Уочи Светског дана пчела
МЕДОНОСНИ УКРШТАЈ
посвећен успомени на Миодрага Радовића
Поздравна реч
проф. др Драган Станић

Предавање и Концерт
Поводом 180 година рођења Лазе Костића и Јована Живановића
Предавање
ПРИМЕНА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА
ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОРГАНСКОГ МЕДА
Александра Лабус, Маријана Деспотовић-Зракић, Зорица Богдановић
Душан Бараћ, Божидар Раденковић
Катедра за електронско пословање, ФОН, Универзитет у Београду
Концерт
ПЧЕЛОЈАВЉЕЊЕ
Љубомир Николић Јутарња песма пчела и Месечеве свадбе (премијера)
др Доротеа Вејновић Иконе сијају
Радослава Воргић Журжован - сопран
Стефан Ракић и Доротеа Вејновић – клавир
Лазини амбасадори
Уочи Светског дана пчела, у години када обележавамо 180 година од рођења два
пријатеља, научника и заслужних чланова Матице српске - Лазе Костића и Јована
Живановића, оснивача модерног пчеларства, Фондација „Лаза Костић“ и Катедра за
електронско пословање, ФОН, осмислили су јединствени „медоносни укрштај.“
Наравно, у идеалном простору - Свечаној кошници Матице српске!
Предавање о савременој технологији праћења производње органског меда, укрштено је
медоносним песмама из кошнице интерационално признатих аутора Доротее Вејновић
и Љубомира Николића. „Музички мед“ настао је као директан резултат Пчелојављења,
јединствене антологије Миодрага Радовића, која је пчели отворила пролаз у жице, у
глас и у дирке српске уметничке музике. Невероватно је али истинито, да упркос

огромном опусу наших песника од давнина до данас, српски композитори тек са
појавом Пчелојављења откривају богоносну пчелу као благородну тему за стварање.
Сажетак предавања: Глобално тржиште хране се суочава са бројним изазовима
везаним за праћење порекла, контролу и сертификацију органске хране. Решавању овог
проблема могу допринети савремене информационе технологије, као што је блокчејн.
Циљ овог предавања је да се укаже на могућности примене блокчејн технологија за
праћење органске производње меда. Предложен је модел који омогућава праћење
комплетног ланца производње органског меда, проверу испуњености услова за
сертификацију и транспарентне и веродостојне информације за крајње купце.
Размотрена је улога различитих стејкхолдера у предложеном блокчејн систему:
појединачних произвођача, предузећа, лабораторија за контролу квалитета, трговаца,
купаца, и других, уз значајну улогу надлежног министарства. Примена предложеног
модела може да смањи могућност фалсификовања и унапреди производњу органског
меда у Србији. Предложени модел је по први пут представљен у предавању по позиву
на пленарној сесији међународног симпозијума у Нижњем Новгороду, Русија, у марту
2021. године.
***
Предавање и концерт ће се одржати 18.05.2021.године у 12 часова у Матици српској,
без присуства публике. Публика ће моћи да уживо прати овај догађај преко веб сајта
Матице српске: http://www.maticasrpska.org.rs/uzivo-prenos/

