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О
бразовање архитеката у
Србијипочелојепре170
година,кадаје1846.го
динеуказомАлександра
Карађорђевићаформира

натакозванаИнжињерскашкола.Та
дашњатежњадасеграђевинарствоиз
учавабилајевеомазначајнајерјена
шаземљаутодоба,накондугогпери
одапроведеногподтурскомвлашћу,
билазаостала,преко90постостанов
ништвабилојенеписмено.Какообја
шњавапроф.дрВладанЂокић,декан
АрхитектонскогфакултетауБеогра
ду(основаног1948),овојебилапоза
динаидеједасетоком2016.прослави
поменутијубилеј,будућидајеустано
вакојуводиизниклаизоветрадици
је.Утоименафакултетућесеунаред
ниммесецима,сведооктобра,одигра
тичитавниздогађаја–једанодњихје
иизложбакојатрајеуаулифакултет
скогздања.Утомпросторупоставке
супосталечесте,популарнесуиса
давећчинеуобичајендеоакадемског
животастудентскезаједнице.
–Почеткомовегодинефакултетје

добиопрестижнуакредитацију:на
шадвастудијскапрограмаодобриоје
Краљевскиинститутбританскихар
хитеката(РИБА),којајеједнаоднај
престижнијихустановакојасебави
едукацијомуовојобласти.Напостав
цисуприказанинајбољидипломски
радовиизабранихстуденатасауста
новакојеимајуовуакредитацију,ме
ђуњимајеидвојенашихакадемаца
–објашњаванашсаговорниксакојим
разговарамоузградиукојојради,а
којусупројектовалиНиколаНесто
ровићиБранкоТаназовић,стручња
цикојисуизмеђуосталихархитек
тонскиобележилинашусредину.

Ваш фа кул тет са ра ђу је са дру гим 
срод ним уста но ва ма у све ту. Са 

они ма из Ки не та ко ђе. Про шле го
ди не те ма је би ла са вре ме на зе ле
на ар хи тек ту ра. Бу ду ћи да је Ки на 
по зна та као ве ли ки за га ђи вач ова 
те ма мо же да за чу ди…

Онисетимезаистабаве,итоувели
којмери,њиховипројектисуогром
ни,управцукапацитетаивеличине.
Онисувеомакреативнииуметнич
кинастројени.

А ми, чи ни се да се ти ме ба ви мо са
мо у те о ри ји, иако су кли мат ске 
про ме не одав но ре ал ност? За што 
ни смо ак тив ни ји?

Учинакзеленеархитектуренијеса
моестетски,онјеифункционалан.
Осимочувањаживотнесредине,ту
јесмањењеемисијештетнихгасова,

уштедаприликомкоришћењаенер
гената јер се просторије лакше за
гревајуилакшехладе.Истинаједа
принципи ове архитектуре поску
пљујуградњуали,дугорочногледа
но, она становање појефтињује. У
нашојземљиизвођењетаквихпро
јекатанијенанивоукојибибиоза
довољавајући.Нафакултетуодавно
имамоспецијалистичкикурспосве
ћеновојобластииусвакомтренут
кусмоспремнидабилокомекојеза
овајвидпројектовањазаинтересован
изађемоусусрет.

Да ли је до вољ но би ти са мо отво
рен за са рад њу? Да ли би фа кул тет 
мо жда мо гао че шће јав но да се 
огла ша ва у ве зи са не ким ва жним 

ар хи тек тон ским те ма ма, а то за са
да не чи ни? 

Факултет јехетерогенаинституци
ја, којаимапреко200 запослених,
тешкојеоконечегаформулисатије
динственстав.Полемикаунутаркуће
трајалабитоликодугодабито,прак
тично,обесмислилоцеопроцес.По
себнојерпостојемеђунамаоникоји
учествујуунекимпројектимаитуби
сепреплиталињиховиличниинте
реси.Истовремено,свакокаопоједи
нацимаправонасвојстав.

Ко ји би, он да, био ваш лич ни став 
ка да је реч о про јек ту „Бе о град на 
во ди”, око ко јег је би ло пре гршт 
ре ак ци ја стру ке?

Комплексно је то питање. С једне
стране,такавпројекатнебимогаода
будеспроведенниза200годинана
основупостојећихпрописа,процеду
раизаконакојинисудобри.Коднас
свепредуготрајеипрописисуогра
ничавајући.Стогаразумемтоштосу
иницијаторирешилидазаобиђупо
стојећисистемпасупотеглизатим
дасетаатрактивнаповршинапрогла
сизапростородзначаја,чијијеста
туспосебан.Опет,сдругестране,по
себнопитањејестенесамоестетски
моменатсвегаштоћетамобитииз
грађено,већјетоиматрицапокојој
ћетакозначајандеоградабитиуре
ђен.Утомдоменумислимданијена
прављенправиизборизатојеструка
реаговала.Таквеструктурекаквеће
сеправитинатомместунисуутеме
љенеуконтекстуБеограда,већсеви
ђајууАзербејџану,Дубаију…Могло
бисерећидајеутомсмислупроје
катпродуктглобализације,укојојсе
наистиначинреагујеуразличитим
деловимасвета.

Шта ми сли те о иде ји по ве зи ва ња 

Ка ле мег да на и сав ског ше та ли
шта, код Бе тон ха ле, ко ју су осми
сли ли Мр ђан Ба јић и Ри чард Ди
кон?  

Уовомслучајудобројебилоштоје
расписанконкурсзауређењетогпро
стора,кадајестиглостотинурадова
еминентнихсветскихаутораикада
су равноправно победили предлог
јапанскогархитектеСоаФуџимота
инашегБраниславаРеџића.Тадаје
траженодасетајпросторузСавудо
датноосмислисадржајима,анеса
моповежесаКалемегданом.Лошеје
штојесадаидејадасесвето,изгле
да,заборавиинаправи,узскулптор
скимоменат,једнапасарелакојачи
нифизичкувезуизмеђудветачке.Не
улазећиууметничкувредностБаји
ћевогиДиконовогрешења,овонеће
произвестиправиефекаткаоштоби
тобилокодизвођењаједногоддва
награђенарешења.

По сто ја ла је и иде ја да се на до њем 
Дор ћо лу, где је ха ла Бе ко, из гра ди 
обје кат ко ји је про јек то ва ла ре но
ми ра на За ха Ха дид, ко ја је не дав но 
пре ми ну ла. Ње на за ми сао на и шла 
је, та ко ђе, на опреч на ми шље ња…

Кадајеовајконкретанслучајупита
њу,разумемионекојигаподржавају
ионекојисматрајудамутаквомту
нијеместо.Али,оноштоби,мислим,
билозначајнозаБеоградјестетода
сеуједномтренуткуизградинешто
што је осмислиланека велика зве
здаусветуархитектуре.Тобиима
ловишепозитивнихефеката,градби
биокреативнији,иновативнији,по
јавиобисенаархитектонскојмапи,
тиобјектипосталибимамацзадру
геархитекте,билодадођудагавиде,
билодаразмислеотомедаиониовде
нештопројектују.
 Ми ли ца Ди ми три је вић 
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Београднаводијепродуктглобализације
ШтетајештонећебитиизведенниједаноддванаконкурсунаграђенапројектазауређењеБетонхале
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НаконпремијереуМузејупримењених
уметностиуБеограду,СлавимирСтоја
новићпредставићесеуМузејусавреме
неуметностиВојводинеретроспектив
номизложбомкојаобележавапрвих30
годинавизуелнихкомуникацијаједног
однајпознатијихдомаћихграфичких
дизајнера.Поставка,којатраједо30.
априла,приказујеразвојнипутуметни
каоднајранијихцртежаиздетињства,
прекоплаката,стрипова,илустрација,
логотипа,магазина,омотаплоча,дона
грађенихпројекатакојејерадиозаве
ликемеђународнекомпаније.

Славимир Стојановић (Београд,
1969)дизајнерскукаријерузапочео
jeвећса16година.СтудираојеГра
фичкекомуникацијенаАкадемији
примењенихуметностиуБеограду,
аспецијализоваосенаВисокојшко
лизадизајнуГетеборгуинаАкаде
мијиликовнихуметностиуЉубља
ни.Радиојекаокреативнидиректор
убројнимагенцијамауСрбијииСло
венији,ањеговипројектиудомену
дизајнаиадвертајзингадобилисуви
шеодтристотинемеђународнихна
градаипризнања. К. Р.

Награда„ВаскоПопа”
Расписанјеконкурсзадоделукњижевненаграде„ВаскоПопа”занајбољупе
сничкукњигуобјављенуу2015.години.Занаградуконкуришусвепеснич
кекњигеобјављененасрпскомјезику.Правопредлагањаимајусваправнаи
физичкалица.Наградасесастојиодновчаногизносаиповеље,којидодељује
дародавац„Хемофармфондација”.Награда,којујеосновалаАгенција„Ђор
ђевић”,бићеурученауВршцу,наданрођењапесника
ВаскаПопе,29.јуна2016.године,уГрадскојкући,уподне.Покровитељ

наградејеОпштинаВршац.Конкурсјеотворендо30.априла2016.године.
Књигепесама,утрипримерка,слатинаадресу:Српскокњижевнодруштво,
Француска7,Београд,сназнаком:Занаграду„ВаскоПопа”. З. Р.

РетроспективаСлавимираСтојановића

Једанодизложенихрадова

Своја вишегодишња трагањаСтанко
Стојиљковић,оснивачиуредникнауч
нестране„Политике”,упензији,прето
чиојеуновукњигу„СрбијадоШангаја,
иназад”,издавач„Знањеплус”.
Навишеод200страница,којевер

ноодсликавајуновинарскоистражи
вање,објављенисучланци,разговори,
есејиипогледиаутораинеколицине
овдашњихистакнутихнаучника.Ка
зивањејезапочетоексклузивнимдо
сијеом „Сто најугледнијих у свету”,
штампаном у новогодишњем броју
нашеглиста(31.децембари1,2.и3.
јануар1993),којејепокренулолави
нунаписаспокудамаипохваламаака
демикаиуниверзитетскихпрофесора.
Једватрећинавиђењаосванулајеуру
брици„Међунама”,осталедветрећиненису,аобјашње
њезаоваквуодлукуникаданијеобзнањено.
Новинарсеизненадаобреоучудној„земљицитата”,

најпоузданијег,иаконеијединогмерилазавредновање
научногстваралаштва,наставиоједаистражује,после
чегаје„Политика”штампаладесетњеговихчланакаи

ексклузивниинтервјусдрЈуџиномГар
филдом,творцемсамеравањасвачијегна
учногдоприноса.Ујануару2005,опетна
страницаманашеглиста,појавиосечла
накСтанкаСтојиљковића „Далеко500
светских”,укојемсезапитаозаштоУни
верзитетуБеоградунијемеђуодабрани
маусвету.Изновасусеусталасалиака
демскидухови,апотписникје–затошто
је„првикукурикнуо”,какозасебекаже
–уместоулонцу,завршиоуШангајској
комисији,сачињенојоднајугледнијихна
учнихименаБеограда.Једининовинару
овомугледномдруштву.
Многотогаосталојенепознато,штотек

садасазнајемопрелиставајућикњигу.Ис
траживачкомновинарствуиспречилесу
семногепрепрекенапуту.Аутороправ

даноуподнасловупита:Хоћели(Београд)туиостати?
Ујекусвежустријихрасправапротеклихседмицаиме

сециувезискрађамаипреварамаудомаћојнауци–пла
гијати,аутоплагијати,лажнидокторати,књига„Србијадо
Шангаја,иназад”можепослужитикаоводичуразумева
њуовепогубнепојаве. К. Р.

Би ла је у нај кра ћем, као би бли о теч ки 
рад ник Би бли о те ке гра да Бе о гра да, у 
пот пу но сти по све ће на свом по зи ву у ра
ду са чи та о ци ма. При па да ла је тре ћој ге
не ра ци ји уче ни ца Сред ње би бли о те кар
ске шко ле, је дин стве не сред ње струч не 
шко ле у Ср би ји, осно ва не на ини ци ја ти
ву дру штва би бли о те ка ра 1948. го ди не. 
Тек са овом ге не ра ци јом, у ко јој се на
шло 14 де во ја ка и 9 мла ди ћа, шко ла, ко
јој је основ ни за да так био да шко лу је 
струч не ка дро ве за рад у на род ним би
бли о те ка ма, до би ја свој пу ни ле ги ти ми
тет. Ме ђу уче ни ца ма на шла се и Ми ли ца 
Бо дић, ро дом из но вог Се ла крај Ве ли
ке Пла не, из ве ли ке за дру жне по ро ди
це, са ста ром по ро дич ном ку ћом ко ја 
да ти ра с кра ја 18. ве ка. Ма тур ске ди
пло ме, са со лид ним кла сич ним зна њем 
и до бро про ми шље ним зна њи ма из 
струч них пред ме та, до би ли смо на Ви

дов дан 28. ју на 1954. го ди не. Ми ли ца 
Бо дић, сви ма зна на као Се ка, на пре по
ру ку на ше раз ред не, проф. Ју ли ја не Ши
шко вић, за по че ла је кра јем 1954. го ди
не сво ју би бли о теч ку ка ри је ру у Би бли
о те ци гра да Бе о гра да. За пре дан рад у 
овој углед ној кул тур ној уста но ви, уз мно
ге по хва ле и за хвал ност чи та ла ца, сле
ди ла су и зва нич на при зна ња, ме ђу ко
ји ма је сва ка ко нај зна чај ни ја на гра да 
дру штва би бли о те ка ра до де ље на Ми ли
ци Бо дић Се ки за дан би бли о те ка ра Ср
би је за до при нос уна пре ђе њу би бли о те
кар ства Ср би је. де цем бра 1990. го ди не. 
Ра ди ла је још пу не че ти ри го ди не, сте
кав ши за све те го ди не ве ли ки број по
што ва ла ца и при ја те ља ме ђу ин те лек ту
ал ци ма, и ис пра ће на у пен зи ју кра јем 
1994. го ди не као је дан од нај за слу жни
јих би бли о теч ких рад ни ка пр ве ве ли ке 
уста но ве.

ни је има ла сво ју по ро ди цу, по ро ди ца 
су јој би ли чи та о ци би бли о те ке и чла
но ви Пла ни нар ског дру штва „По бе да”. 
од 1962. го ди не ак тив ни члан овог по
зна тог пла ни нар ског дру штва, она је 
то ком ни за го ди на би ла и во ђа пу та на 
мно гим пла ни нар ским по хо ди ма у Ју
го сла ви ји и по окол ним зе мља ма, али 
у нај ду бљем се ћа њу мно гих од нас 
оста ће и кра ће ту ре на ре ла ци ји Бе о
град – По кај ни ца и у по врат ку ру чак у 
но вом Се лу за 50 осо ба са оба ве зним 
лон цем па су ља за чи ње ним бо сиљ ком 
ко ји је не го ва ла у сво јој ба шти у ро ди
тељ ском до му. По след ње три го ди не 
ти хо ва ла је у свом до му у Кра ље вач кој 
88 и ти хо пре шла у ко лек тив ну ме мо
ри ју. Лич но сам јој за хва лан на ве ли кој 
љу ба ви и па жњи ко је је ис ка зи ва ла 
пре ма мо јој де ци и уну ци ма. 
 МилошНемањић

In me mo ri am Ми ли ца Бо дић Се ка (1931–2016)

Стојиљковићева„СрбијадоШангаја,иназад”


