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Да Србија ради, да гради и да рађа!

Расли смо и одгaјани на извору вере у нашој Светој Пећкој Патријаршији,
мајци свих православних храмова, како је ја зовем- српски Јерусалим. 
У том храму смо учени љубави, поштовању, толеранцији и праштању!
С вером у Господа и у Васкрсење Христово, вођени Божјом светлошћу,
поново смо из темеља створили све, обновили компанију и попели се на
кров света. И када је било најтеже и када су искушења била најјача, ми смо
веровали! Драги наши пријатељи, знајте да је за оне који искрено верују у
Господа, све могуће и све је оствариво. Ми вам сведочимо да је тако!
Од када смо протерани из Србије направили смо још пет Мобтел-а, али нас
вера никада није напуштала! Зато верујте, јер Господ није Србији наменио
сиромаштво и патњу, Господ је љубав, просперитет, светло и благостање!
Снагу налазимо у вама– свом народу. Србија јесте наша једина земља и
наша највећа породица којој припадамo целим својим бићем. Родитељи су
нас научили да волимо своју земљу, поштујемо њене људе без обзира које
су вере и нације, да чувамо православље и традицију предака. Надам се да
нам нећете замерити што нашу срећу желимо да на овакав начин поделимо
са вама, на велики хришћански празник Васкрсења Христовог. Желимо од
срца да се захвалимо свим својим пријатељима на Фејсбуку. Хвала вам на
више од 118 милиона порука, коментара и речи подршке. Дали сте нам
огромну снагу да истрајемо и лакше превазиђемо све неправде које су нам
се догодиле. Учинићемо све да српски домаћини створе величанствене
компаније и корпорације које ће заузети важна места не само у региону
него у целом свету. Створићемо услове да наши земљаци који су трбухом за
крухом отишли у свет, могу да се врате својој мајци Србији, да могу мирно
са својим породицама да живе, раде и стварају у земљи у којој су рођени.
Направићемо од Србије велико градилиште, Србију која ради, која обнавља,
Србију која рађа! Чинимо све да наш рад и развој увек буду пример и
подстрек за рад и развој других компанија, породица и појединаца. Као што
то чине наши шампиони освајајући медаље на светским и Олимпијским
такмичењима постављајући Србију на кров света, тако смо и ми успехом
наше компаније Дана Холдингс, поставили Србију на кров светске
економске владе. Зато се заједно молимо за васкрс Србије– земље коју
волимо– за њен привредни, економски, људски васкрс у земљи благостања,
праштања, у земљи у којој ће једини плач бити радосни плач новорођених
кћери и синова.
 
Драги наши пријатељи, желимо вам здравља, да вас љубав вечно греје, да
поштујете своје родитеље, да се радујете са својом децом и унуцима.

НА МНОГАЈА ЉЕТА ВАШИ МАРА И БОГОЉУБ СА ПОРОДИЦОМ КАРИЋ
ХРИСTOС ВOСКРEСE - ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

НА МНОГАЈА ЉЕТА ВАШИ МАРА И БОГОЉУБ СА ПОРОДИЦОМ КАРИЋ
ХРИСTOС ВOСКРEСE - ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Драги наши пријатељи,
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ФОТО: АРХИВА

ВАСКРС КОД ПОРОДИЦЕ КАРИЋВАСКРС КОД ПОРОДИЦЕ КАРИЋ

Богољуб Карић дошао је у Србију како би са породицом прославио највећи хришћански празник
Васкрс. 
Том приликом се присетио како је прослава највећег хришћанског празника изгледала некад.

"То је био радостан дан, сви смо морали
ујутру рано да устанемо, и да се свечано
обучемо.
 
Дођу четири фијакера и идемо са татом,
мамом и баком до Пећке патријаршије,
што је за нас децу представљало велико
задовољство, јер се обично ишло пешке. 
 
Тамо нас чекају сестре, наше монахиње.
Служба је трајала од четири сата до девет
ујутро, ми седимо слушамо, певамо
црквене песме. После службе сви верници
су ишли око патријаршије три пута, тада се
причестимо и изљубимо. 
 
Моја бака и мама су фарбале јаја за сваку
породицу, за турску, албанску, за сваку
породицу је било најмање колико деце има,
па пута три"

"Скупили смо се по обичају, да будемо сви заједно на Васкрс. То нас радује и јача као породицу,
јер породица представља стуб друштва, најважније је да се поштују како родитељи тако и сви
чланови породице, јер ако је породица сложна, онда може све.
 
Васкрс је дан за окупљање породице, за мир, љубав, радост, весеље и најбитније праштање,
опраштајте једни другима и волите се као што и ми волимо вас."

Богољуб се присетио и како су
славили Васкрс на Косову.  
Богољуб се присетио и како су
славили Васкрс на Косову.  

ФOTO: "CLIP.RS"
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БОГОЉУБ КАРИЋ НАЈПОПУЛАРНИЈИ НА ФЕЈСБУКУБОГОЉУБ КАРИЋ НАЈПОПУЛАРНИЈИ НА ФЕЈСБУКУ

У званичним подацима се наводи да је у последњих месец дана страница Богољуб Карић досегла
до чак 1.233.728 корисника и то с тенденцијом раста.
 
Аналитичари са мреже Марка Закерберга су истакли да је највише фанова међу особама
старосне доби од 35 до 54 године, односно међу људима који су у пуној радној снази.

Међу 100 најбољих на светуМеђу 100 најбољих на свету

Баш у прилог последње наведеном ваља додати
да је Карићеву компанију Дана Холдингс по
други пут заредом престижни лондонски
магазин "World Finance" уврстио међу 100
најуспешнијих компанија на свету. У тој
планетарној елити место заслужују само
најбољи, чији менаџмент представљају људи
визионари који утичу на економску политику, а
Карић се наметнуо пословним успесима у
државама бившег СССР, ЕУ и Уједињеним
Арапским Емиратима, те увођењем напредне,
паметне технологије у грађевинарству ради
побољшања квалитета живота. Такође, важно је
напоменути да Дана Холдингс у поменутим
земљама запошљава више од 50 одсто
стручњака који долазе из Србије.

Званична Фејсбук анализа показује да председник БК групе и лидер Покрета снага Србије
има 2,5 пута више пратилаца од свих политичара и странака у нашој земљи.   

ФОТО: АРХИВА

Богољуб Карић је по
популарности далеко испред
свих српских политичара и
странака!
Ово је чињенично стање на које
јасно указују анализе
најпопуларније друштвене мреже
Фејсбук, а које недвосмислено
говоре да је председник БК
групе, лидер Покрета снага
Србије и успешни српски
бизнисмен по броју пратилаца
иза себе оставио СРС, Двери,
Александра Вучића, СНС и
Драгана Марковића Палму,
односно да од најближих
конкурената има чак 2,5 пута
више фанова

ФОТО: АРХИВА
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БРОЈКЕ/ЧИЊЕНИЦЕ
 
1.233.728 корисника у протелких
месец дана остварила је страница
БОГОЉУБ КАРИЋ
 
735.941 преглед видео записа
 
190.077 директних интеракција са
корисницима преко приватних порука,
коментара делјенја на зиду корисника и
слично
 
БРОЈ ПРАТИЛАЦА
 
Богољуб Карић........................................518.414
СПС.............................................................185.353
Српски Покрет Двери...........................172.972
Александар Вучић..................................161.682
СНС............................................................120.409
Вук Јеремић.............................................103.927
Драган Марковић.....................................43.816
 

КАРИЋЕВИ  ФАНОВИ  ПО  ПОЛУ  И  УЗРАСТУ

Пол                                                              Укупно

 Мушкарци                                                      54%
 Жене                                                               46%

НАЈВИШЕ   ПРАТИЛАЦА  ПО  УЗРАСТУ

Мушкарци

Жене

25-34 година                                10%

25-34 година                                 6%

35-44 година                                11%
45-54 година                                10%
55-64 година                                 8%

35-44 година                                 9%

45-54 година                                10%

55-64 година                                 11%

Богољуб Карић у својим објавама на
друштвеним мрежама управо апострофира
реалне пословне резултате, аргументујући их
снимцима и фотографијама. И не заобилази да
истакне важност породице и њихову подршку у
свему што је урадио.

                                                      Представљање
успеха је магнетични разлог да буде присутан у
видном пољу грађана и да се о њему говори.
Људи воле да виде успешног човека. Он се
представља као личност која у сваком тренутку
може да се окрене и према политици и да буде
прихваћен. Његове поруке о јединству
породице су важне, јер ако је нешто пропало
овде у кризним временима, онда је то
породица. Она традиционална је била на
истеку, нова се није формирала и створила се
празнина коју треба испунити добрим
примером, што он чини - објашњава социолог
Ратко Божовић.
"Људи се препознају у његовом успеху"
Психотерапеут Зоран Миливојевић има своје
виђење повезаности толиког броја људи с
Богољубом Карићем на друштвеним мрежама:

- И прича о породици и прича о успесима
привлаче људе у интеракцију с њим. 
 
Породичне вредности су мало заступљене у
медијима, ту и тамо кад се прича о наталитету,
кризи породице, деци или дечјим додацима.
Сигурно да та тема има своју публику која жели
да се више о томе говори, што он чини.
 
Други моменат су успеси. Карићи су били и
овде успешни, па се та прича наставила, али о
томе не знамо много, а људи су радознали.
 
Богољуб Карић је човек који гледа на дужи рок,
има одређене политичке амбиције, а народ
занима да почне да поново ради овде.
 
 
Не изиграва интелектуалца, он је обичан човек
који је успео, и људи се у томе виде. Они који
су незадовољни постојећом гарнитуром на
власти, а у опозицији не виде програм који би
могао да доведе до обнове Србије - можда то
виде у њему.

- Ништа не успева као успех.
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"Он је спас за домаће предузетнике"
Проф. др Јозефина Беке-Тривунац, економиста, указује на важан сегмент који повезује народ 
с Карићем.

- Дружење са успешним и богатим људима
повећава веру у сопствени успех. Многи још
нису заборавили Мобтел и посебно БК ТВ.
Важно је указати и на следеће две околности
које спонтано подстичу интересовање за
Богољуба Карића. Прву, да он има харизму
предузетника који је посвећен породици и
својој земљи, и другу, да је више пута јавно у
последње две године упозоравао на то да је,
ако већ постоје намере да се изврши
одређени ниво субвенција и дају неповратна
средстава као подстицај за отварање сваког
радног места, то право не укине страним
власницима капитала већ да се са њима
изједначе домаћи, који би сигурно на један
домаћински и квалитетан начин знали да
повећају нивое своје производње и да запосле
већи број људи - нагласила је и додала:

- Необично је да данас БК компанија ради и гради по целом свету и да има такав успех што је
ретко за наше бизнисмене на међународном плану, а да ће у Србији, и поред најављених бројних
пројеката и понуђених најбољих услова, пре градити турске компаније него БК група. То је
заиста једна непознаница зашто и поред подршке ове власти не успевају да добију послове. 
Као да се неко плаши рада и присуства БК компаније.

ФОТО: АРХИВА

СНАГА ЈЕ У НАМА! ДА СЕ УБРЗА ПРОЦЕС
КОНСОЛИДАЦИЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ПСС-БК

СНАГА ЈЕ У НАМА! ДА СЕ УБРЗА ПРОЦЕС
КОНСОЛИДАЦИЈЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ПСС-БК

У Београду је одржан састанак председника
општинских и градских одбора Покрета СНАГА
СРБИЈЕ- БК на коме је договорено да се убрза
процес консолидације територијалних
организација, а планови радова прилагоде
садашњем политичком тренутку у Србији.

Био је то не само бројчано снажан скуп, већ и по идејама и предлозима, састанак који ће свакако
утицати да снага ПСС- БК дође до изражаја, јер повратком Богољуба Карића после 11 година
прогнанства, вратио се оптимизам код старог чланства, али и у многим срединама је уочљив
прилив нових, пре свега младих чланова.

Закључено је да се што брже формирају Клубови младих и Савет жена.
 
Са пролећем, наравно, буди се и жеља да у свим градовима, а поготово тамо где је у прошлости
била замрла активност ПСС-БК, поново крене у офанзиву, да Србија буде економски снажнија,
да млади нађу посао овде, уместо што стечено знање нуде страним земљама, али и да се ојачају
општински и градски одбори новим кадровима.

*Аутор: Александар Митровић Фис
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ПСС- БК је ваљда једина странка у Европи, ако не и у свету, која је опстала и поред политичког
изгнаства лидера, који је 11 година провео ван Србије. Истина, реч је о Богољубу Карићу, човеку
који је и раније са браћом имао развијен бизнис по свету, а највише у земљама некадашњег СССР,
па је за 11 година изгнанства из Србије објективно направио чудо у свету. Подигао је своје
грађевинске компаније до светског нивоа и после награда које је раније добијао у Кану и Бечу,
прошле године је од релевантне америчке организације, која се бави рангирањем највећих и
најуспешнијих светских бизнис компанија, сврстан на 23. место!

ФОТО: АРХИВА

Повратком у Србију пре две године, Карић је одмах понудио и план Београду да се гради „Тесла
град“, Дакле, оно што он назива „град у граду“, од око 2 милиона квадратних метара пословног и
стамбеног простора, које би финансирала БК група, с тим да се квадрат у том граду продаје не
преко 500 долара по квадратном метру!
 
Наравно, на скупу најодговорнијих људи ПСС- БК на терену било је реч и о потреби да свако у
свом граду истражи могућност да се у седиштима округа граде мини „Тесла градови“. А то значи
да се истраже потребе и са локалним властима, нађе повољан терен који би био у складу са
развојним програмима тих градова.    

Преовладало је мишљење да општински и градски одбори морају да интензивније раде, да
створе месне одборе у свим месним заједницама и да се припреме за редовне изборе на свим
нивоима у Покрету СНАГА СРБИЈЕ-БК.          
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ИСТОРИЈСКИ СПОРАЗУМ У ОЛИМПИЈСКОМ ГРАДУ У РУСИЈИИСТОРИЈСКИ СПОРАЗУМ У ОЛИМПИЈСКОМ ГРАДУ У РУСИЈИ

Ваљево изашло на Црно море, следи братимљење са Сочи�ем!
 
Докумет о успостављању при�атељских односа између руског и српског града потписали Виктор
Петрович Филонов и Милорад Илић, а српску делегаци�у предводио народни посланик Драгомир Ј.
Карић

Ваљево и Сочи су на корак од братимљења, а томе у прилог иде Споразум о пријатељству који су
у уторак потписали председник Градске скупштине Сочија Виктор Петрович Филонов и
председник Скупштине града Ваљево Милорад Илић.
 
Свечаности у олимпијском граду на Црном мору претходио је састанак којем су присуствовали
градоначелник Сочија Анатолиј Пахомов, депутат Јуриј Сергејевич Немцев, представници
локалне администрације и чланови српске делегације коју је предводио народни посланик
Драгомир Ј. Карић, члан Парламентарне групе пријатељстсва Србије и Русије. 
Истакнуто је да су становници Србије заинтересовани за одмор у познатом летовалишту, а
разматране су и могућности реализације великих пројеката у области грађевинарства, културе,
бизниса као и размене студената.
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Драгомир Ј. Карић је за медије у Русији, који су опширно извештавали о овом великом догађају,
истакао да је указано на потребу увођења директне авионске линије између Београда и Сочија,
са чим се сложио и градоначелник Пахомов који је одмах наложио сарадницима да са авио-
превозницима размотре најбоље опције за реализацију овог плана.
 
– Када сам градоначелнику Пахомову рекао да Србија нема море и да можемо са њима да
сарађујемо, он је одмах казао: “Од данас Србија има море!” Директан лет од Београда до Сочија
трајао би два сата и спремни су да успоставе ту линију. Треба имати у виду да у Сочију сезона
траје 365 дана у години. Ево сад је април, људи се купају, а горе на планини од 2.900 метара има
много снега и скијање је у пуном јеку. То је феноменално. Сочи је, иначе, историјски град, има
много тога да се види. Тамо се одржавају и трке Формуле 1, пуно је модерних стадиона и
спортских дворана. Сочи је град у којем недеља дана пролети као један дан. Тамо има све што
грађани Србије воле – прецизирао је Драгомир Ј. Карић.

Иначе, идеја о блиској сарадњи између Ваљева и Сочија развили су пре две године млади
посланици на Фестивалу омладине и студената, након чега је уследио низ састанака градских
челника, који су на крају довели до потписивања овог изузетног стратешког споразума од велике
важности за продубљивање пријатељских односа између две државе и јачање привредне
сарадње.  
 
– Договорена је нова посета Ваљеву градских челника Сочија, који су изузетно заинтересовани да
доведу инвеститоре који ће да уложе у изградњу постројења за прераду воћа, поврћа и меса у
Западној Србији, што је за нас од великог значаја– отркива Драгомир Ј. Карић и додаје:
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– Презентације ће бити приређене у Ваљеву, Ужицу, Шапцу и Чачку, значи у четири округа.
Управо регионално повезивање је веома важно и на томе увек потенцира и Богољуб Карић, као
председник Покрета Снага Србије и председник Удружења индустијалаца и предузетника Србије,
и то се у потпуности уклапа у стратегију председника Србије Александра Вучића о повезивању
свих субјекта Србије и Русије за бржи напредак привредне и економске сарадње.

Српску делегацију су у Сочију осим народног посланика Драгомира Ј. Карића и предсдника
Скупштине града Ваљево Милорада Илића чинили проф. др Мирољуб Ивановић, члан Већа града
Ваљева, одборник Милош Ковачевић, економиста Саша Митић и Драгољуб Јованчић из Чачка.

ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ
 
ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ
 Драгомиру Ј. Карићу указана је велика част када му је градоначелник Пахомов уручио медаљу у
име грађана Сочија која се додељује заслужнима за допринос у развоју града.
– Награђен сам за заслуге у развоју олимпијског града и за изградњу једне од најбрже подигнутих
зграда у Сочију током припрема за Олимпијске игре, која и данас краси град. 
Они то не заборављају – нагласио је Карић.
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ИДЕЈЕ МЕЊАЈУ СВЕТ!

Нема случајности да смо се пре неких месец дана поново сетили младих после толико година.
Још ми је у сећању дан у Крагујевцу 2008. године када смо одржали прву скупштину младих,  на
којој смо избарали руководство омладине Покрета СНАГА СРБИЈЕ– БК. Наш лидер, Богољуб
Карић тада није био с нама јер је већ две године био у прогнанству. Зашто? Једноставно зато што
је не само имао идеје, које су мењале Србију, већ што је све то и реализовао и изазвао гнев
тадашње „политичке елите“  у СР Југославији.

Карићи нису  куповали шећеране за по три долара по фабрици, рачунајући у ту цену и све што се
нашло у магацину. Они су идеје из породичне гараже из Пећи претворили у стварност
– Астра банку, Европа осигурање, БК Универзитет, БК Телевизију и најзад круна свега– у Мобтел,
који је хранио 10.000 породица.

Млади ПСС- БК су још тада имали идеје да мењању Србију. Тог зимског дана, када је 297 делегата
дошло у Крагујевац када ни редовни аутобуски саобраћај није функционисао због поледице и
снежне олује,  Богољуб Карић  није смео да им се обрати ни телефоном.
 
Кажем ово управо због наслова– ИДЕЈЕ МЕЊАЈУ СВЕТ. Богољуб је поручио из Москве: 
"ПСС- БК ће истрајати упркос свим прогонима, ако се ослоните на младе!" А тамо је био нашао
уточиште, јер су у ноћи 2006. године, после обраћања маси на Тргу републике у Београду,
минути одлучивали да ли ће Богољуб, пре у мраку да пронађе „непокривену рупу“ на граници
СРЈ, или ће влада др Коштунице успети да га притвори . Закон је тада био– у притвору могу да те
држе четири године, а да ниједном не изађеш ни пред истражног судију!

И све то– због  сукоба идеја! Он и браћа су их остваривали из породичне гараже, а они који су
после „Петооктобарског преврата“, који су већ били приватизовали све што су људи у
социјализму подигли, „бацили око“ и на оно што су Карићи имали.
 
Идеје мењају свет набоље, али и инспиришу мафије. Оне могу да буду гангстерске, кријумчарске
или трговаца дрогом, наравно и политички тајкунске. Млади у ПСС- БК тада, те зиме 2008.
године су схватили да идејом да се окупе у клубове младих, заправо остварују идеју да нема
људске будућности без младости. Младост не зна за страх  и управо она мења Србију!

ФОТО: АРХИВА

 



 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

Дакле:
 
•  Зашто не бисте обновили  Клуб младих и негде за месец или два у неком граду, ко зна ком
одржали поново оснивачку скупштину Клуба младих Србије ПСС-БК са намером да ви будете
носиоци нових идеја и нових остварења. Да посао нађете у Србији, а не да овде стичете знање
које ћете „продавати“ оном богатијем делу света. Када то кажем, имам на уму да једна Немачка
губи 120.000 лекара и медицинских сестара годишње, високообразованих, који одлазе у Америку
или негде где ће бити боље плаћени него у Минхену или Берлину. Да, многи ће рећи- па и ми
идемо тим путем, јер њиховим одласком нама се отварају радна места. Тачно! Али је истина и да
ћете бити мање плаћени од њих, јер да није тога, не би их Немачка тек тако пустила да оду, зар
не?
 
•  Кажу - „напољу“ су неупоредиво бољи услови за напредовање у струци него код нас. И у томе
нема лажи и преваре. Али, буни једна ситница- зар се наши средњошколски математичари не
враћају са сваког такмичења у свету са златним и сребрним медаљама? Бронзане их већ не чине
посебно срећним.
 
Многи то тумаче као– не недостаје нам таленат и памет, али немамо услова за даљи напредак. То
је тачно, али ми морамо, ако прихватимо „правила која мењају свет“, да мењамо и себе тако што
ћемо се враћати на своја прадедовска огњишта да бисмо знањем, идејама, али и стеченим
новцем ми били ти који ће инвестирати у своју земљу.
 
Није ли Швајцарска малтене сва у планинама, најпознатија по сатовима, са војском која иде сваке
године на допунску обуку, али оружје држи код куће и јодлују по својим планинама, а не жуде да
сиђу у Ломбардију или у Немачке градове! Таквих примера има на претек. Наш посао је да се
избримо за нешто друго. Богољуб  је надмудрио „политичке вукове“ Србије на председничким
изборима 2004. године причом о „зеленој салати."

Генерацијски се разликујемо. Учио сам азбуку пишући на таблици кредом, а данас предшколска
деца користе мобилне телефоне, логично је да ће се они, када постану пунолетни, такође
суочити са проблемом како мењати и Србију, и свет, али и ПСС- БК.
 
Убеђен сам да је на вама, садашњој младој генерацији чланства, да будете носиоци  оних
програмских циљева ПСС- БК који ће нама омогућити да идемо у корак са ером дигитализације.
Управо зато, ПСС- БК мора своју будућност да види у младој генерацији. Дакле, изборна
Скупштина младих мора да буде инспирација и подстрек да се Србија брже мења. Поготово када
је реч заустављању одлива "младе памети" и да њихов  садашњи боравак у свету буде само
"допуна знања  и искуства!"
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•  Уверен сам да је ваш узраст спреман да у сваком граду оформи клуб истраживача, да не кажем
иноватора, који ће осмислити систем у којем ћемо сваке године имати „дигитални конгрес“  на
коме ће се прогласити десет најбољих и бити гости на само на светским изазовима у новој
технологији, већ и Богољубови у неком од градова где је он својим градитељским идeјама успео
да једну српску фирму доведе до 23. места у свету!

 
•  Знам село близу Београда које је некад било чувено по белом луку. Данас и они купују кинески
бели лук. Зашто? Па, искрено речено, не видим разлог да млади причају о незпослености уместо
да своју машту усмере на послове који ће им бити одскочна даска за бољи, богатији и успешнији
живот. Опет је све у идејама које мењају свет. Опет је једна од неостварених идеја  ПСС- БК. 
Речено вашим језиком– у асоцијацији малих акционара, јер и они који се пењу на Килиманџаро
су вежбали на малим планинама!
 
 

И да будем разумљивији, али и конкретнији:
 
•  Очекујемо да осмислите како да цео ПСС- БК дише пуним плућима, а служи се новим
јединственим дигиталним језиком. Или другачије речено: да просторије које сада служе да се
повремено окупи општински одбор морају да постану стециште младих који ће мењати знање и
искуства у дигиталној технологији и свако у својој средини пласирати нове идеје;
 
•  Да  млади подстакну или оживе Богољубову идеју о приватном бизнису, који нам је на дохват
руке ако га удружимо са пољопривредним фармама. Шта то значи? Једноставно– млади не беже,
већ се разумно селе са њиве у град, јер савремени свет подразумева огромне фарме, а не
окућнице на хектару или два. Али, на селу данас има 1,2 милиона људи у годинама који могу да
окопају не само баштицу уз кућу већ и део затртог земљишта у сеоском атару, али немају коме да
продају оно што произведу.

 

Имате ли ви своју причу?
 
Наравно!

Имате ли ви своју причу?
 
Наравно!

Управо се зато поново окупљате. Да разговарате „дигиталним језиком“. За мене, престарелог да
га учим, остаје да се ослоним на незаменљиву ствар када се свет мења– на идеје, које су
разумљиве на сваком језику.
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„Па ми то и радимо“– рекоше ми у глас!
Застанем збуњен, за трен размислим и сетим се да идеје не мењају само свет већ вас и „ваде“ из
незгодне ситуације, па их упитам:
-  А можете ли да се и пољубите преко мобилног?
Не знам шта су помислили, али су ми шеретски одговорили:
-  Можда. Нисмо пробали!

Е, тако и све ово- имаће неку вредност ако покушамо да оснујемо поново клубове младих у
сваком граду, у свакој месној заједници, ако осмислимо „вечери дигиталне забаве“ и мењања
сазнања, али и нешто што би се претворило временом у ИДЕЈЕ КОЈЕ МЕЊАЈУ СРБИЈУ!

Било како било, све је  увек у идеји. Наравно, памте се оне које мењају свет, зар не?
Кажу- матори су увек љубомори према младима. Има истине у томе.

И да вам не останем дужан, ево једне истините, али и поучне ангедоте коју нисам измислио. На
путу од Бановог брда до Теразија увек морам да прођем кроз једну сређену шумицу. И у једном
предвечерју запазим, мени већ познат пар у цвету младости. Седе на клупи и свако нешто куцка
у свој мобилни. Застанем и питам их– децо, зар није изазовније да једно другом отворите срце и
причате о лепоти љубави.
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Преко 20 акредитованих студијских програма које нуди наш Универзитет пружају свима
могућност да пронађу нешто за себе и стекну знање које ће пристајати уз њихово будуће звање.

Поред тога, нудимо могућност одласка на стручну праксу, што је нашим садашњим и будућим
студентима најпримамљивије. Такође, студенти имају могућност да активно учествују у свим
дешавањима везаним за студентски парламент и на тај начин остваре посебне погодности
везане за студирање на нашем Универзитету.

Алфа БК универзитет мисли и на студенте из унутрашњости. Из тог разлога, отворени су
консултативни центри Алфа БК универзитета у Крушевцу, Нишу, Новом Пазару и Краљеву!

БУДУЋИ СТУДЕНТИ, ДОБРО ДОШЛИ У АЛФА БК ПОРОДИЦУ!БУДУЋИ СТУДЕНТИ, ДОБРО ДОШЛИ У АЛФА БК ПОРОДИЦУ!

ПРИДРУЖИ СЕ,
ПРЕДУПИС  ЈЕ У ТОКУ
ПРИДРУЖИ СЕ,
ПРЕДУПИС  ЈЕ У ТОКУ
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НОВИ ГРАДОВИ НАСТАЈАЋЕ
УЗ ПОМОЋ 
3Д ШТАМПАЧА

НОВИ ГРАДОВИ НАСТАЈАЋЕ
УЗ ПОМОЋ 
3Д ШТАМПАЧА
Роналд Раел и Вирџинија Сан Фратело
су пионири 3Д штампања који су
развили бројне одрживе технике
градње, а често користе материјал
попут блата, орахове љуске и талога
кафе који су у суштини бесплатни.
Они су 3Д штампање учинили
приступатнијим, користећи га за
производњу архитектонских
компоненти.

"BK TESLA NEWS"

 
 
Раел и Сан Фрателова користе различите методе, а неретко се ослањају на процес производње
осмишљен на Институту за технологију у Масачусетсу, назван “binder jetting”, а који подразумева
да се течни материјал слаже у танким слојевима пудера стотине и хиљаде пута све док се не
обликује чврсти објекат. У књизи објављеној прошле године Архитектура штампања: Иновативни
рецепти за 3Д штампање, блато им је посебно занимљиво за рад. Раел је одрастао у кући од опеке
коју је подигао његов прадеда у Колораду.
 

ФОТО: "ARCHITECTMAGAZINE.COM"

Сан Фрателова и Раел “стварају комплексне и фантастичне облике који не би могли настати на
други начин”, каже Елен Луптон, кустоскиња за савремени дизајн у Куперу Хјуиту, Музеју дизајна
Смитсонијан, у којем су прошле године били изложени њихови радови.“Они имају хибридне
мозгове архитекте, алхемичара и кувара”, додала је она. Можемо их назвати јеванђелистима на
пољу тродимензионалне будућности: Роналд Раел  је професор архитектуре и уметности на
Берклију, а Вирџинија Сан Фратело је професорка дизајна на Колеџу Сан Хозе. Њихов студио
“Раел Сан Фратело” ствара елегантне и благо бизарне дизајне инспирисане старим занатским
традицијама.

Њихов дизајн за 3Д структуру од опеке недавно је излозен у оквиру изложбе “Нови градови,
руине будућности на граници” у Центру за визуелне уметности Рубин на Универзитету у Тексасу.
 
За пројекат “Zoquetas Fronterizos” студенти су учили како да баратају 3Д штампатем када раде са
блатом.Спиноф компанија коју овај пар поседује “Emerging Objects” сарађивао је са компанијом
“3D Potter” на новој врсти штампача уз помоћ којих би било могуће градити јефтине куће од
опеке. Раел и Сан Фрателова посвећени су демократизацији 3Д процеса, односно “адитивној
производњи”, истичуéи да је штампање од рециклажних материјала који би иначе завршили у
ђубрету један од најодрживијих приступа.
 
Њихова посвећеност заснива се на, како кажу, вези која се успоставља између дизајнера и
машине, а тај однос је изумро са настанком масовне производње.
Њихова мисија је да стварају објекте и структуре који су не само лепи већ и људски.
“Постоји одређена култура узидана у материјале који нас окружују”, каже Раел.
“Изгубили смо интимност са материјалима, тактилност. Како можете бити интимни са пеном?”   

*"New York Times"
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НАША ПРЕПОРУКА НАША ПРЕПОРУКА 
 Књига 21 лекција за 21. век

У 21 лекцији за 21. век Харари говори о томе шта се данас догађа у свету и који је најдубљи смисао
ових догађаја. Према ауторовом виђењу, "технологија напредује брже него што ми успевамо да је
разумемо, а свет никада није био тако поларизован“. Ослањајући се на идеје из својих
претходних књига, Харари нас суочава са животним изазовима услед непрестаних, збуњујућих
промена. Оне утичу на нашу егзистенцију и мењају постојеће обрасце размишљања и делања.
Харари нас припрема за будућност која ће се много разликовати од овог тренутка и указује нам
на питања која треба да поставимо себи да бисмо преживели. Аутор у предговору објашњава да
књига није замишљена као историјска приповест попут двеју претходних, него је пре као скуп
изабраних лекција које се не завршавају једноставним одговорима, а циљ им је да подстакну на
даља размишљања. Неки делови књиге су усредсређени на технологију и њен развој, неки на
политику, неки на религију, а неки на уметност. Нека поглавља славе људску мудрост, док нека
бацају светлост на преломну улогу људске глупости, а остаје свеобухватно питање шта се дешава
у свету данас и шта је дубоки смисао тих дешавања“, објашњава Харари. Сваком проблему је
посвећено по једно од 21 поглавља: развејане илузије, посао, слобода, једнакост, заједница,
цивили- зација, национализам, религија, имиграција, тероризам, рат, смер- ност, Бог,
секуларност, незнање, правда, постистина, научна фантастика, образовање, смисао,медитација.
Кроз ова поглавља Харари настоји да одговори на питања као што су: на шта треба да обратимо
пажњу; Чему треба да учимо децу; какве одлуке треба да донесемо; шта се дешава управо сада
на плану информатичке и био-технологије; како решити питање запошљавања јер ће
нешколована непотребна радна снага постајати глобално све бројнија и што је још горе —
безначајнија. Харари не крије да су његова лична опција демократија и либерализам, али каже да
је могућно да и она пође по злу као и претходне политичке опције, но човецанство не може и не
треба да нађе нова решења за све невоље које нам висе над главом. Књига је можда мање
занимљива од Хараријеве две претходне, али је важна за свих седам милијарди хомосапијенса
јер ако се не нађу разумни одговори на сва постављена питања, 22. век ће свакако бити гори него
овај у коме смо сада.

После књиге "Хомо деус" Хувал Ноа Харари није више непознато
име код нас јер је то дело о будућности живота на Земљи и овде
било, као и у свету, на листи хитова, а сада је Лагуна објавила
његову нову књигу 21 лекција за 21. век.
 
У предговору новог дела (први пут објављеног 2018. године)
Харари подсећа да је по професији историчар који ,може само
покушати да људима пружи одрећену јасност сагледавања и
тиме допринесе да се изравнају "Шансе на светском игралишту“.
Харари је један од водећих интелектуалаца данашњице.
Докторирао је на Оксфорду и предаје светску историју на
Универзитету у Јерусалиму.

Добитник је многих награда, а постао је познат широм света након књиге "Сапијенс" о историји
људске врсте. "Хомо деус" је продат у више од четири милиона примерака и преведен на 50
језика. Харарија као историчара у новој књизи занима постоји ли правда у историји (тврди да
историја није фер), има ли историја свој правац, да ли људи постају срећнији током историје и
које и какве етичке дилеме пред нас поставља успон технологије у 21. веку. Иако је 21. век већ
увелико почео, Харари је уверен да су неке промене већ у току (претња еколошком катастрофом)
и да је последњи час да се људски род "узме у памет и потруди се да упозна сопствени ум ,пре
него што алгоритми почну да одлучују уместо нас“.

ФОТО: ДЕЛФИ КЊИЖАРЕ

Прилози:  Др Тихомир Симић, Мирко Стаменковић, Александар Митровић Фис

*Часопис Недељник, 11.април 2019.   

Ауторски тим: Александар Петровић, Биљана Војновић, Ведран Тузлић
Митар Радуловић, Мирјана Тадић и Анђела Веселиновић
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