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У 2018. години, интензивиране су све про
грам ске активности, a Огранак je кадровски 
оја чан избором по једног новог редовног и до
писног члана САНУ, што ће се сигурно пози
тивно од разити на обим и квалитет даљег рада.

Успешно се радило на 20 на учноистра жи
вачких пројеката из области математике (1), хе
мије (2), техничких наука (3), медицине (5), је 
зика и књижевности (3), друштвених наука (4) и 
историјских наука (2). 

Организовано је 11 научних скупова, од којих 
истичемо: Ино ва ције и стремљења у урологији 
и Бал кан Арт Форум: Уметност и култура 
да нас  –  образовање за уметност и изазови 
са вре   ме ности. Велику пажњу шире јавности 
при   вукли су округли столови Зашто нам је по
требно друштвенохуманистичко обра зо ва
ње? и Особености здравствене културе и па
то логије становништва југоисточне Ср би је и 
њихов утицај на демографску ре про дукци ју. 

Обележене су и две значајне годишњице – 150 
година од рођења наших великана – академика 
Михаила Петровића Аласа и академика Ми-
хаила Гавриловића. Такође, обележен је зна
чајан јубилеј академика Градимира Миловано-
вића – 70 година живота и 50 година рада.

Одржано је 19  јавних предавања (16 чланова 
САНУ и 3  професора Универзитета у Нишу), 
6  предавања у оквиру циклуса предавања На
исус, и 4 предавања из циклуса Гост Огранка. 

Ова предавања привлаче шири круг слушала
ца, а то посебно важи за облик рада Сус ре 
ти са ствараоцима, при чему је тај циклус 
настављен разговором са академиком Ми ло
савом Тешићем, нашим познатим песником.

Организована је запажена изложба радо
ва награђених студената Факултета уметно
сти На грађени 2018, али је највећи одјек у 
ши рој културној јавности имала изложба  
Академик Михаило Гавриловић: историчар, 
архивист и дипломата. Организовано је и 
5 концерата уметничке музике, на којима су 
углавном наступали наставници, сарадници и 
студенти Факултета уметности, али и извођа
чи изван Ни ша.

Значајна пажња посвећена је промоцији ра
да талентованих ученика средњих школа из 
региона који гравитирају Огранку. Додељено 
је 8 награда освајачима медаља и награда на 
међународним такмичењима у области наука и 
уметности, а додељене су и две награде за нај
боље радове са 11. Међународне конференције 
студентских пројеката IEEESTEC.

Током протекле године снажно је потврђено 
раније учвршћено мишљење да је Огранак сво
јим радом и зрачењем постао незаобилазни 
чи нилац и генератор научног и уметничког 
ра да у овом делу земље, који значајно утиче на 
обликовање његове научне и уметничке ја вно
сти и критичке свести. 

Огранка САНУ у Нишу

Број 2  •  Јануар 2019.www.ogranaknis.sanu.ac.rs ISSN 26200198



2

29. јануар 2018. године – Предавање дописног 
члана САНУ Слободана Милосављевића Прича 
о антималарику артемизинину са Балкана.

22. јануар 2018. године – Изложба Боривоје 
Сте вановић: сликар и академик. Ор гани за тори: 
Огра нак САНУ у Нишу и Народни Музеј  Ниш. 

26. јануар 2018. године – Скуп свих чланова 
Огранка САНУ у Нишу. Предлагање кандидата 
за дописне чланове САНУ.

26. јануар 2018. године – Свечана додела при
знања ученицима средњих школа из југоисточне 
Србије, носиоцима медаља и награда на међу на
родним олимпијадама и конкурсима.

5. фебруар 2018. године – Предавање 
проф. др Драгана Жунића Естетска и 
политичка култура.

19. фебруар 2018. године – Предавање до
писног чла на САНУ Милоша Ђурана Ме ди
цин ска не ор ганска хемија: комплекси платине 
као антитуморски агенси.
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23. фебруар 2018. године – Предавање госта 
Огранка САНУ, др Зорана Стаменковића (IHP, 
Франкфурт, Немачка) Supporting Plant Protection 
by Remote Smart Sensing. Ор гани за тори: Огра  
нак САНУ у Нишу и IEEE Секција Србија и 
Црна Го ра. 

2. март 2018. године – Предавање госта Огран
ка САНУ, академикa Жељка Цветнића (ХАЗУ, 
Загреб, Хрватска) Болести које су мењале свет. 

5. март 2018. године – Циклус предавања 
Наисус: доц. др Гордана Мило шевић Јевтић, 
Иде олошки контекст у ар хи тектури Наисуса 
у освит средњег века. 

16. март 2018. године – Конститутивна 
седница Савета Огранка САНУ у Нишу за 
музичке и ликовне уметности. 

16. март 2018. године – Предавање академика 
Бранислава Митровића Настајање архите кту
ре у околностима које прате савремено гра ђење. 

23. март 2018. године – Округли сто  Зашто нам 
је потребно друштвенохуманистичко обра   
зо  вање? Координатори: академик Нинослав 
Стоја  диновић и проф. др Драган Жунић.
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28. март 2018. године – Концерт наставника 
Фа кул  тета уметности у Нишу Мозаик љубави.  
Але  ксан  дра Ристић, сопран, Ингрид Јанковић, 
кла вир. 

29. март 2018. године – Научни скуп Иновације и 
стремље ња у уро логији. Организатори: Огранак 
САНУ у Нишу и Уролошка секција СЛД.

2. април 2018. године – Предавање академика 
Миљенка Перића Теоријска молекулска спе к
тро  скопија. 

13. април 2018. године – Циклус предавања 
Наисус:  др Владимир П. Петровић, Антички 
Ниш на раскршћу римских комуникација: архе
олошка, историјска и епиграфска сазнања. 

13. април 2018. године – Отварање сталне Књи жевномеморијалне поставке Стеван Сре мац / Бран ко 
Миљковић у Народном музеју Ниш. Изложбу је отворио Владан Вукосављевић, министар културе и 
информисања у Влади Републике Србије.  
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24. април 2018. године – Концерт студената 
Фа култета уметности у Нишу На наш начин.  
Класа проф. спец. Ане ВеличковићИгић.

27. април 2018. године – Предавање академика 
Дејана Поповића Електроде за комуникацију 
са нервима и мишићима. 

8. мај 2018. године – Изложба  Награђени 2018. 
Изложба радова награђених студената Де
партма  на за ликовне уметности и Департмана 
за примењене уметности Факултета уметности 
Универзитета у Нишу.

14. мај 2018. године – Циклус предавања 
Наисус:  др Надежда Гавриловић Витас, Наслеђе 
Кон стантина Великог на Меди јани и у Нишу: 
резултати и значај досадашњих археолошких 
истраживања. 

23. мај 2018. године – Концерт Валентине 
Станојевић, флаута, у класи мр Анђеле Братић, 
са Факултета уметности у Нишу. Клавирска 
сарадња Никола Цветковић. 

25. мај 2018. године – Предавање госта Огран
ка САНУ у Нишу, проф. др Хаџи Радета Д. 
Пара вине (University of Texas, Houston, USA), 
Истра жи вање боје у стоматологији: пре глед 
стања у струци. 
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1. јун 2018. године – Састанак тима пројекта 
Огранка САНУ у Нишу Књижевна прошлост 
и садашњост на простору југоисточне 
Србије. Координатор: дописни члан САНУ 
Злата Бојовић. Руководилац: проф. др Горан 
Максимовић.

1. јун 2018. године – Предавање дописног чла
на САНУ Злате Бојовић Хиландарска писма 
Дубровчанима. 

8. јун 2018. године, Лесковац – Научни скуп 
Новине у урогинекологији. Организатори: Огра
нак САНУ у Нишу, Уролошка секција Српског 
ле карског друштва и Општа болница Лесковац.

11. јун 2018. године – Обележавање  150 го ди на од рођења Михаила Петровића Аласа. Говорили су: 
проф. др Жарко Мијаиловић, академик Сте ван Пилиповић и академик Градимир Ми ло ва но вић.

28. мај 2018. године – Предавање дописног 
чла на САНУ Горана Станковића Процена 
клиничког ризика код болесника са индикацијом 
за ре ва скуларизацију миокарда.
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11. јун 2018. године – Изложбе цртежа настав
ни ка и сарадника Факултета уметности Уни вер
зитета у Нишу поводом 15 година Факултета. 

22. јун 2018. године – Циклус предавања Наисус:  
Весна Црноглавац, Мо за ици и њихов значај у 
резиденцијалном ком плексу на Медијани.

3. јул 2018. године – Предавање госта Огранка 
САНУ у Нишу, Prof. Dr. Manfred Droste (Leipzig 
University, Leipzig, Germany), Weighted automa
ta and quantitative logics. 

7. септембар 2018. године – Предавање допи
сног чла на САНУ Слободанa Марковићa Милу
тин Миланковић и клима будућности. 

8. септембар 2018. године – Посета археолошком 
локалитету Justiniana Prima (Царичин град), у 
оквиру сарадње са Археолошким институтом у 
Београду.

10. септембар 2018. године – Циклус предавања 
Наисус: проф. др Ирена Љубомировић, Наисус: 
преглед историјских дога ђаја у граду у периоду од 
I до V века.



8

21. септембар 2018. године – Предавање 
проф. др Данијеле Поповић Николић Допри
нос академика Тихомира Р. Ђорђевића ра зво ју 
српске фолклористике, посвећено обележавању 
150 година од његовог рођења. 

24. септембар 2018. године – Састанак тима 
пројекта Огранка САНУ у Нишу Теренска истра
жи вања усмене традиције југоисточне Србије. 
Ко ор динатор: академик На дa МилошевићЂор
ђе  вић. Руководилац: проф. др Данијела Попо вић 
Ни колић.

24. септембар 2018. године – Предавање акаде
ми ка Наде МилошевићЂорђевић Народна пре
дања у Вуковом рјечнику 1818.

26. септембар 2018. године, Алексинац – Промо
ција фототипског издања старе серије часописа 
Караџић, поводом обележавања 150 година од 
рођења Тихомира Р. Ђорђевића.

17.  септембар 2018. године – Изложба фото
гра фија Зорана Цветковића И ово је Србија. 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, 
Академијски одбор за село САНУ и Народни 
музеј Ниш.

14. септембар 2018. године – Округли сто 
Солун  ски фронт и победа савезника у Великом 
рату. Уводничари: пуковник Фредерик Гелтон 
и др Војислав Павло вић.  
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28. септембар 2018. године – Обележавање 
150 година од рођења академика Михаила Га
ври ловића. Организатори: Огранак САНУ у 
Нишу, Народни музеј Ниш и Исто ријски архив 
Ниш. Говорили су: Миљана Ђорђевић, виши 
архивист, др Љубинка Шкодрић и Александра 
Софронић, дипломирани историчар.

5–6. октобар 2018. године – Научни скуп  
БАлКАН АРТ фоРуМ: уметност и култура 
данас – обра зовање за уметност и изазови са
вре мености. Организатори: Фaкултeт умe тнo
сти Унивeрзитeтa у Нишу и Oгрaнaк СAНУ у 
Ни шу. 

8. октобар 2018. године – Предавање ака де мика 
Богдана Шолаје основни концепт про јекто вања 
лека: инхибитори ботулинум не уро токсина. 

12–13. октобар 2018. године – Научни скуп Ве
ли ки рат (1914–1918) у мемоарима и ратним 
днев ни цима. Организатори: Народни музеј 
Ниш и Универзитет у Нишу. Научни скуп 
отворио академик Нинослав Стојадиновић, 
председник Огранка САНУ у Нишу. 

12. октобар 2018. године – Округли сто осо бе
ности здрав стве не културе и патологије ста
но вништва југоисточне Србије и њихов утицај 
на демо граф ску репродукцију. Коор ди натори: 
проф. еме ритус Љу би ша Митровић и академик 
Нинослав Стојадиновић. 
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22. октобар 2018. године – Предавање дописног 
члана САНУ Миодрага Марковића Сликари 
позно  византијског доба у грчким земљама и 
на Бал кану: биографски подаци, учење заната, 
начин рада, друштвени положај.

26. октобар 2018. године – Предавање ака де
мика Драгана Мицића Нови аспекти етио па
тогенезе и терапије гојазности.

29. октобар 2018. године – Предавање допи
сног члана САНУ Радомира Саичића Таксол: 
од при родног производа до комерцијалног лека 
против рака.

16. октобар 2018. године – Изложба Академик 
Михаило Гавриловић – историчар, архивист и 
дипломата. Организатори: Огранак САНУ у 
Нишу, Народ ни музеј Ниш и Исто ријски архив 
Ниш.

19. октобар 2018. године – Предавање академика 
Зорана Кнежевића Судари астероида са Земљом.

15. октобар 2018. године – Циклус предавања 
Наисус:  доц. др Јасмина Шаранац Ста менковић,  
Исто рија средњовековног Ниша.
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31. октобар 2018. године – Скуп Одељења 
техничких наука САНУ.

31. октобар 2018. године – Предавање ака де
мика Зорана Петровића Неравнотежа као осно
ва за примене: примери у физици плазме.

2–3. новембар 2018. године, Пролом бања – 
Научни скуп Мултидисциплинарни приступ у 
дијагностици и терапији уролошких обољења. 
Организатори: Огра нак САНУ у Нишу и 
Уролошка секција СЛД.

6. новембар 2018. године – Концерт Академског 
хора СКЦ Ниш и студената Факултета уметно
сти у Нишу Звук новог доба.

9. новембар 2018. године – Научни симпозијум Традиционална естетска култура: слика и писмо. 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Фа култет уметности у Нишу. Уводни ча ри: академик 
Александар Костић и проф. Радослав Зе леновић.

30. октобар 2018. године – Седница Извршног 
одбора Огранка САНУ у Нишу.
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26. новембар 2018. године – Предавање проф. др 
Ђорђа Видановића Когнитивни принцип дина
мике силе и метафоре Михаила Петровића 
Ала са.

28. новембар 2018. године, Лесковац – Свечани 
пријем и конференција за медије у Град
ској кући Лесковца поводом избора проф. др  
Вла де Вељко вића за дописног члана САНУ.

19. новембар 2018. године – Обележавање 200 
година од издавања Вуковог Српског рјечника 
(1818): лексикограграфија призренскотимочког 
говора. Организатори: Универзитетска библио 
те ка „Никола Тесла” у Нишу и Огранак САНУ 
у Нишу. 

23. новембар 2018. године – Све чана академија 
поводом стогодишњице рођења – Бори воје 
Попо  вић: музички уметник и педагог на српској 
му зичкој сцени 20. века. Организатори: Факултет 
уметности Универзитета у Нишу, Огранак 
САНУ у Нишу и Универзитетска библиотека 
„Ни ко ла Тесла” у Нишу.

16–17. новембар 2018. године – Курс Хируршко 
ле чење прелома карлице, кука и дисталне тибије. 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Меди
цински факултет у Нишу. Координатор: акаде
мик Милорад Митковић.

16. новембар 2018. године – Научни скуп 
умет ност и контекст: вредности – локално и 
уни верзално. Организатори: Огранак САНУ у 
Нишу и УГ „Литера” Ниш.
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29. новембар 2018. године – 11. Међународна конференција студентских пројеката IEEESTEC. 
Организатори: IEEE студентски огранак Ниш, EESTEC Ниш и Електронски факултет у Нишу у 
сарадњи са IEEE секцијом Србије и Црне Горе и Огранком САНУ у Нишу. Огранак САНУ у Нишу је 
доделио две награде за најбоље радове.

30. новембар 2018. године – Циклус предавања 
Наисус: Завршни скуп. Уводничар: ака  де мик 
Љубомир Максимовић. Говорили су ауто
ри ранијих предавања, а Скупу се обратио и 
Вујадин Иванишевић, новоизабрани допи сни 
члан СА НУ.

7. децембар 2018. године – Научни скуп – ви део 
симпозијум Слика говори више од хиљаду речи. 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу и Уро
лошка секција Српског лекарског друштва.

10. децембар 2018. године – Промоција збор
ника САНУ Становање Рома у Србији: стање 
и изазови, Роми Србије у XXI веку. Уводничар: 
академик Тибор Варади. Говорили су: проф. др 
Драгољуб Ђорђевић и др Злата Крсмановић
Мацура.

11. децембар 2018. године – Концерт пија ни
сткиње  Мине Мијовић.
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17. децембар 2018. године – Сусрети са ства
ра оцима – aкадемик Милосав Тешић. Разго вор 
водио проф. др Горан Максимовић.

21. децембар 2018. године – Научни скуп aка
демик Градимир В. Миловановић: 70 годи на жи
во та и 50 година рада. Говорили су: ака демик 
Ни нослав Стојадиновић, aкадемик Стеван Пи
липовић, дописни члан САНУ Вла ди мир Ра ко
чевић и академик Градимир В. Мило вановић. 

21. децембар 2018. године – Поводом завршетка 
друге године успешног рада Огранка САНУ 
у Нишу, за чланове, сараднике и пријатеље 
Огранка приређен је, у просторијама Огранка, 
пригодни Новогодишњи пријем. 

15. децембар 2018. године, Пирот – II Међу
на родна научностручна конференција Реги
онал   ни развој и прекогранична сарадња. Орга
низатори: Уговорна окружна привредна комора 
Пирот, Град Пирот и Огранак САНУ у Нишу. 
Председник Про грамског одбора: академик 
Нинослав Стојади  новић.

14. децембар 2018. године – Приступно пре да
вање новог дописног члана САНУ Владе Вељко
вића Развој и примена вишефазног ре акто ра 
са вибрационом мешалицом у производњи био
дизела.
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