
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООРРГГААННИИЗЗУУЈЈУУ  ТТРРИИББИИННУУ    
под називом 

ЧЧООВВЕЕКК  ББЕЕЗЗ  ББУУДДУУЋЋННООССТТИИ    
ББУУДДУУЋЋННООССТТ  ББЕЕЗЗ  ЧЧООВВЕЕККАА  

 
 

Уводно предавање 
Станко Стојиљковић, новинар и дугогодишњи уредник научне рубрике "Политике" 

 
 
Учесници: 

1. Тихомир Петковић, градоначелник Ужица 
2. Милош Туцовић, председник Удружења Ужичана у Београду 
3. Божидар Раденковић, председник Удружења СРПСКИ КРИВАК 
4. Заинтересовани појединци из публике. 

 
 

Модератор: 
Јелена Божовић, новинар Радио-телевизије Србије. 

 
 

 
 

 
Трибина ће се одржати у свечаној сали Ужичке гимназије, Трг Светог Саве број 6,  

у суботу 18. априла 2014. године, са почетком у 12 часова. 
 

Улаз слободан. Добродошли! 



О уводном предавању 
 
Тема уводног предавања преузета је из поднаслова култне књиге Станка 
Стојиљковића "Мозак на чипу". Слично предавање, у организацији Хумболтовог 
клуба, Станко Стојиљковић је одржао 2012. године, у Римској дворани у Београду и 
изазвао велико интересовање знатижељне публике, која је имала прилику да чује 
најинтригантнија научна предвиђања која би се могла догодити до краја овога века. 
Нека од тих предвиђања су:  
 
• Чипови ће бити толико умањени да ће се уграђивати у све уређаје, одећу, накит... 

а исађиваће се у људске органе и делове тела 
• Комуникација између човека и машина одвијаће се помоћу гласа или мимике, на 

исти начин као и између људи 
• Претежни део услужних послова обављаће се између људи и виртуелних 

личности, чије ће лице веома мало да се разликује од људског 
• Мобилни телефони ће аутоматски да преводе изворни говор човека на било који 

други језик 
• Путевима ће се кретати аутоматизована возила, са путницима и без возача 
• Људи ће почети да успостављају различите везе са роботима, па чак и интимне 
• Увелико ће отпочети расправа о законским правима виртуелних личности, које ће 

се питати "шта је то људско биће?"  
• Да ли још увек желите да знате шта се све предвиђа? 
 

 
 
Представљање Станка Стојиљковића у удружењу СРПСКИ КРИВАК 
 
Сањао сам да будем сеоски учитељ или путујући глумац, и одлутао у новинаре. Ни 
то не бих успео да мој цимер из студентског дома није редовно читао новинске 
огласе. Наговорио ме да пристанем, написао своју и моју молбу и послао. На први 
састанак ме је допратио, јер нисам ни знао где се "Политика" налази. Чланови 
комисије су се чудили зашто сам свој дотадашњи живот срочио у само три реченице. 
Када су ме питали зар само то, одговорио сам да ћу имати шта да допишем ако ме 
приме. И ето... Сањао сам да путујем по свету, као Радивоје и Марко Марковић (дуго 
сам веровао да су отац и син), да упознајем спортске звезде, да с њима разговорам. 
Мислите да је то лако? Ех, да бих једини добио интервју од Ирене Шевинске, 
двоструке олимпијске и светске шампионке у трчању, морао сам да је бирам за танго 
у "Београђанки". Нисам ни сањао да ћу залутати међу научнике. На сву срећу, не 
зовем их да играмо. У међувремену сам покренуо "Свет компјутера", руководио 
"Галаксијом", утемељио научну рубрику "Политике" (и дигиталну, али су је недавно 
угасили), осмислио научни часопис "Инфо", уређивао "Свест" (Conscientia, први 
магазин  у свету с тим именом), био главни уредник "Новог Експреса" и уредник 
"Недељне Политике". Напослетку сам, мушким писмом, написао књигу "Мозак на 
чипу". Убеђују да се латим и женског писма и да напишем књигу "Мозак на чипки". 
Шта ако се то некима не свиди, па ме туже? Зато ћу сачекати да Србију (и мене) 
приме у Европу. После ће ме, ваљда, бранити Хашки суд (за људска права). Снови 
ме и даље прогоне. Жудим да се вратим у завичај, да сам гајим, берем, љуштим 
(комишам), круним и мељем СРПСКИ КРИВАК. Свој на своме! А до тада? Желим да 
што више вас пригрли СРПСКОГ КРИВАКА, и овде и у свету, и носећи га високо 
уздигнутог, најзад, уђемо у Европу. После тога више нећу да сањам. Само ћу да 
жмурим. 



Кратка биографија Станка Стојиљковића 
 
Дипломирао журналистику на Факултету политичких наука, завршио специјалистичке 
студије на Факултету организационих наука. Професионално се бави новинарством 
од 1972. пишући за Политику. 
 
Објавио око десетак хиљада чланака, репортажа, интервјуа, коментара и есеја из 
науке, више од иједног другог новинара у Југославији и Србији! 
 
Књиге: 

 
1. Мозак на чипу - хоће ли машине искоренити људе 
2. Мозак на чипу - човек без будућности, будућност без човека 
3. Алхемија науке 
4. Србија до Шангаја 
5. Кунг фу - кинески карате 
6. Чудесна наука 
7. До краја бескраја 
8. Чудесна медицина (у штампи) и 
9. Шангај у беломе граду (у штампи) 

 
Главни уредник: 
 

1. Галаксија 
2. Свет компјутера 
3. Инфо сајенс 
4. Свест 
5. ЈУ 21 
6. Нови Експрес 

 
Уредник: 
 

1. Недељна Политика 
2. Наука Експрес Политика 
3. Наука Политика 

 
Пројекти: 
 

1. Довео МЕНСУ у СФРЈ 
2. Смислио и организовао Теслианум 
3. Први новинар у чију је част Српска академија наука организовала округли сто, 

за својих  170 година постојања 
4. Први новинар у чију је част Универзитет у Београду организовао свечану 

академију "35+ година с научницима - Станко Стојиљковић",  за својих  205 
година постојања 

5. Први новинар који је одржао предавање у Математичком институту САНУ 
 
Награде: 
 

1. Први новинар у Србији кога је председник Томислав Николић одликовао за 
изузетне заслуге у популаризацији науке 

2. Први новинар награђен ИТ глобусом за ИТ новинарство 
3. Први новинар награђен ИТ глобусом за публицистику 
4. Добитник Златне значке Културно-просветне заједнице Србије 
5. Добитник Златног беочуга Културно-просветне заједнице Србије 



Слике 
 

 

 

  

Са потпредседником САНУ Љубишом Ракићем Са проф. Беркли универзитета Јасмином Вујић 

  

Академија у Ректорату БУ посвећена Станку Одликовање од председника Николића 
 


