ПОЗИВНИЦА
НА СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
СРПСКИ КРИВАК 2016
29.11.2016. у 19 часова
Уметничка средња школа ARTIMEDIA, Булевар Војводе Мишића 41

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 2016. годину су:
1. Др Марилина Века - медији и комуникације
2. Светлана Китић - спорт (рукомет)
3. Академик Иван Божовић - физика
4. Академик Миодраг Остојић - медицина
5. Академик Душан Груден - технологија
6. Дејан Савић - спорт (ватерполо)
Свечана академија поводом доделе награде одржаће се у уторак, 29. новембра
2016. године, са почетком у 19 часова, у Уметничкој средњој школи "ARTIMEDIA",
Булевар Војводе Мишића 41, Београд . Школа се налази преко пута Сајма, на углу
Булевара Војводе Мишића и Руске улице, а испред школе стају трамваји 3, 12 и 13,
у оба смера.
Током Свечане академије биће изведен пригодан културно-уметнички програм. По
Завршетку Академије, у холу Школе, биће организована нарочита врста коктела под
називом "Пројобоз".
Додела награде Марији Лини Веки и Дејану Савићу одржаће се 28.11.2016. у 12
часова на церемонији у Удружењу књижевника Србије, улица Француска 7.
УЛАЗ СЛОБОДАН – ДОБРОДОШЛИ!

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОБИТНИЦИМА НАГРАДЕ
СРПСКИ КРИВАК 2016
Марија Лина Века је италијански новинар, писац, активиста и хуманиста.
Председница је невладиног удружења Поновно рађање ОНЛУС/италијанскосрпско пријатељство, које помаже српско живље у енклавама на Космету.
Објавила је неколико књига: Косово и Метохија - немогућ повратак,
Изгубљено Косово и Вучје срце.
Прослављена рукометашица Светлана Китић освајач је бројних клупских и
репрезентативних одличја. За најбољу младу играчицу света проглашена је
1977. године, а за најбољу рукометашицу света 1988. 2010. године
проглашена за најбољу рукометашицу свих времена.

Академика Ивана Божовића сврставају у светски врх експерименталних
физичара. Први је у свету направио квалитетан Џосефсонов тунелски
контакт. Дао је велики допринос наноижењерству, посебно контролисаној
изради вештачких кристала. Запослен је у Брукхејвен националној
лабораторији у Њујорку.
Академик Мидораг Остојић, кардиолог, један од малобројних професора
емеритуса у Србији. Специјализовао се у најчувенијим кардиолошким
центрима Европе и Америке, а у многима је данас гостујући професор.
Научне радове, више од 800, објављивао је у најпрестижнијим медицинским
часописима.
Академик Душан Груден данас је један од најславнијих конструктора
аутомобилских мотора на свету. Од 1973. радио је у компанији „Порше“, у
којој је напредовао до директора Одељења конструкције и развоја мотора.
Оснивач је и председник Друштва инжењера и техничара „Никола Тесла“ у
Баден-Виртембергу.
Асоцијација светских ватерполо тренера прогласила је Дејана Савића за
најбољег стручњака у 2015. години. У каријери је одиграо 444 утакмице и
постигао 405 погодака. Године 2012. изабран је за селектора репрезентације
Србије, и од тада почиње незапамћена ниска успеха какву ниједна друга
земља нема.

УЛАЗ СЛОБОДАН – ДОБРОДОШЛИ!

