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AКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

ПРЕДСТАВНИЦИ КАРИЋ ФОНДАЦИЈЕ И ЊИХОВА КРАЉЕВСКА ВИСОЧАНСТВА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР И
ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА

УРУЧЕНА ДОНАЦИЈА ФОНДАЦИЈИ ПРИНЦЕЗЕ
КАТАРИНЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ
Приликом званичне посете краљевском двору
у знак добре и успешне сарадње Карић
фондација је уручила донацију у компјутерима
за Фондацију Принцезе Катарине
Карађорђевић.
Том приликом представнике Карић фондације
дочекали су домаћини Њихова Краљевска
Височанства Престолонаследник Александар и
Принцеза Катарина.

Планирају се заједничке акције којима ће се у
будућности обезбедити средства које ће бити
усмерена на институције од витлног значаја, пре
свега болнице, а потом и домове за децу без
родитељског старања, домове за старија лица
као и за помоћ енклавама на подручју Косова и
Метохије.
Препознати су заједнички циљеви на којима би
већ од јесени требало обе Фондације да почну
интезивно да раде и сарађују.

У неформалном и пријатном разговору
изнешени су предлози и идеје на којима ће у
будућности ове две Фондације сарађивати, а
које се пре свега односе на пројеке који ће бити
од посебног значаја за Србију и наш народ.
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Трећи сусрет Удружења индустријалаца и
предузетника Србије одржан је 18.07. у Суботици.
Генерални секретар удружења Велибор Стевић је
председавао на састанку на ком су присуствовали
представници удружених воћара и повртара који
су заинтересовани за пласирање своје робе и
готових производа на Руско тржиште.
Састављена је комисија која ће бити задужена да
међусобно координира и организује произвођаче
који имају жељу да у што већем броју представе
своју робу Руском тржишту. Седам произвођача
из Суботице је заинтересовано да о свом трошку
представи своју робу и преговара са
потенцијалним купцима.
Предлог који је усвојен међу свим учесницима
састанка јесте да се и у осталим срединама
организују задружна удружења.
На крају састанка организатори и учесници
састанка су послали јасну и гласну поруку свим
заинтересованим привредницима да само
удруженим снагамо можемо изградити бољу
будућност Србије!

Удружење индустријалаца и предузетника
Србије, које се налази у оквиру БК Групе,
основано је 1987.године са циљем да економски
повеже еминентне привредне субјекте широм
Србије и дијаспоре ради лакшег пласмана роба и
услуга, како на домаћем, тако и на иностраном
тржишту, али и да анимира инвестициона
улагања у Србију.
Удружење тренутно има преко 1000 чланова из
свих крајева Србије.

+381/ 62 88-11-504

UdruzenjeIndustijalacaiPreduzetnikaSrbije

udruzenjeiips@gmail.com

www.bkgroup.rs
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ДРАГОМИР Ј. КАРИЋ УРУЧИО „ДРАГАЧЕВСКОГ ПОБЕДНИКА“
НАЈБОЉЕМ ТРУБАЧУ
Манифестацији треба вратити изворну
концепцију, а за 60. Сабор сви ми који
желимо његову афирмацију морамо
озбиљно да се припремимо, каже
народни посланик који је у име Карић
фондације статуету свечано предао
Елвису Бајрамовићу из Бојника.
Манифестацији треба вратити изворну
концепцију
Завршен је 59. Сабор у Гучи, а међу онима који ће
га памтити за цео живот је засигурно Елвис
Бајрамовић из Бојника, који се овенчао
престижном титулом најбољег трубача. Статуету
„Драгачевски победник“, коју традиционално
додељује Карић фондација, свечано му је уручио
народни посланик Драгомир Ј. Карић. Ова
позлаћена реплика Споменика трубачу
смештеног у центру Гуче, којег је варошици у част
чувене манифестације даровала Карић
фондација, увек ће га подсећати на дан када, како
сам рече, није могао да верује да је проглашен за
најбољег на такмичењу које је постало истински
бренд Србије и које сваког августа окупи око пола
милиона сабораша са свих страна света.
– Било је заиста одлично, организација на
високом нивоу. Овогодишња манифестација је
још један доказ да Србија треба да посвети
посебну пажњу једном оваквом догађају. Мислим
превасходно на Министарство културе, али и на
све нас који желимо афирмацију Сабора, јер он
представља нешто јединствено на свету – истакао
је народни посланик Драгомир Ј. Карић.
Он је додао да су године улагања у манифестацију
дале резултате, али да је потребно још се позабави овим феноменом званим Сабор у Гучи,

и да ће породица Карић, са Богољубом на челу,
дати свој посебан допринос како би јубиларно
такмичење трубача наредне године било по
највишим светским стандарима.
– Задовољство ми је било да разговарам са
људима који су на Сабор допутовали чак из
Аргентине, Боливије, Чилеа, Бразила, Аустралије…
Било је мноштво оних чије су домовине земље
Западне Европе, и наравно оних који су
пристигли из држава у окружењу.
Остаје нам да се за 60. Сабор у Гучи сви врло
озбиљно припремимо. Наравно, и ми као Карић
фондација, и да видимо с организаторима да се
врати она изворна концепција која је годинама
красила манифестацију – поручио је Драгомир Ј.
Карић и подсетио да је породица Карић увек
неговала искрене симпатије према Сабору:
– Сретен Карић је својевремено иницирао
изградњу Споменика трубачу, неслутећи да ће то
место постати култно место за фотографисање,
дружење, склапање познанстава, и давање свих
могућих обећања младих парова једно другоме…
Ето, на неки начин је и Сретен заједно са том
Гучом, коју је много волео, ушао у легенду.

САБОРУ У ГУЧИ
ПОТРЕБНЕ ПРОМЕНЕ,
МОРА ДА СЕ АНГАЖУЈЕ
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ!

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

ИНТЕРВЈУ

АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ
ЈЕ ПОЖЕЉНО МЕСТО ЗА
ПОЧЕТАК РАЗВОЈА
ЛИДЕРА
Проф. др Јозефина Беке-Тривунац
ректор Алфа БК Универзитета
Конкурс за упис студената на Алфа БК
Универзитет је у току, колико је
студената до сада уписано, колико
места је остало упражњено и на којим
смеровима? Да ли сте задовољни досадашњим
интересовањем будућих студената?
Резултати уписа у првом уписном року веома су
охрабрујући и показују висок ниво интересовања
младих људи за стицање знања из области које
се изучавају на АЛФА БК Универзитету и развој
своје будуће професионалне каријере у тим
областима. Као и претходне школске године,
највише интересовања влада за упис на Факултет
информационих технологија, на коме је остало
још неколико места за упис у другом уписном
року у септембру месецу. Велико интересовање
влада и за упис на Факултет за стране језике.
Интересовање за Факултет за менаџмент у
спорту и Факултет за финансије, банкарство и
ревизију традиционално уписују већи број
студената у другом уписном року.
АЛФА БК Универзитет је уложио доста напора у
унапређење рада са студентима, и у оквиру
наставних и у оквиру ваннаставних активности.
Уписна кампања за упис у ову школску годину
била је усмерена на повећање видљивости АЛФА
БК Универзитета у јавности, јер својевремена
промена имена универзитета очигледно није
била добро прихваћена.
Можете ли да нам кажете нешто о предностима
интернет студија, од кад постоји таква опција
студирања на Алфа БК универзитету, за које
факултете је уведено учење на даљину, и да ли
су испуњена очекивања таквим начином
учења?
Студије у електронском виду и посебно студије
на даљину развијале су се истовремено са
развојем интернета и комуникационих
технологија. За студенте који долазе на предавања, настава у Е-облику дефинитивно подиже
квалитет предавања, јер боље везује пажњу
студената за конкретну наставну јединицу.

С друге стране, настава у Е-облику не везује вас за
место и време наставе у учионици. У том смислу,
овакав начин учења погодан је за студенте који
раде или који из других разлога немају могућност
да уживо пристувују настави у учионици.
Квалитетет оваквих студија у великој мери одређен
је способношћу наставника да осмисле и уреде Еучионицу свог предмета и нарочито да изнађу
метод извођења наставе у електронском облику за
свој предмет. Наравно, овај начин извођења
наставе има и своје мане, највише због тога што
умањује интересовање студената да присуствују
предавањима уживо. Исто тако, од наставника се
очекује много већи ниво стручности за припрему
наставе у Е-облику од оног који је уобичајен за
извођење класичне наставе.
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Најбољи студенти Алфа БК Универзитета, студенти из Ниша и ученици средње школе „Бора Станковић“ из Ниша са оснивачима
БК Групе и Фондације Карић, Г. Богољубом и Гђом. Миланком Карић

Велики број дипломираних студената Алфа БК
Унивезитета обавља високе и одговорне
пословне функције, како и на који начин им је
Универзитет помогао да остваре своје пословне
амбиције?
Алфа БК Универзитет помаже студентима да
остваре своје пословне снове на неколико
начина. Први начин је обухватање
најсавременијих звања у редовно градиво и
наставне планове. Други начин је интерактивна
настава, која подстиче студенте да се самостално
припремају за наредне часове наставе, обично са
презентацијама својих мини семинарских радова
или пројектних задатака. Трећи начин је
континуирани, практично менторски рад са
сваким појединачним студентом. Савремене
алатке, као што су Е-пошта, месинџер, скајп,
друштвене мреже и друго, знатно унапређују
комуникацију између студента и наставника.
Поред тога, студенти имају могућност за развој
вештина, како у оквиру наставних, тако и у
оквиру ваннаставних активности. Резултат таквог
начина рада је стицање знања и стицање
самопоуздања и личне сигурности, што све
заједно чини добру основу за развој
професионалне каријере. Наравно, увек треба
имати у виду да је за сваки успех најзаслужнији
сам студент који је спреман и који жели да пуно
ради и учи.
Који су тренутни приоритети Алфа БК
Универзитета у циљу побољшања квалитета
студија и задовољства студената?
Тренутни приоритети првенствено се односе на
унапређење квалитета наставних програма и
наставног процеса. У том смислу, спремамо се
да ангажујемо квалитетне наставнике за области

студија за које влада велико интересовање студената, тежимо да знатно унапредимо Е-наставу, да
развијемо нове видове повезивања наших студената са студентима неколико страних универзитета и унапредимо услове за укључење студената
на праксу код предузећа и других организација.
Како коментаришете масовно одлажење
омладине на студије у иностранство? Да ли
Универзитет има потписане уговоре о сарадњи
са другим образовним установама у
иностранству? Који је начин да се осигура
њихов повратак у Србију и рад на унапређењу
домаће привреде?
Као и наша, и друге земље имају демографских
проблема и пад броја студената и последично,
квалитетне радне снаге у будућности. Све земље
и скоро сви универзитети данас улажу велики
напор како би привукли младе људе. У том
смислу, на многим универзитетима студије су
постале довољно јефтине, што их је учинило
доступнијим већем броју људи. Одлазак у иностранство је последица нових могућности и
природне жеље младих људи да виде свет. АЛФА
БК Универзитет има већи број потписаних уговора са другим универзитетима. Оно на чему
ћемо радити у наредном периоду је да омогућимо својим студентима да одслушају један или два
семестра на неком другом универзитету и да им
се то овде аутоматски признаје, и да исте такве
могућности пружимо студентима са тих других
универзитета. Развој домаће привреде сигурно
ће допринети спремности дипломираних студената да остану у земљи, али ће сигурно подстаћи
и дипломиране студенте других земаља да дођу
код нас. То је последица савременог процеса
глобализације.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

ИНТЕРВЈУ
Шта издваја Алфа БК Универзитет од осталих
приватних Универзитета у Србији и шта је то
што ће привући људе да упишу Алфа БК?
Приватне универзитете у начелу одликује рад у
малим групама, што значи и већа посвећеност
пажње наставника, али и ненаставног особља,
сваком студенту. Такав начин рада омогућује
континуирани рад и чини полагање испита
лакшим. Оно по чему се АЛФА БК Универзитет
разликује од других приватних универзитета је
његова повезаност са БК Групом. Углед и снага
БК Групе и њених оснивача и власника одувек су
веома позитивно сагледавани не само од стране
наших студената, већ и њихових родитеља.
Алфа БК је први приватни Универзитет у
Београду и Србији, какав ранг по квалитету
заузима у Европи и свету, и да ли је диплома
призната ван граница Србије?
Дугогодишње искуство показује да су дипломе
АЛФА БК Универзитета прихваћене ван граница
Србије. Наши студенти раде на веома високим
функцијама, не само у Европи и Русији, већ и у
Америци, Аустралији, Кини и то и у академском и
у привредном окружењу.
Да ли је било потребе да се уради
реорганизација смерова пратећи потребе
тржишта и шта је оно што сте приметили да је у
експанзији будућих занимања, и како ће Алфа
БК и на који начин пратити даљу
модернизацију и увођење будућих занимања?
Тренутно је у поступку припрема за акредитацију
неколико студијских програма, које веома
пажљиво структуирамо тако да одговарају
савременим и пројектованим будућим захтевима
тржишта. Праћење промена на тржишту и
модернизација наставних програма саставни су
део текућих пословних активности на АЛФА БК
Универзитету.
Колико се ради на склапању уговора с
приватним и јавним сектором о обављању
праксе студената Алфа БК Универзитета и хоће
ли им такво искуство помоћи у бржем
проналаску посла након завршених студија?
Од прошле школске године интензивирамо све
активности за стварање услова за обављање
студентске праксе и скопљени су споразуми о
сарадњи са већим бројем послодаваца.

Међутим, реализација тог циља много је тежа, јер
интересовања студената треба ускладити
могућношћу послодаваца. Најтеже је објаснити
студентима да је прошло време када је један
посао могао да се ради целога живота, у
дефинисаном радном времену. Савремено
тржиште веома је динамично, знања брзо
застаревају, захтеви послодаваца убрзано се
мењају, све више посла добијају виртуелни
стручњаци. У наредном периоду трудићемо се да
са овим чињеницама упознајемо студентe већ од
самог почетка њиховог школовања.
Како коментаришете актуелну ситуацију у
високом образовању у Србији?
Већ дуги низ година, још од почетка реформе
високог образовања и његовог усклађивања са
Болоњском декларацијом на свим
универзитетима, и државним и приватним,
траже се начини како да се овом декларацијом
дефинисани принципи остваре у пракси.
Највећи проблеми произилазе из потребе да се
на брзину уреде процеси који у високом
образовању трају дуги низ година. Да би
сагледали резултате рада током студија
потребно је да прође бар још неколико година
након њиховог завршетка. Други проблем је
непресушна потреба оних који доносе
регулативу да све квантификују по неким
посебним правилима. Закони, а подзаконски
акти посебно, често личе на правилнике о раду
за државне факултете. Иако већина професора
на државним факултетима, који природно имају
доминантан утицај на регулативу високог
образовања, сматра приватну својину основом
економског напретка, од тог става изузима
приватну својину у високом образовању. Моје
мишљење је да би мека, пријатељска регулатива
донела високом образовању у Србији много
више користи од постојеће круте регулативе.
Недавно смо разговарали са представницима
једног факултета који је акредитован по
немачким законима. Нахвалили су комисију за
акредитацију која је прегледала и оцењивала
њихове материјале, само због тога што им је
комисија својим стручним предлозима помогла
да у постопку оцене материјала за акредитацију
унапреде његов велики део. Наше комисије за
акредитацију нам, нажалост, често тек после
неколико година, само јаве да испуњавамо или
не испуњавамо услове за акредитацију.
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Колики је значај предузетништва за развој
привреде и на који начин се реализација идеја
и оснивање сопствених предузећа може
подстаћи код студената, да ли на Универзитету
постоје радионице и курсеви који подстичу
лични развој, како уписаних студената, тако и
људи који уз своје већ стечено образовање,
желе да се додатно усаврше?
Један од најбољих начина за подстицање
предузетног духа је да држава омогући
студентима да оснивају своја "студентска"
предузећа. Било би јако добро да студенти могу
легално да отворе своје предузеће и да код
банке имају прави текући рачун свог предузећа,
а да порезе и друге дажбине плаћају само онда
када имају промет, у примереним износима.
Курсеви и радионице сигурно подстичу развој
предузетног духа, али право предузеће и прави
текући рачун имају на то много већи утицај.
Који су најзначајнији изазови са којима се
будући дипломци суочавају при започињању
професионалне каријере након завршетка
факултета? На који начин Алфа БК унииверзитет помаже својим студентима у овом погледу?
Ради одговора на ово питање можемо студенте
разврстати у неколико група. Већи број
студената на завршној години студија већ ради,
најчешће на својим приватним лично
развијеним пословима.

Студенти углавном кажу "да се сналазе". По
завршетку студија то сналажење им постаје
нормалан посао. Другу групу чине студенти чији
родитељи имају своја приватна предузећа.
Већина тих студената остаје или започиње рад у
тим предузећима. Ранијих година многи
студенти су по завршетку студија избегавали да
раде у предузећим својих родитеља, да би се,
након одређеног искуства код других
послодаваца, враћала у родитељска предузећа.
Вероватно је најтеже студентима које унапред
желе одређено радно место у успешним и
познатим предузећима или, што је данас веома
ретко, банкама. Исходи таквих избора доста су
неизвесни. Наравно, увек има студената који
желе да се мало одморе од студирања или да
одмах упишу мастер студије, како би одложили
почетак свог радног века. Али и то не траје дуго.
За крај, шта бисте поручили новој генерацији
која ће од октобра да пређе на виши ниво
личног и студијског образовања?
Посебан дух, енергија, креативност и лепота
заједничког рада професора и студената, у
опуштеној атмосфери, чини АЛФА БК
Универзитет пожељним местом за почетак
развоја лидера у вашој професионалној
каријери. Ту ћете стећи, не само знање и
вештине, већ и самопошотвање и сигурност који
вас сигурним корацима воде ка успеху.

Под насловом „Језик, књижевност и игра“ на Факултету за стране језике Алфа БК Универзитета у Београду одржана је Осма
међународна научна конференција. ФОТО: АЛФА БК
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ЕДУКАЦИЈА
РАЗВИЈАЊЕ САРАДЊЕ СА ДОМАЋИМ И
СТРАНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРАКСА ЗА СТУДЕНТЕ
АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА

Најстарији Универзитет на свету је Ал – Карауин,
које се налази у мароканском граду Фесу.
Утемељен је давне 859. године.

ФОТО: АЛФА БК

У Новом Пазару су протеклих дана потписани
споразуми о сарадњи са циљем унапређења
услова за обављање стручне праксе студената
АЛФА БК Универзитета са три организације из тог
града. Универзитет је склопио нове споразуме са
Књиговодственом агенцијом БИШЕВАЦ, Медицинском школом "Два хероја" и "АМI ОFFICЕ"
агенцијом за пружање административних услуга.

Упиши се на Алфа БК универзитет
све додатне информације можете
добити позивом на број телефона
063-313-153

Највећа школа на свету по броју ученика је Сити
Монтесори у Лакнау у Индији. Основана је 1959.
године од стране Махатма Гандија, а школу
похађа око 32 хиљаде ученика. Поређења ради
на целом Универзитету у Крагујевцу студира
нешто преко 14 000 студената. Додајмо још да је
укупан број основаца у Србији 536 528 ђака.

На овај начин Алфа БК универзитет наставља са
својим планом и програмом развијања сарадње са
домаћим и иностраним компанијама које ће
студентима пружити могућности да стекну
практична искуства за даљи професионални
развој и напредак.

Најстарија школа у Србији, београдска Основна
школа "Краљ Петар Први" постоји и ради више
од 300 година. Иначе, куриозитет је да се давне
1923. године у дворишту ове школе одржала и
прва кошаркашка утакмица...
ФОТО: АЛФА БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

ЕДУКАЦИЈА

МЕЂУНАРОДНА ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ НА ТАМБОВСКОМ
ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ (РУСИЈА) 17- 30.07.2019. ГОДИНЕ.

Представници Алфа БК Универзитета студенти
Кристина Митровић, Никола Јањић, Јелена
Шкондрић, и представник БК Групe Мирјана Тадић
су боравили у Тамбову у Руској Федерацији на
Међународној летњој школи ,,НАШЕ ЈЕДИНСТВО У
НАШЕМ РАЗЛИЧИТОМ ОБРАЗОВАЊУ" од 17. до 31.
јула 2019. године у организацији Тамбовског
државног универзитета "Гаврило Романович

Державин. Велика част и признање је бити
изабран као представник са свога универзитета и
своје компаније, а посебно представљати нашу
Србију, где смо нашим излагањем упознали око
200 студената из преко 30 земаља света, са нашом
државом, као и БК групацијом и БК Теслом и
поделили им нашу светску презентацију.
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Током четрнаест дана школовања, склопили смо
пријатељство са студентима, разменили адресе,
фотографије, које остају за доживотно памћење, а да
нисмо питали како ћемо се споразумевати на:
руском, вијатнамском, кинеском, немачком,
енглеском... језику, наше дружење остаје за памћење и поновни сусрет у истој или некој другој земљи.
Организатори и професори Руског Универзитета
показали су своју оданост професији - образовању
у Руској Федерацији, у које се много улаже, и
највећи утисак на нас су оставили професори где
сваки од њих ради на неком пројекту од светскога
значаја.

ПРЕДСТАВНИК БК ГРУПЕ - МИРЈАНА ТАДИЋ

Многи су дошли, а да нису знали ни да кажу на
руском ни , "добар дан", а марљивим радом са
стручним професорима вратили су се у своју
земљу са добрим знањем рускога језика, а
веродостојност успешног курса су добијене
дипломе и признања.
Бити представник престижног приватног Алфа БК
Универзитета, светске БК групе и БК Тесле, чији је
председник Богољуб Карић је привилиегија, а ми
смо били достојни представници ПЕРСПЕКТИВНЕ
СНАГЕ СРБИЈЕ, и зато ће 2020.године неко опет да
буде наш представник на Међународној летњој
школи у Тамбову у Русији или некој другој држави
света.
ПИШЕ: МИРЈАНА А. ТАДИЋ
ФОТО: МИРЈАНА А. ТАДИЋ / "PRINTSCREEN-FACEBOOK"
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Након објављивања резултата Министарства просвете

"КРЕАТИВНО ПЕРО" ОДБРАНИЛО ЧАСТ ПРИВАТНИХ ШКОЛА
и те како имају разлога да буду поносне. Баш као
што су поносне и на успехе својих ученика не само
на такмичењима у Србији и региону, већ диљем
планете, као што су бриљирали на Међународној
олимпијади у роботици у Вашингтону а
интензивно се припремају за представљање на
наредној у Дубаију.
ВОС "Креативно перо" званично припада Кембриџ
систему те су тако признати на светском нивоу као
установа са најбољим референцама за
образовање деце од три до 18 година.

ФОТО: КРЕАТИВНО ПЕРО

Ученици Васпитно-образовног система
"Креативно перо" на малој матури с
освојеним бодовима били су далеко
изнад републичког просека, што је још
једна потврда да се у тој установи ради
изузетно квалитетно и да не могу да се
десе
катастрофални
пропусти
на
завршном испиту као што се десило код
већине београдских приватних школа.
Родитељи при одабиру основне школе за своју
децу посебну пажњу обраћају на успех одређене
образовне установе на завршном тесту за
ученике осмог разреда.
Годинама уназад све су популарније приватне
школе, али резултати које је сад Министарство
просвете објавило са последње мале матуре су
поражавајући за оне који су знање стицали у
њима. Чак су и полазници "вечерње школе"
илити Школе за образовање одраслих "Ђуро
Салај" имали више бодова него што су скупили
матуранти појединих приватних школа.
Ипак, у том суноврату једна установа је доказала
да оно што има префикс приватно заправо може
бити у самом врху! Ђаци Васпитно-образовног
система "Креативно перо", које у свом саставу
осим основне школе има вртић и гимназију, с
освојеним бодовима били су далеко изнад
републичког просека и тиме надмашили већину
државних школа. Власнице Александра
Недељковић и Горица Богдановић Недељковић

- Када већ причамо о резултатима, наши осмаци су
из енглеског језика који се полаже у "British C"
ниво Б1 имали просечно на нивоу одељења 93
одсто од 100 процената. А "Cambridge Lower
Secondary Checkpoint 2019" који се ради на крају
VIII разреда из "English as a second language,"
Mathematics, Science, (ova dva predmeta se rade po
programu za "native speakers") је био 76% од 100%
што наше "Креативно перо" сврстава у категорију
Голд, која је уједно и највиша - истиче Александра,
док се Горица надовезује:
- За Гимназију чекамо "IGCSE" резултате а
просечна оцена за енглески на нивоу гимназије је
95% од 100%. И да се не заборави, ми смо
билингвална школа а не само интернациона-лна,
деца уче два програма и стичу две дипломе на
крају свог образовања.

ФОТО: КРЕАТИВНО ПЕРО
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БК ТЕСЛА НОВОСТИ

XIII МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ЧИСТИМ ЕНЕРГЕТСКИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

ЕНЕРГЕТСКА ДИГИТАЛНА
ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ

Нови Сад, 24-25. септембар 2019. године

ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О СКУПУ
И ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

www.dept.uns.ac.rs
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БК ТЕСЛА НОВОСТИ
Поштоване даме и господо, драги пријатељи,
Налазимо се у тринаестој години рада Међународног форума о чистим енергетским технологијама
(Форум), који ће се ове године одржати 24-25. септембра под називом „ЕНЕРГЕТСКА ДИГИТАЛНА
ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ“. Након три године доделе признања „ТОP ЕNЕRGY“ за најуспешније изведене
пројекте у области енергетике у Србији и Југоисточној Европи, обавезни смо да и ове године
истакнемо најбоље дигитално интегрисане и реализоване пројекте и омогућимо постизање вишег
квалитета догађаја и шири обухват његовог програмског концепта.
Дужи период Република Србија улаже посебне напоре у процесу унапређења сопствене енергетске
безбедности и изградње инфраструктура, које треба да задовоље растуће потребе за енергијом. Готово
идентични процеси се дешавају и у земљама региона Југоисточне Европе, потврђујући још једном
чињеницу да нико на овом простору не може дозволити своју пасивност, нити да постане изоловано
енергетско острво. Отварање процеса опште националне дигиталаизације у Републици Србији, намеће
нам обавезу да ослонцем на домаће и регионалне пројекте, као и кроз синергију дугорочних
заједничких интереса у постизању енергетске безбедности као основе одрживог развоја, ставимо у
први план остварење најважнијег принципа одрживог развоја – енергија и дигитализација за све!
Опредељење Програмског одбора XIII Форума, да се у тринаестој години његовог постојања и
деловања под покровитељством Скупштине Аутономне покрајине Војводине и са коорганизаторима
Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Привредном комором
Војводине, овогодишњи фокус Републике Србије и земаља региона испољи на што је могуће
примењивијој идентификацији конкретних процеса и пројеката и њиховог енергетског унапређења
кроз примену нових дигиталних технологија и решења, као начином за постизање постављених
заједничких европских циљева. До сада смо дограђивали планове енергетског развоја на хоризонту до
2020. године, која је већ пред нама, а сада ћемо покушати да ставимо сопствене потенцијале у контекст
предвиђања стратешких циљева до 2050. године. ЕУ енергетска мапа пута 2050, нуди врло иновативан
приступ у постизању коначних циљева и поглед из будућности у садашњост, са намером да се сагледају
потребе промена економског и друштвеног система које ће нас одвести до жељених циљева. Такав
приступ захтева врло динамичне и флексибилне енергетске политике, као и друге политике спрегнуте
са њом, свих оних који желе да припадају корпусу успешних нација будућности, али и посебно добро
контролисане механизме наџора реализације тих политика. Дигитализација данас омогућује промену
процедуре реализације свих политика и остваривање њиховог поузданог и ефикасног надзора. Све су
то предуслови динамичке промене политика и стварање новог квалитета који се огледа у сталним
променама и прилагођавањима окружењу.
Наша је заједничка визија да овогодишњи дводневни рад Форума, кредибилитетом будућих
презентованих концепата, технолошких решења и научних радова, треба да подстакне креативније и
конкретније коришћење расположивих потенцијала у чистој енергији на овим просторима, додатно
покрене сарадњу и развој енергетике и дигитализације у земљама региона и усмеравање наше
будућности ка високим циљевима ЕУ енергетске мапе пута 2050.
Први дан Форума биће, поред пленарне седнице на којој ће се обратити највиши званичници
државе домаћина и угледни гости из иностранства, посвећен разматрању и актуелизацији потребних
активности у процесу остваривања усвојене енергетске стратегије под називом „ЕНЕРГЕТСКА
ДИГИТАЛНА ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ“, као и постигнутих резултата у односу на постављене циљеве
енергетске политике, националне дигитализације и одрживог развоја Републике Србије, као и најаве
великих националних пројекта који ће нас квалификовати за бољу и паметнију будућност.
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Саставни део треће и четврте индустријске револуције, коју живимо, су паметни градови и
дигиталне инфраструктуре. Међутим, трансформација и дигитализација градова је врло спора јер је
процес промена врло сложен, а највећа препрека су људи који су по природи ствари неспремни за
промене. Позитивне промене у неким великим градовима дају за право веровању да су такве
позитивне промене могуће и економски оправдане и да је могуће градове и зграде посматрати, не као
потрошаче енергије, већ и као произвођаче. На пимеру пројеката у реализацији једне од 100
најуспешнијих светских компанија на "World Finance" листи ДАНА ХОЛДИНГС , биће представљени
евроазијски мега пројекти, који у себи садрже све елементе најновијих дигиталних технолошких
достигнућа и испуњавају све критеријуме које захтевају паметни градови. У том пројекту и
презентацији чији је коаутор компанија БК ТЕСЛА д.о.о. Србија, као партнери учествују и најпознатије
светске компаније.
Такође, приликом свечаног отварања Форума биће додељена признања „ТОP ЕNЕRGY 2019“, за
најуспешније реализоване пројекте из области енергетике у Србији и земљама Југоисточне Европе у
протеклој години. Истовремено, биће сагледана искуства земаља региона и ЕУ, кроз учешће
референтних представника држава учесница и европских регија и презентацијама радова по позиву,
на теме „НОВЕ ДИГИТАЛНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ“ и „УПРАВЉАЊЕ ПАМЕТНИМ УРБАНИМ
СИСТЕМИМА И ДИГИТАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРАМА“. У свим радним сесијама, након презентација,
биће отворене панел дискусије, које у коначном заједничком закључку треба да понуде јасне поруке о
могућем динамичнијем одрживом развоју дигитализованог енергетског сектора у Србији и региону до
2050. године.
Други дан Форума, уз копокровитељство Привредне коморе Војводине, посебно ће бити усмерен на
разматрање остварених пословних пројеката из земље и иностранства, кроз тематске сесије
„РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ И ДИГИТАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ“ и „ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНО ПАРТНЕРСТВО –
ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И МОГУЋНОСТИ САРАДЊЕ“.
Позивамо Вас, да учествујете на овогодишњем XIII Форуму „ЕНЕРГЕТСКА ДИГИТАЛНА
ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ“ и дате свој допринос у креирању визије дигиталне енергетске будућности, као
и реализацији пословних пројеката и јачању међусобних односа и енергетске безбедности Републике
Србије и земаља Југоисточне Европе.
С поштовањем,
Иво Вајгл
Коредседавајићи Форума

Др Тихомир Симић
Председавајићи Форума
Јун, 2019. године
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ПОКРОВИТЕЉИ ФОРУМА

ФОРУМ ОРГАНИЗУЈУ

Fakultet tehničkih nauka
Novi Sad

КООРГАНИЗАТОРИ ФОРУМА

ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

ПРОГРАМСКИ ОДБОР ФОРУМА
Др Тихомир Симић

Председавајући Форума

Иво Вајгл

Копредседавајући Форума, ИНЕА – Институт за европске послове, Диселдорф, Немачка

Проф. др Душан Гвозденац

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Проф. др Раде Дорословачки

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Проф. др Милан Радовановић

Друштво термичара Србије, Београд, Србија

Бошко Вучуревић

Привредна комора Војводине, Нови Сад, Србија

Доц. др Мирослав Кљајић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФОРУМА
Маријана Цупаћ,

маст.инж.менаџм. Извршни директор Форума

Ванр. проф. др Дамир Ђаковић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Ванр. проф. др Бранка Гвозденац
Урошевић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Доц. др Александар Анђелковић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Др Јован Вујичић

Привредна комора Војводине, Нови Сад, Србија

НАУЧНО-СТРУЧНИ ОДБОР ФОРУМА
Проф. др Душан Гвозденац

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Ванр. проф. др Велимир
Чонградац

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду – ION Solutions, Нови Сад, Србија

Доц. др Мирко Стојиљковић

Машински факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, Србија

Ванр. проф. др Дамир Ђаковић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Доц. др Синиша Бикић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Ванр. проф. др Бранка Гвозденац
Урошевић

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија

Доц. др Мирјана Стаменић

Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија
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УЧЕСТВУЈТЕ У ПОШУМЉАВАЊУ СРБИЈЕ КУПУЈУЋИ
ХРАНУ, КОЗМЕТИКУ И ПРЕПАРАТЕ ЗА КУЋУ!
Конференцијом за новинаре, одржаном у Ботаничкој башти у Београду 29. јула 2019. године, званично је
отпочела акција садње стабала у Србији коју је покренуо ланац дрогерија дм Србија у сарадњи са
Адрија медија групом и уз подршку Управе за шуме при Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, ЈП Србијашуме, ЈП Војводинашуме, Покрета Горана Србије и Привредне коморе Србије.
Кампања под слоганом „Засади дрво! Засади свој
кисеоник!“ се спроводи с идејом побољшања
здравља животне средине и одрживог развоја
друштва.
Круну четворомесечног рада партнера на
образовању и подизању свести јавности о значају
шума представљаће једнодневна радна акција
која ће бити уприличена последње суботе у
октобру. Тога дана, наша земља биће озелењена
са 50 хиљада садница.
Министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Бранислав Недимовић је казао да
је акција веома битна за Србију и позвао све
грађане да се прикључе. „Садњом готово четири
милиона стабала значајно обнављамо површине
под шумама, али и додатно јачамо одбрамбене
капацитете у погледу смањења последица од
бујичних вода и поплава. Довољно је само рећи да
пошумљена површина апсорбује 20 пута више
воде од земљишта које није под шумом“, истакао
је Недимовић овим поводом.

Укупно 31 одсто Земљине површине је
прекривено шумама. Производећи кисеоник и
упијајући угљен-диоксид, шуме представљају
плућа наше планете, али и дом за многобројне
биљне и животињске врсте. Према налазима
Светског фонда за природу, око 1,6 милиона људи
ослања се на њих за своју храну, свежу воду,
одећу, лекове и скровиште, али упркос томе
сваког минута нестане 48 фудбалских терена под
дрвећем.

У периоду од 29. јула до 11. августа дм дрогерије у
Србији ће издвајати по 1 динар од сваког продатог
производа, а сав прикупљени новац ће бити
искориштен за јесење пошумљавање, тврде
организатори.

Људи бесомучно уништавају шуме наносећи себи
многоструку штету. Поред губитка драгоценог
биодиверзитета, рашумљавање производи око 15
одсто гасова са ефектом стаклене баште, али
изазива и ерозију тла и утиче на измене речних
токова и обрасца падавина.

„Велико ми је задовољство што са Адрија медија
групом покрећемо овако значајан пројекат, јер
одрживост за нас није само компанијски циљ, већ
део идентитета будући да смо као највећи
дрогеријски ланац у Европи одговорни за нашу
околину и људе. Највећа садња дрвећа у Србији
коју ћемо реализовати представља део наше
непрекидне посвећености друштвено
одговорном пословању утемељеном на принципу
да као компанија делујемо за пример нашој
заједници“, објаснио је Предраг Петровић, члан
Управе дм Србија.

Крајем августа биће објављен
списак тачних локација за садњу на
територији читаве Србије, а свим
грађанима вољним да узму учешће
у акцији биће обезбеђене саднице.

Пошумљеност Србије, према прорачунима
Светске банке из 2015. године, износи 31,1 одсто
земљишта.
ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТ СА САЈТА: "ENERGETSKIPORTAL.RS"
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БЕЛОРУСИЈА ОДОЛЕВА
ПРИТИСЦИМА ИЗ
КОМШИЛУКА
Белоруси су забринути због
потенцијалног стварања супердржаве са
Русијом
ХАРАЏИШЧА. БЕЛОРУСИЈА Док његова земља непрекидно трпи притисак да
се коначно припоји Русији, свом већем и
снажнијем суседу, белоруски песник пронашао је
нешто што сматра веома моћним оружјем: два
ипо центиметра дуг комадић резбареног дрвета.
Фигурина откривена у рушевинама древног
града надомак Минска, белоруске престонице,
заправо је фигура за шах.
Она представља доказ, сматра песник Глеб
Лабаженка, да ова земља постоји макар један
миленијум. "Ово значи да су људи пре хиљаду
година седели на овом месту и играли шах", каже
он. Суседни главни градови - Москва, Варшава,
Вилњус - нису чак ни постојали тада, а ми смо
овде играли шах.
У Белорусији се, као и у другим деловима
некадашњег Совјетског Савеза, води бесконачна
борба између Москве и њених некадашњих
поданика одређена геополитиком. У срцу сукоба
су, међутим, оштре разлике у историји, култури и
језику. Лабаженка има много истомишљеника;
они верују да је њихова земља способнија него
било која друга да се одупре притисцима руског
председника Владимара Путина који тежи
стварању "савезне државе." Стварање овог
ентитета који би чиниле Русија и Белорусија први
пут је договорено средином деведесетих година,
а на Путиновој агенди поново се нашао задатак
да се ауторитарном лидеру Белорусије
Александру Лукашенку још једном стави до
знања да би ваљало да убрза процес интеграције.
Русија и Белорусија укинуле су имиграциону и
граничну контролу на заједничким граничним
прелазима. Али заједничке заставе, химне, војске,
и валуте на које се позива још увек нема .
Спекулише се да Путин жели да исфорсира
припајање како би себи обезбедио позицију на
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власти и након истека мандата 2024 године.
Потпуне интеграције довеле би до новог места
на челу супердржаве на којој би се Путин могао
наћи, пошто му руски устав не дозвољава да
функцију председника обавља након истека
мандата 2024. Путин је негирао ове наводе, али
су многи у Белорусији свеједно забринути.
Лукашенко се незванично састао са Путином
30, јуна, кака је руском председнику
сигнализирао да се Белорусија налази у
незавидној ситуацији. Иако Белорусија зависи
од јефтине руске нафте, Лукашенко је пружио
отпор Москви и настоји да обнови односе са
Западом. Белорусија је у марту усвојила нови "
концепт информативне безбедности" са циљем
да заустави проток пропаганде из Русије.
Лукашенко годинама није има никаквог
нарочитог разлога да се бави промовисањем
националног идентитета. Убрзо пошто је
доспео на функцију 1994 године, расписао је
референдум на којем је подржана економска
интеграција са Русијом, а статус руског језика у
овој земљи изједначен са Белоруским.
Лукашенко је, међутим, променио став 2014.
године након анексије Крима пошто је Москва
послала војску на Исток Украјине под
изговором да жели да одбрани припаднике
Руског света. Лукашенко сада слави корене
своје земље. Он је у априлу подсетио на
историју Полотска, града на северу Белорусије
који је представљао центар словенске моћи.
Лукашенко у јавности и даље углавном говори
руски, али понекад употреби белоруски који је
некада сматрао инфериорним језиком.Иако
Лабаженка није Лукашенков присталица,
сагласан је са председниковим ставом да "ако
не оживите национално памћење народа,
људи ће, пре или касније бити претворени у
нешто друго".

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

БК ТЕСЛА НОВОСТИ
Светлана Алексијевич, белоруска књижевница
која је 2015 године освојила Нобелову награду за
књижевност, недавно је у телевизијском
интервјуу изнела осећања која дели са бројним
грађанима Белорусије.
"Наравно, ја сам Белорускиња и мој матерњи
језик је белоруски - иако га не говорим зато што
сам читавог живота окружена руским језиком и
руском културом. Али осећам се као
Белорускиња у белоруској земљи и ово јесте
моја земља", рекла је Светлана Алексијевич.

ЗАШТО СВЕ ВИШЕ СТАРИЈИХ
ЉУДИ УМИРЕ НАКОН ПАДОВА И
КАКО ДА СПРЕЧИТЕ ДА СЕ
СПОТАКНЕТЕ

Лабаженка је недавно у Бресту организовао
окупљање на којем је држао часове белоруског.
Јулијана Корзан (26) каже да се стиди тога што не
уме да правилно говори белоруски.

ТАЈ-ЧИ, ХИДТАРАЦИЈА, ДОБРА ОБУЋА,
КАО И ВЕЖБАЊЕ 20 МИНУТА ДНЕВНО
МОГУ ДА УМАЊE РИЗИК ОД ПАДОВА

Са старењем становништва све је већи број
старијих Американаца који страдају у падовима.
Истраживање објављено прошлог месеца у
медицинском часопису ЈАМА показало је да се
код људи старијих од 75 година стопа смртности
услед падова удвостручила у односу на период
између 2000. и 2016. године. Истраживачи су
анализирали информације из извештаја о узроку
смрти. Стопа смртности услед падова за људе од
75 година и старије 2016. је износила 111 на 100.000,
а 2012. године 52 на 100.000 људи.
ФОTO: "PRINTSCREEN" - СВЕТЛАНА АЛЕКСИЈЕВИЧ

ФОTO: "PRINTSCREEN" - ГЛЕБ ЛАБАЖЕНКА

Елизабет Бернс, научница из Центра за контролу
и превенцију болести и ауторка истраживања,
каже да је узрок овом расту још увек нејасан.
“Највероватније је да је реч о томе да људи живе
дуже са болестима и стањима од којих би у
прошлости умирали раније”, наводи Бернсова.
Старији људи такође су често под терапијом
лековима која увећава ризик од пада. Код жена је
вероватноћа да ће пасти нешто виша него код
мушкараца, али је код мушкараца, са друге
стране, већа вероватноћа да ће умрети када или
након што падну."
Падови су широм света на другом месту водећих
узрока намерних или случајних смрти, према
подацима Светске здравствене организације.
Процењује се да на овај начин годишње живот
изгуби око 646.000 људи.
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ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

БК ТЕСЛА НОВОСТИ
“Највећи фактор ризика за пад на који не можете
утицати јесу ваше године”, каже др Елизабет
Екстром, геријатар на Универзитету за здравље и
науку. “Већина других ризичних фактора је
променљива.”
Др Луис Липсиц, професор медицине на
Харварду, истиче важност редовне физичке
активности. Он предлаже макар 20 минута
аеробног и анаеробног тренинга дневно.
Вежбање са оптерећењима је, нарочито ако
желите да ојачате ноге, добра идеја, каже др
Липсиц.
Тај-чи, кинеска борилачка вештина, такође је
један од ефикасних начина за стицање боље
равнотеже. Она подразумева споре, циљане
покрете усклађене са дисањем и активношћу
мишића.
Истраживање je показало да се код људи старијих
од 70 који вежбају тај-чи макар два пута недељно
по сат времена ризик од падова смањује за 58
одсто.
“Када паднете, то значи да ваше тело није успело
да остане стабилно и то је управо оно у чему вам
тај-чи помаже”, каже др Елизабет Екстром.
“Вежбање тај-чија подразумева положаје који
наликују падању – нагињете се дубоко напред,
искорачите широко у страну…”
Лекови, нарочито они који регулишу поремећаје
спавања, могу угрозити осећај за равнотежу.
“Када би се сви скинули са таблета за спавање,
све би било много боље”, каже Екстромова.

Вид такође игра веома важну улогу. Избегавајте
фокална и прогресивна сочива када излазите
напоље. “Она мењају перцепцију дубине”, каже
Елизабет Бернс.
А ту је и обућа. Мода, каже др Липсиц, овде није
примарна, већ функционалност има прво место.
“Нема високих потпетица”, каже др Липсиц.
Папуче такође могу бити проблематичне, пошто
вам нога може склизнути из њих, те се предлаже
да увек носите затворену обућу, а уколико вам је
лекар препоручио шеталицу или штап, немојте се
стидети.
“То ће вам помоћи да дуже будете независни”,
каже докторка Екстром.
Неред у просторијама у којима боравите такође
може бити смртоносан, а савет је да се решите и
малих тепиха и продужних каблова о које можете
да запнете. Веровали или не, и љубимци могу да
представљају смртну опасност. Такође, обратите
пажњу на висину прагова између просторија –
довољно је свега неколико центиметара да се
саплетете. Ноћу оставите укључено светло како
бисте без проблема дошли до купатила, а
хидрираност може спречити вртоглавице које
такође изазивају падове, те пијте много воде,
каже Дороти Бејкер, стручњак за геријатрију са
Јејла. Она саветује да не чекате док више не
можете да издржите па да пођете у купатило, а и
ако често будете устајали из кревета, вежбаћете
мишиће и равнотежу.
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ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

БК ТЕСЛА НОВОСТИ

#КУТОО: ЖЕНЕ
ЖЕЛЕ ШТИКЛЕ

ВИШЕ

НЕ

Јапан је најновије поприште женске борбе против
тираније – и бола – високих штикли, а покрет који
броји све више присталица затражио је од
националне владе да законом заштити жене на
радним местима на којима се подразумевају
високе потпетице.
Хиљаде присталица окупило се иза хештега
#КуТоо – насталог игром речи које у јапанском
значе: ципела (кутсу) и бол (кутсуу). Све је
покренула Јуми Ишикава, 32-годишња глумица
која је испричала да је била присиљена да чак
промени професију због осмочасовног радног
времена на штиклама. Она је почетком јуна
Министарству рада предала петицију коју је у
веома кратком року потписало 30.000 људи, а која
позива на увођење законске регулативе која ће
спречити послодавце да од жена захтевају
ношење високих потпетица. Ишикава је навела да
је њен предлог наишао на скептицизам бројних
званичника који су истакли да је тешко законски
уредити ово питање уколико се не промени
пословна култура.
“Претпостављам да влада и корпоративне
заједнице не желе да на себе преузму ризик и
промене ово друштво”, рекла је Ишикава.
Јапан је земља у којој су родне улоге јасно
дефинисане и ригидне, а високе потпетице
сматрају се симболом оснаживања жена и
привлачности, а за то вреди истрпети мало
неудобности. Ипак, управо високе потпетице могу
да ограниче избор професије за жене: оне које
нису у стању да поднесу бол принуђене су да
избегавају оне индустрије у којима се очекује да
жена носи високе штикле. Шино Наито, старија
истраживачица на јапанском Институту за радну
политику и обуку у Токију, истиче да се захтев за
ношење високих потпетица може сматрати једном
врстом родно заснованог насиља, иако у Јапану
оно није јасно законски дефинисано. “Очекивање
или наметање стандарда женствености на радном
месту је овде велики проблем”, каже ова
научница. Масако Шихонара, која се бави обуком
људи који су у потрази са послом али и оних тек
запослених, каже да женама углавном говори да
се у компанијама очекује да оне носе високе
потпетице, чак и ако оне неће бити у директној
интеракцији са клијентима или јавношћу.

“То за већину жена није прихватљива радна
средина”, истиче Шихонара.
Бивша министарка одбране Јапана Томоми
Инада је 2016. године по свој прилици такође
била у обавези да носи потпетице. Жене изван
Јапана су последњих година добиле подршку
националних влада по овом питању. Филипини и
канадска провинција Британска Колумбија су
2017. године усвојили законе који забрањују
компанијама да приморавају запослене жене да
на послу носе високе штикле. Високе потпетице
су кроз читаву историју биле мета критика.
Њујорк тајмс је први случај жалбе на потпетице
објавио 1873. године, а радило се о мушкарцима.
Војници су били принуђени да носе више
потпетице што је довело до жуљевитих стопала и
не баш грациозног хода.
Ипак, жене су брзо доспеле у центар пажње.
Француски лекари су 1911. године упозорили да
жене које код куће високе потпетице замене
равним папучама штете својим стопалима. За
Њујорк тајмс су рекли да прелаз из једног
екстрема у други у току дана напослетку
неминовно води до непрекидне неугодности и
негативних последица.
Ишикавин први твит на ову тему објављен у
јануару подељен је скоро 30.000 пута.
Иако се чини да она има велики број
истомишљеника, компаније нису нарочито
ентузијастичне када је о њеној иницијативи реч.
Из једне адвертајзинг агенције су јој рекли да ће
се наћи у “тешкој позицији” уколико се буде
прочуло за њен бунт.
“Жене и не схватају да ризикују своје здравље
само зато што је такав стил дубоко укорењен у
пословној култури”, каже Јуми Ишикава. “Требало
би да озбиљно схватимо ову ситуацију.”
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ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

БК ТЕСЛА НОВОСТИ

ЕСПОРТ РЕВОЛУЦИЈА ЈЕ ПОЧЕЛА: ГЕЈМЕР ЈЕ НАЈПЛАЋЕНИЈИ
"СПОРТИСТА" СВЕТА!
У следећих шест година чувени Тајлер "Нинџа" Блевинс зарадиће од Мајкрософтове
платформе Миксер тачно 932.000.000 долара!
Ако је ико сумњао како ће се спорт у будућности
развијати, те да ће овај, садашњи систем ипак
опстати, мораће(мо) да се помири са судбином. А
то је, делује, неминовни прелазак из реалног у
виртуелно. То јест у сферу еспортова.
Да би се тако нешто догодило потребно је да
већина посматрача/пратилаца/гледалаца пређе
на страну интернет револуције, што се и дешава.
Буквално пред нашим очима. То су та деца која
цео дан проводе пред разним екранима, док нам
паркови и игралишта зврје празна. То је та армија
људи, навијача која ће у наредних деценија
спортска задовољства и страсти тражити у онлајн,
а не у класичним спортовима пошто их
једноставно нису пратили одмалена. Њихови
хероји су са друге стране жице, али не шутирају
лопту, већ држе џојпедове.
Са преласком већине на виртуал за њима одмах
креће и лова. И чини се да смо управо у том
периоду, када и финансије полако постају све
озбиљније и веће у свету еспорта. Савршен
пример за то је прелазак једног од најпознатијих
гејмера и стримера у (виртуелном) свету, Тајлера
Блевинса, познатијег као Нинџа са једне стриминг
платформе "Тwitch", на другу "Мixer" У питању је
Мајкрософтова платформа која ће му у наредних
шест година исплатити тачно 932.000.000 долара!
Овај млади, 28-годишњи Американац, који
годишње само од стриминга убира око 10.000.000
"зелембаћа", позната је и веома цењена личност у
овом свету, али количина пара коју ће зарадити
надилази и најлуђе снове гејмера. Наравно, ови
"играчи игрица" одлично зарађују, али су далеко
од најбољих фудбалера. Били. Јер ниједан
фудбалер сада не може да се пореди са Нинџом,
па чак ни његов добар пријатељ Нејмар, који по
слову уговора са ПСЖ-ом, а по подацима "Форбса"
зарађује "само" 75.000.000 долара, а он је један од
најплаћенијих на свету. Блевинсу годишње
припада преко 155.000.000 долара, док је на првом
месту међу "обичним" атлетама Лионел Меси који
у Барси зарађује чак 92.000.000.

ТАЈЛЕР " НИНЏА" У СВОМ " РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ
ФОТО: "redbull.com"

РЕВОЛУЦИЈА ЈЕ, ХТЕЛИ МИ
ТО ИЛИ НЕ - ПОЧЕЛА!

Тајлер Нинџа Блевинс
ФОТО: "metro.co.uk"
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МИЛЕНИЈАЛЦИ СЕ СЕЛЕ У САМОСТАНЕ: КАКО СУ МЛАДИ
ЉУДИ ПРОНАШЛИ ИНСПИРАЦИЈУ У ЧАСНИМ СЕСТРАМА
Потрага за радикалним начином живота
одвела је прогресивце вери

БАРЛИНГЕМ, Калифорнија – Сара Џејн Бредли
била је неудата, “спиритуална, али не и
религиозна” тридесетогодишњакиња када се
одселила у самостан. Много њених пријатеља је
кренуло за њом.
Пројекат су назвали “Nuns and Nones”, а они су
били “nones” – прогресивни миленијалци који
нису практиковали католичанство. План је био да
ово буде пилот-пројекат, а да суживот са часним
сестрама траје шест месеци.
Идеју је иницирао Адам Хоровиц, 32-годишњи
Јеврејин, а пројекат је надзирала Џуди Карл, 79годишња часна сестра. Хоровиц и његови
пријатељи мозгали су о начину на који би могли
да воде радикалне активистичке животе потпуно
посвећене вишој сврси. Покушавали су да докуче
ко већ живи тако и када је Хоровиц разговарао с
једним свештеником, коначно му је синуло. Часне
сестре.
“Оне су радикалне, самосталне жене које су
живот посветиле социјалној правди”, каже
Бредлијева. “И од њих можемо да учимо.”
Ово су, ипак, тешка времена за часне сестре.
Просечна старост римокатоличке часне сестре у
Америци је близу 80 година, а самостани се
затварају. Број часних сестара у Сједињеним
Државама је са 180.000, колико их је било 1965.
године, до данас спао на испод 50.000.
У исто време, миленијалци су најмање
религиозна друштвена група у Америци – свега
27 одсто њих редовно одлази у цркву. Младе
жене које теже животу посвећеном добрим
делима, без мужа и деце, сада могу да се таквим
радом баве мимо цркве и католицизма.
Али за малобројне припаднике младих, урбаних и
напредних слојева, конвентова звона звоне.
Радикална политика привукла их је цркви.

Сара Џејн Бредли , лево, каже да миленијалци попут ње могу
да уче о животу посвећеном социјалној правди од жена као
што је сестра Дајен Клајн
ФОТО: *ДЕЈМИЈЕН МАЛОНИ ЗА ЊУЈОРК ТАЈМС

Мале собе за младе
Миленијалци су стигли аутомобилом. Сестре су
им спремиле мале собе, а мушкарци су
распоређени у крилокоје је некада било
намењено искушеницама, а данас се користи за
посетиоце самостана. У свакој соби налазили су
се кревет, столица, сто и на њему Библија.
Сестре нису биле сигурне шта су то ови млади
људи тачно желели да сазнају о њима, а први
сусрет обележио је шок.
"Била сам запањена и рекла сам другим
сестрама: 'Никада нећете погодити о чему
миленијалци желе да причају: о заветима'", каже
сестра Петси Харни. " Све смо се насмејале. Било
је скоро као нека шала, знате?"
Али миленијалци су били искрени.
Сестра Харни је пронашла књигу о заветима сиромаштво, покорност, честитост - коју је
некада купила, али је никада није
прочитала. Прво је Алан фотографисао
телефоном корице, затим сам видела Сару како
чита и књига је била пуна бележака и напомена",
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каже сестра Харни. "Миленијалци су је гледали
као да је она неки траг. Тражили су тајни састојак како ми то радимо."
Сесре су почеле да увиђају да су миленијалци
желели својеврсну мапу за живот и ритуале,
уместо система веровања.
Једне од првих ноћи, каже сестра Карл, један од
гостију успут је упитао сестре: "Па, каква је ваша
спиритуална пракса?" "То је било прво питање, не
у шта верујемо" каже она. Толико њих каже ;
"Трагам за ритуалима који ће одговарати овој или
оној ствари", каже сестра Карл. Једна млада жена
толико је желела ритуал да је почела да посећује
мису сваког јутра.
Миленијалци су радили своје уобичајене послове
у току дана, а онда би се увече и викендима
враћали у самостан. Придружили су се гозбама и
ускршњој служби. Прали су ноге на Велики
четвртак. Проучавали су пророке. Позвали су
сестре на вечеру за шабат. Једне ноћи је група
миленијалаца и сестара почела да плеше и смеје
се. Толико су се развикали да је неко позвао
полицију и када им је полицајац рекао да ће
журка морати да се настави у подруму, тако се и
догодило.
Бунтовничка снага
"Nuns and Nones" сада обухвата различите групе у
десетак међу којима су Њујорк и Бостон. Часне
сестре и миленијалци се редовно састају. За
сестре је изненађење да ови млади, прогресивни
људи - који махом раде као уметници и социјални
радници проналазе одговоре на своја питања у
Католичкој цркви. Већина њих говори да културу
самостана посматра као поптуно одвојену,
бунтовничку снагу, иако је , подразумева се, та
култура интегрални део цркве. А та црква не
изгледа као место за младе прогресивце. Она се
последњих година налази у пролонгираној кризи
због скандала са сексуалним злостављањем и
систематских заташкавања.
Веј Милер, свестеник у Санта Феу, у Њу Мексику,
предложио је Хоровицу партнерство
миленијалаца и сестара мислећи да би вредело
истражити тако нешто. Он сматра да би активисти
могли да науче много од сестара. " Сам позив је
веома сличан", каже Милер. "Сестре се баве
радикалном социјалном правдом одвајкада."
Живот без порока
Већина миленијалаца наводи да се осећа
притешњено због силних одлука и избора које

Миленијалци који су се обрели у Центру "Милост"
у Калифорнијижелели су мапу за живот и ритуале,
кажу опатице

морају да у животу донесу, а да их вемо привлаче
завети дисциплине и жртве. Непорочност им је
нарочито привлачан концепт. " Почела сам да
увиђам да се не ради само о целибату, већ о
настојању да се оствари 'права веза'", каже
Бредлијева.
"У ери покрета "MеTоо" више него икада су нам
потребни исправни односи. Морамо да знамо
шта значи поштовати нечију личност и поштовати
и своју личност и како да каналишемо љубав."
Сара Џејн Бредли је оснивачица програма за
подршку "Open Master's" намењеног
заинтересованима за религију Alt"Div. Она не
планира да живот проведе у целибату, али жели
мало непорочности и чедности.
"Морам да донесем одлуку коју сам цену спремна
да платим за свет у којем желим да живим", каже
она. Миленијалци се баве и другим заветима.
Сиромаштво подразумева скромност у
ресурсима и дељење просперитета. Покорност је,
међутим, варљив концепт. "Звучи као да треба да
примате наређења. али су ми сестре помогле да
увидим да се заправо ради о отварању срца за
дијалог и могућности дубоко чује истина", каже
Сара Џејн Бредли.
Преношење милости
И други самостани су се заинтересовали за
програм. Прво су људи у Риму кренули да се
распитују, а потом је председник Конференције
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религиозних жена у Чикагу, поменуо
организацију "Nuns and Nones" у недавном
обраћању.
"Желе да знају како смо нашли наше
миленијалцеи има ли још људи налик њима"
каже сестра Харни.
Прича о часним сестрама деценијама је, међутим,
била обележена умањивањем њиховог значаја па
и њихове вере. Њих највише брине ко ће
наследити њихов спиритуални дар. А тај дар за
њих је милост. Соли Салгадо, репортерка која
прати покрет, сматра да је управо ова
забринутост одраз најтескобнијег
егзистенцијалног питања сестара.
"Када разговарају о изумирању реда, мање их
брине хоће ли институција преживети њихову
мислију која их је покретала вековима уназад",
каже Салгадова. "За њих би "Nuns and Nones"
могао да представља начин да на друге пренесу
своје врлине".
ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТ СА САЈТА: "NEDELJNIK -THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL"

ЧАСНА СЕСТРА ЏУДИ КАРЛ

АДАМ ХОРОВИЦ ИНИЦИЈАТОР ПРОЈЕКТА
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КАД НУКЛЕАРНА ТЕСТИРАЊА ОТКРИЈУ ФАЛСИФИКОВАЊА
УМЕТНИЧКА ДЕЛА
Нуклеарна тестирања допринела су утврђивању
старости уметничких дела
Како да знате да ли је слика модерни
фалсификат? Тестирање нуклеарних бомби из
средине двадесетог века у утврђивању лажњака
има значајну улогу.
Научници су годинама унапређивали технике
захваљујући којима су успевали да одреде
старост слика и доба из којег оне потичу,
користећи метод радиоактивног угљеника. Тим
истраживача сада је одредио старост једног
уметничког дела користећи комадић боје
величине маковог зрна.
"Ово је невероватно техничко достигнуће", каже
Грег Хоџинс, професор са Универзитетау
Аризони који води лабораторију посвећену
методу радиоактивног угљеника. Хоџинс није
учествовао у новом истраживању.
Метод радиоактивног угљеника настао је
четрдесетих година прошлог века, а он омогућава
научницима да одреде старост широког спектра
материјала, па чак и фосила и пећинских слика,
испитивањем врсте атома угљеника садржаних у
њима. Могуће је одредити старост мртве
органске материје и до неколико десетина
хиљада година уназад рачунањем односа трију
различитих изотопа угљеника. Ова формула
поремећена је појавом нуклеарног тестирања.
Ц-14, или радио-угњеник, настаје када се
космички зраци у атмосфери сударе атомима
азота.
Али моћно тестирање Нуклеарног оружја изнад
земље од средине 20. века створило је додатне
количине изотопа Ц-14 од азота у атмосфери;
толико да је 1963. године потписана делимична
забрана нуклеаног тестирања, пошто се ниво
радио-угљеника у атмосфери малтене
удвостручио.
Лора Хендрикс, докторанткиња са циришког ЕТХ
у Швајцарској и ауторка новог истраживања,
сматра да је скок угљеника-14 јединствен, Он се
огледа у свему што је живело или умрло после
1963. године, укључујући и дрво и влакна која су
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пружала потпору платнима на којима се налазе
дела модерне уметности, и органску материју
коришћену за мешање пигмената.
Италијански експерти су 2015. године на основу
влакана из платна покушали да утврде да ли је
слика која се приписује француском уметнику
Фернану Лежеру заправо лажна. Али су
фалсификатори користили стара, већ коришћена
платна, а да би се спровела анализа, били су
потребни већи узорци.
(Када су научници крајем осамдесетих утврдили
да је Торински покров лажњак, користили су
узорке величине поштанских маркица.) Узорци
коришћени у новом истраживању су сићушни.
Технолошки напреци омогућили си
истраживачима да анализи подвргну влакна
танана попут власи косе, дуга тек неколико
милиметара, и узорке боје мање од половне
квадратног милиметра. Узорци су преузети са
слике за коју је већ утврђено да је фалсификатдело на којем је приказан сеоски пејзаж, а за које
се тврдило да је настало 1886. године. Заправо га
је осамдесетих година прошлог века насликао
Роберт Тротер, уметник који је касније кажњен и
осуђен на затворску казну. Како би припремили
узорке, истраживачи су их прво очистили у
растварачу и киселини како би са њих уклонили
контаминиране честице. Узорци се потом
загревају на температуре од око 955 степени
Целзијуса како би се отпустио угљен-диоксид,
објашњава Лора Хендрикс.
Гас се даље премешта у акцелатор честица у
којем се атоми угљеника из узорка сортирају и
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упоређују. Резултати тест ипак нису били
убедљиви. Тротер је рециклирао стара платна за
своје фалсификате а влакна би могла да потичу из
било ког периода између 1600. и средине 20. века.
Везивна материја из фарбе је ипак показала
нешто друго. Боја је била свежа кака је слика
настајала. Према анализама њеног тима, уље које
је Тротер користи за слику садржало је велике
количине Ц-14, а зрно од којих је направљено
убрана су у периоду између 1958. 1961., или
ижмеђу 1983. и 1989. - знатно касније него што је
Тротер тврди да је период настанка слике.
Ма колико овај метод био користан за
утврђивање фалсификата, ни он није без мане.

ПОМОЗИТЕ ПЧЕЛАМА
НАУЧНИЦИ САВЕТУЈУ ДА БИ У СВАКОМ
ДВОРИШТУ ТРЕБАЛА БИТИ БАРЕМ ПО ЈЕДНА
ХРАНИЛИЦА ЗА ПЧЕЛЕ КАКО МОГЛЕ ДА СЕ
ХРАНЕ И ДОБИЈАЈУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПОВРАТАК
ДО СВОЈЕ МАТИЧНЕ КОШНИЦЕ. НАИМЕ,
ВЕЛИКИ БРОЈ ПЧЕЛА ТОКОМ ДНЕВНИХ
АКТИВНОСТИ НЕ УСПЕ ДА СЕ ВРАТИ ДО
КОШНИЦЕ УСЛЕД ИЗНЕМОГЛОСТИ, ПА ИМ ЈЕ
ПОТРЕБНО ДАТИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ ОСВЕЖЕ
И ПРИКУПЕ СНАГУ.
ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТ СА САЈТА:"NEDELJNIK / THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL"

НАШИ ОСНОВЦИ ШАМПИОНИ У
ЕКОЛОГИЈИ
Ученици београдске Основне школе
„Дринка Павловић” и ученик „Гиманзије
плус” освојили су златне медаље
на највећем светском еколошком
такмичењу за основце и средњошколце
у Канади. Марија Лубардић, ученица
ОШ „Дринка Павловић”, освојила је два
злата за најбољи есеј и као капитен
победничког тима у дебати, за најбољи
есеј злато је добила и Стефанија Живановић,
а златне медаље у дебати добили су
Анђела Бабовић, Иван Филип Ковачевић
и Александар Марковић Ћорац. Они су аутори
најбољих есеја са предлозима решења будућег
живота на копну, у светлу климатских промена.
Њихова менторка је Марина Дрндарски.

ХРАНИЛИЦА МОЖЕ БИТИ БИЛО КОЈА ПЛИТКА
ПОСУДА, КАШИКА ИЛИ ПОКЛОПАЦ У КОЈИ ЈЕ
ПОТРЕБНО СТАВИТИ МАЛО ШЕЋЕРА И ВОДЕ.
АКО БИ ПЧЕЛЕ НЕСТАЛЕ ИЗ НАШЕГ
ЕКОЛОШКОГ СИСТЕМА, ЧОВЕЧАНСТВО БИ
ИМАЛО ОЗБИЉАН ПРОБЛЕМ, ЈЕР НЕ БИ
БИЛО НЕЗАМЕЊИВЕ „БИОЛОШКЕ МАШИНЕ”
КОЈА ОПРАШУЈЕ БИЉКЕ,ПА ТАКО И
ПОЉОПРИВРЕДНЕ КУЛТУРЕ.
КАДА БИ ПЧЕЛЕ НЕСТАЛЕ СА ПЛАНЕТЕ,
ЉУДИМА БИ ОСТАЛО САМО ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
ЖИВОТА. НАЖАЛОСТ, ПЧЕЛЕ СВАКОДНЕВНО
УГРОЖАВАМО УПОТРЕБОМ ПЕСТИЦИДА, А ЗА
ИЗУМИРАЊЕ ПЧЕЛА КРИВА ЈЕ И
УРБАНИЗАЦИЈА, КАО И КЛИМАТСКЕ
ПРОМЕНЕ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ЊИХОВ БРОЈ
ДРАСТИЧНО СМАЊУЈЕ.
ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТИЗ МАГАЗИНА: "ЕКОЛИСТ"

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

БК ТЕСЛА НОВОСТИ

„Смедеревска јесен 2019.”
Музика у славу грожђа
Најзначајнија туристичко - привредна
манифестација у региону, ове године биће
одржана од 6. до 9. септембра.
Манифестација у славу грожђа и вина
Подунавског краја свечано ће бити отворена
у Малом граду Смедеревске тврђаве.. Једна
од најстаријих и најпосећенијих
манифестација у Србији која ће 2019.-е
године бити одржана 132. пут.
ФОТО: "opanak.net"

ФОТО: ".poportalrs"

ФОТО: "beautifulserbia.info"

Произвођачи воћа, вина и грожђа
смедеревског краја су давне 1888.-е године
организовали Прву међународну изложбу на
Дунавском кеју која је до данас задржала свој
изворни концепт- промоција и продаја
пољопривредних и прехрамбених
производа.
Како се Град Смедерево развијао и као
привредни и индустријски центар ова
манифестација временом проширује своје
садржаје и на друге сегменте привреде а
током манифестације одржавају се и
многобројни концерти, дефиле,анимације и
забавни садржаји посвећени многобројним
посетиоцима.

ФОТО: "info26.com"

ФОТО: "blic.rs"

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АДРЕСА: ТЕРАЗИЈЕ 28/III
БЕОГРАД, СТАРИ ГРАД
E-MAIL: perspektivnasnagasrbijebk@gmail.com

www.snagasrbije.com

БИЛТЕН ПРИПРЕМА:
АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ

pokretsnagasrbijebk
bogoljubkaric

САРАДНИЦИ:
БИЉАНА ВОЈНОВИЋ,
МИТАР РАДУЛОВИЋ,
АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ

П Р И Ј А Т Е Љ И

PokretSnagaSrbijeBK
Bogoljub Karić

Б И Л Т Е Н А

RTV BK Telecom

