко ји се по ста вља ју пред 
пр о фе со ре, по ред обра зов ног 
ра да, до но ше ње ис тра жи вач ких 
пр о је ка та. Из тих па ра се фи нан-
си ра ју пост ди плом ци ко ји ра де 
на ис тра жи вач ким пр о јек ти ма 
(њи хо ве шко ла ри не и сти пен-
ди је), ку пу је се мо дер на ла бо-
ра то риј ска опре ма... У ми ну лих 
пет-шест го ди на при ба ви ла сам 
уни вер зи те ту ви ше од 30 ми ли-
о на до ла ра и осно ва ла сам два 
цен тра – Цен тар за ну кле ар не 
на у ке и Цен тар за ну кле ар не на-
у ке и ну кле ар ну си гур ност – об-
ја шња ва ова при влач на и пред-
у зи мљи ва же на ко ја је до сад 
об ја ви ла две књи ге, ви ше од 250 
на уч них ра до ва, од ко јих пре ко 
70 у во де ћим свет ским на уч ним 
ча со пи си ма, а не ко ли ко их је 
на гра ђе но. У сто ли ци де ка на 
се де ла је до 2009, а 2010. пред-
во ди ла Удру же ње де ка на свих 
ну кле ар них фа кул те та у САД.

– За ме не је то ве ли ко при-
зна ње и част, јер су ме иза бра-
ле ко ле ге – на гла ша ва проф. др 
Ја сми на Ву јић. – На сто ја ли смо 
да ути че мо на аме рич ки Кон грес 
и Се нат да се раз ви ја ну кле ар на 

енер ге ти ка. Сма трам да смо у 
то ме има ли успе ха, на ста вље но 
је уса вр ша ва ње ре ак то ра. У то ку 
је осми шља ва ње (ди зајн) че твр-
те и пе те ге не ра ци је с ци љем да 
бу ду: си гур ни ји од по сто је ћих, 
са ма њим по чет ним ула га њи ма 
и ма лих ди мен зи ја. Ми на Бер-
кли ју ра ди мо на не ко ли ко, укљу-
чу ју ћи ре ак то ре ма ле сна ге (тзв. 
ну кле ар не ба те ри је), с ду гим го-
рив ним ци клу сом (ви ше од 20 го-
ди на без до да ва ња го ри ва), пре-
но си ве, с ми ни мал ним остат ком 
ис тро ше ног го ри ва, без ика квих 
це ви, пум пи, вен ти ла (на ко ји ма 
нај че шће до ла зи до ква ро ва) и 
с па сив ним хла ђе њем. Да нас се 
јед на тре ћи на го ри ва ме ња све-

жим сва ке две-три го ди не, а ако 
то не чи ни те две де це ни је, ау-
то мат ски је сма ње на ко ли чи на 
ис тро ше ног го ри ва ко јим ба ра та-
те. Тер мо е лек тра не и ну кле ар не 
елек тра не пред ста вља ју осно ву 
ин ду стри је елек трич не енер ги је 
(ду го ра де без за у ста вља ња, а 
про из вод ни учи нак до сти же 90 
од сто; за раз ли ку од ве тре ња ча 
и со лар них па не ла чи ји је ис под 
25). Ал тер на тив ни из во ри ко ји 
мо гу пот пу но да их ис ти сну још 
не по сто је.

Ја сми на Ву јић, шеф Ка те дре 
за ну кле ар но ин же њер ство на 
Бер кли ју и је дан од нај у ти цај-
ни јих срп ских на уч ни ка у све ту, 
упор но ра ди на про мо ви са њу 
срп ског на ро да, кул ту ре, је зи ка, 
пи сма, исто ри је и ду хов но сти и 
на обез бе ђи ва њу сти пен ди ја за 
сту ден те из на ше зе мље.

Пре две го ди не, ка да ју је пред-
сед ник Ми ло рад До дик од ли ко-
вао Ор де ном за ста ве Ре пу бли ке 
Срп ске, обе ћа ла је јав но у Ба ња-
лу ци да ће на ста ви ти да ра ди на 
по ве зи ва њу на ших мла дих љу-
ди и струч ња ка на шег по ре кла 
ши ром све та, на омо гу ћа ва њу 
да се нај бо љи сту ден ти обра зу-
ју у све ту, али и да не за бо ра ве 
ода кле су по те кли и да кад тад 
вра те тај дуг свом на ро ду.

 – На ши сту ден ти на Бер кли ју 
има ју сво ју сту дент ску ор га ни-
за ци ју (Ber ke ley Or ga ni za tion of 

Ser bian Stu dents – BOSS) ко ја 
ор га ни зу је кул тур не и спорт ске 
до га ђа је, пре да ва ња и оста ле 
ви до ве дру же ња. Че твр ти пут 
за ре дом при ре ди ли су срп ско 
кул тур но ве че, Све то сав ску 
ака де ми ју, на ко ју до ђе 300 до 
400 љу ди. Све је на ен гле ском 
јер же ли мо да Аме ри кан ци и 
сту ден ти из це лог све та ви ше 
на у че о на шем на ро ду и на шој 
исто ри ји. Пр во смо по све ти ли 
Све том Са ви, ко је био и шта је 
ура дио за др жа ву, обра зо ва ње, 
цр кву. За ми сли те ка ко то зву чи 
ка да под се ћа мо на сво је ко ре не 
ко ји се жу у 11, 12. век у од но су 
на 200 го ди на САД. Сле де ћа је 
би ла по све ће на Ни ко ли Те сли 

– обра зла же др Ву јић, ко ја је 
јед но вре ме би ла пот пред сед-
ни ца Те сли ног ме мо ри јал ног 
дру штва.

– Ла не је те ма би ла Пр ви 
свет ски рат. С не ко ли ко стра на 
је би ло по ку ша ја да се Ср би ја и 
Ру си ја при ка жу као крив ци за 
Ве ли ки рат, та ко да смо пред-
ста ви ли Га ври ла Прин ци па и 
Мла ду Бо сну. Же лим да ис так-
нем да са ра ђу је мо са на шом Цр-
квом Све тог Ар хан ђе ла Ми хај ла, 
ко ја је у За ли ву Сан Фран ци ска 
(си ли ци јум ска до ли на), као и 
Бер кли. Ове го ди не је на ре ду 
Ми хај ло Пу пин. На ши сту ден ти, 
де ца, ро ди те љи та ко са зна ју о 
зна чај ним љу ди ма у на шој исто-
ри ји и о сво јим ко ре ни ма. То је, 
на не ки на чин, мој тај ни план, 
за то под сти чем на ше сту ден те 
да уче ству ју. Во ле ли би смо да 
до ве де мо Ма ти ју Бећ ко ви ћа и 
Еми ла Ку сту ри цу – от кри ва.

Ра до би ви де ли  
Ку сту ри цу и Бећ ко ви ћа

Проф. др Ја сми на Ву јић је 
члан мно гих срп ских удру же ња 
у ра се ја њу и је дан од осни ва ча 
и пр ви пред сед ник Удру же ња 
елек тро ин же ње ра на шег по-
ре кла у САД (др Све та Ђу рић и 
Ми та По штић). Про це њу је се да 
има ви ше од 2.000 елек тро ин-
же ње ра ра су тих по све ту ко ји 

су за вр ши ли елек тро тех нич ке 
фа кул те те у Ср би ји и Ре пу бли ци 
Срп ској, ме ђу ко ји ма су про фе-
со ри во де ћих свет ских уни вер-
зи те та, на уч ни ци и струч ња ци у 
вр хун ским ис тра жи вач ким ла-
бо ра то ри ја ма, у ком па ни ја ма... 
За хва љу ју ћи њи ма, у Ср би ју је у 
ви ше на вра та сти гла по шиљ ка 
ком пју те ра и опре ме за шко ле, 
фа кул те те и бол ни це. Стал но се 
при ку пља и до но си по моћ Ср би-
ма на Ко со ву и Ме то хи ји.

– Ве ру јем да смо оп ста ли за то 
што нам је по ро ди ца ја ка. Ја сам 
тра ди ци о на ли ста, во лим на ше 
све то са вље, на ше оби ча је и сма-
трам да то тре ба очу ва ти она ко 
ка ко смо их чу ва ли хи ља ду го ди-

на. Ки не зи сла ве сво ју но ву го ди-
ну, Је вре ји сво ју и ми би тре ба ло 
на шу, срп ску но ву го ди ну.

Жи вот у Аме ри ци ни је лак. На 
пи та ње да ли на ме ра ва да се 
вра ти, на ша са го вор ни ца кроз 
оча ра ва ју ћи осмех од го ва ра: 

– Вра ти ли смо се јед ном но гом. 
Ку пи ли смо има ње на об рон ци ма 
Су во бо ра јер смо пр о це ни ли да 
вре ди у то ула га ти. Ћер ка Не ве на 
се уда ла и жи ви у Сан Фран ци ску. 
За вр ши ла је Гра ђе вин ски фа кул-
тет и за по сли ла се у ком па ни ји 
ко ја гра ди по слов не и при ват не 
згра де. Муж је од лу чио да се пен-
зи о ни ше пре ко ју го ди ну и по све-
ти се има њу. Ко зе, ов це, сви ње и 
пи ли ћи... Учи мо све из по чет ка, 
јер ни ка да ни смо жи ве ли на се лу 
– ка ко се пра ви сир, пе че ра ки ја, 
спре ма зим ни ца. И ја по ма жем 
ка да до ђем на од мор. На ку пу јем 
књи ге, до ву чем их и чи там ка ко 
се га је ко ко шке, ов це... Не над и ја 
пра ви мо фан та сти чан ко зји си ра 
и јо гурт. Већ мо же мо да про из во-
ди мо хра ну за се бе.

У Грч кој се мла ди вра ћа ју на 
се ло да ула жу у про из вод њу и 
про да ју здра ве хра не. Ми још 
има мо не за га ђе не шу ме, зе мљу, 
во де. Ако би смо се усред сре ди-
ли на вр хун ску про из вод њу хра-
не, уз по вра так за дру гар ству, 
ов де мо же да се успе. Ср би ја је 
пре ле па, а Шу ма ди ја – рај на зе-
мљи!  Сла ви ца Бе рић

Професорка Вујић са физичарима из Србије




