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Огранак САНУ у Нишу је у 2019.  години 
навршио три године постојања и рада  –  три 
године упорних настојања на ширењу духа и 
ми сије САНУ и у овоме делу наше земље, кроз 
различите облике научног рада и уметничког 
стваралаштва, а све у сарадњи са научним, 
уметничким, образовним и културним ин
сти  ту цијама из земље и иностранства.

У Огранку се током протекле године успешно 
радило на 24 научноистраживачка про јекта из 
области: математике (2), физике (1), хемије (2), 
техничких наука (3), медицине (5), језика и 
књижевности (4), друштвених наука (4) и исто
рије (3). Такође, чланови Огранка успешно су 
радили на 7 пројеката Фонда за научна истра
жи вања САНУ из области: математике (2), 
техничких наука (2) и медицине (3). Најзад, 
успешно су реализована два екстерна пројекта 
из области економских наука за потребе Града 
Ниша и Града Лесковца.

Организовано је 14 научних скупова, од ко
јих истичемо: Тумори уротела и балканска 
ендем ска нефропатија данас, Књижевно дело 
Рада Драинца  –  ново читање, Уметност и 
контекст: заборављени уметници и умет
ничка дела и 31st International Conference 
on Microelectronics (MIEL 2019). Обележене 
су и две значајне годишњице – 125 година од 
рођења ака демика Љубице Јанковић и 180 
година од ро ђења и 130 година од смрти ре
довног члана СУД и дописника СКА Саве 
Петровића.

Одржано је 21 јавно предавање, 5 предавања 
у оквиру циклуса предавања Археологија и 
кул турно наслеђе Наисуса и Понишавља и 

4  предавања из циклуса Гост Огранка. Ова 
предавања привлаче слушаоце из шире јавно
сти, а то посебно важи за облик рада Сусрети 
са ствараоцима, при чему је тај циклус на
став љен разговором са академиком Гораном 
Петро вићем, нашим познатим писцем. Издате 
су и 3 публикације, а 4 публикације су у при
пре ми за штампу. 

Организована је запажена изложба радова 
студената Факултета уметности ПлакАРТ, али 
је и ове године највећи одјек у широј култур
ној јавности имала изложба Академик Миха
ило Гавриловић: историчар, архивист и ди
пломата, која је постављена у Галерији науке 
и технике САНУ, Народном музеју Крагује
вац, и још 3 града у Србији. Организовано је 
и 5 концерата уметничке музике, на којима су 
углавном наступали наставници, сарадници и 
студенти Факултета уметности у Нишу, али и 
извођачи из Београда и иностранства.

Значајна пажња посвећена је представљању 
ра  да младих талената, ове године студената Еле к
тро н     ског факултета у Нишу, којима је, у са радњи 
са IEEE ED/SSC University of Niš Student Branch 
Chapter, додељено 5 награда за изузетне резулта те 
студијског и научног рада, а додељене су и две на 
граде за најбоље радове са 11. Међународне кон 
ференције студентских пројеката IEEESTEC.

Током протекле године снажно је потврђено 
раније учвршћено мишљење да је Огранак 
својим радом и зрачењем постао незаобилазни 
чинилац и генератор научног и уметничког ра
да у овом делу земље, који значајно утиче на 
обликовање његове научне и уметничке јавно
сти и критичке свести. 
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25. јануар 2019. године – Скуп свих чланова 
Огранка САНУ у Нишу. Усвајање Извештаја о 
раду за 2019. годину и Плана и програма рада за 
2020. годину.

14. јануар 2019. године – Предавање академика 
Милорада Митко вића Резултати примене ори
ги налних истра живања у очувању квалитета 
жи  вота после тешких прелома костију и обо ље
ња згло бова. 

18. јануар 2019. године – Представљање фото
тип ског издања старе серије часописа Караџић. 
Ор га  низатори: Огранак САНУ у Нишу, Центар 
за културу и уметност Алексинац.

21. јануар 2019. године – Представљање књиге 
Бри танскосрпски односи од XVIII до XXI ве ка, 
уредник: проф. др Слободан Г. Мар ко вић. Орга
низатори: Огранак САНУ у Ни шу, Уни вер зи
тетска библиотека „Никола Тесла” у Нишу.

25. јануар 2019. године – Свечани пријем и 
додела награда за младе таленте – ученике 
средњих школа, освајаче медаља на међу на
род ним олимпијадама.

28. јануар 2019. године – Предавање др Мише 
Ракоције Уметност средњовековног Ниша од IV 
до XV века.
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7. фебруар 2019. године – Седница Извршног 
одбора САНУ. Седницом је председавао ака де
мик Владимир Костић, председник САНУ.

8. фебруар 2019. године – Састанак тима про
јекта Економска активност и перформансе при
вреде Града Ниша и Региона јужне и источне 
Ср би је: анализа кадровских потенцијала и тр 
жишта рада као детерминанти привреде. Ко ор
ди натор: дописни члан САНУ Павле Пе тро вић, 
руководилац: проф. др Јелена Станковић. 

8. фебруар 2019. године – Предавање дописног 
члана САНУ Павла Петровића Јавне инвестиције 
и привредни раст. 

13. фебруар 2019. године, Београд – Гостовање 
изложбе Академик Михаило Гавриловић: исто
ри чар, архивист и дипломата у Галерији науке и 
техни ке САНУ. 

19. фебруар 2019. године – ПлакАРТ – изложба 
пла   ката студената Департмана за примењене 
умет  но  сти Факултета уметности у Нишу, Га ле
ри ја АРТ55.

18. фебруар 2019. године – Предавање академи
ка Славка Ментуса Батерије као конкуренција 
фо   сил ним горивима. 
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25. фебруар 2019. године – Предавање дописног 
члана САНУ Тање Ћирковић Величковић Ути
цај структуре протеина и матрикса хране на 
дигестибилност нутритивних алергена. 

1. март 2019. године, Скупштина Града Лесков
ца – Потписивање уговора о реализацији и фи
нансирању пројекта Улога и утицај ту ризма на 
локални економски развој: анализа потен ци јала 
Града Лесковца и Јабланичког управног округа. 

8. март 2019. године – Предавање дописног 
чла на САНУ Јеленe Јовановић Мелодијски мо
де ли сеоских обредних песама који повезују тра
ди ције централне са традицијама источне и 
јужне Србије. 

15. март 2019. године – Предавање академика 
Живорада Чековића Радикалски интермедијери 
у органској синтези. 

8. март 2019. године – Састанак тима про јекта 
Музичко наслеђе југоисточне Србије, са вре ме но 
стваралаштво и образовање укуса. Ко ор ди
на тор: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, 
руко  во ди лац: проф. др Драган Жунић.  

18. март 2019. године, Пирот – Гостовање Из
ложбе Боривоје Поповић – музички уметник и пе
да гог на српској музичкој сцени 20. века у Музеју 
По нишавља Пирот.  
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22. март 2019. године – Представљање зборника 
Становништво југоисточне Србије: демо граф ски 
проблеми југоисточне Србије и могућности из
градње пронаталитетске националне стра те 
гије и политике. Организатори: Огранак САНУ у 
Нишу, Филозофски факултет у Нишу. 

25. март 2019. године – Концерт пијанисте 
проф. Ненада Радића, Факултет музичке умет
но сти Београд. 

29. март 2019. године – Предавање дописног 
чла   на САНУ Велимира Попсавина Дизајн, син
те за и прелиминарна биолошка испитивања 
но  вих антитуморских агенаса.

5–7. април 2019. године, Охрид, Северна Ма ке
донија – Научни скуп Balkan Congress of Urology. 
Органи за то ри: Уролошка секција СЛД, Огранак 
САНУ у Нишу, Удружење уролога Македоније, 
Ма ке дон ска академија наука и уметности. 

12. април 2019. године – Предавање академика 
Владана Ђорђевића Моделирање и прорачун 
1Д конвективног струјања ваздуха у соларним 
торњевима. 

15. април 2019. године – Циклус предавања 
Археологија и културно наслеђе Наисуса и По
ни шавља: предавање дописног члана САНУ 
Ву јадина Иванишевића Царичин град – Justini
ana Prima: (не)остварени пројект новог полиса. 
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22. април 2019. године – Представљање пројекта 
Лексиколошка истраживања југоисточне Србије. 
Координатор: академик Александар Лома, руко
во дилац: проф. др Недељко Богдановић.

6. мај 2019. године – Предавање академика Те
одо ра Атанацковића Таласна једначина у ви ско
ела стичном телу које је описано CaputoFabrizio 
фракционим изводима. 

10. мај 2019. године – Научни скуп Тумори уро
тела и балканска ендемска не фро па тија да нас. 
Организатори: Уролошка секција СЛД, Огра
нак САНУ у Нишу.

23. април 2019. године – Концерт: Trio „de Janeiro”: 
Братислав Златковић, флаута / гитара, Ми  лош 
Вуковић, гитара, Павле Жаркић, ги та ра. 

19. април 2019. године – Предавање дописног 
члана САНУ Љубинка Раденковића Женска 
бо   жанства у словенској митологији.

13. мај 2019. године – Представљање плана и 
про  грама пројекта за Град Ниш Анализа кадров
ских потреба ин дустријских предузећа у Граду 
Нишу: развој кон  курентних образовних профила.    
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17. мај 2019. године – Предавање дописног чла
на САНУ Бранислава Јеленковића Истражива
ња са атомским и биолошким структурама и 
примене у оптичкој метрологији, комуника ци
ја ма и биолошким сензорима. 

20. мај 2019. године, Алексинац – Гостовање из
ложбе Академик Михаило Гавриловић: исто ри
чар, архивист и дипломата у Галерији Центра 
за културу и уметност Алексинац.

21. мај 2019. године – Концерт Вече соната за 
фла уту и клавир: Јелена Јаковљевић, флаута, 
Сте ван Спалевић, клавир. 

24. мај 2019. године – Циклус предавања Архе
оло гија и културно наслеђе Наисуса и Пони шав
ља: предавање др Марка Јанковића Античка 
Реме зијана – 130 година истраживања. 

27. мај 2019. године – Предавање госта Огранка 
САНУ у Нишу, академика Стефана Покорског 
(Institute of Theoretical Physics, University of War
saw, Poland) Higgs particle – the end of a certain sto
ry and what next? 

31. мај 2019. године – Предавање академика Зо
ра на Ђурића Да ли фотонапонска енергетика до
лази пре него што смо очекивали?
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17. јун 2019. године – Представљање пројекта 
Теренска истраживања усмене традиције југо
источне Србије. Координатор: ака    демик Нада 
Ми ло шевићЂорђевић, руко во ди лац: проф. др 
Да нијела Поповић Николић.

21. јун 2019. године – Представљање пројекта 
Интегрални приступ управљању атмосферским 
водама на урбаним сливовима на подручју југо
источне Србије. Координатор: ака де мик Федор 
Месингер, руководилац: проф. др Славиша Трај
ко   вић.

24. јун 2019. године – Представљање студија о 
призренскотимочким говорима у издању Срп
ског дијалектолошког зборника и Института 
за српски језик САНУ. Организатори: Огранак 
САНУ у Нишу, Институт за српски језик САНУ.

28. јун 2019. године – Представљање пројекта 
Развој, моделовање и оптимизација про  изводње 
биодизела коришћењем нејестивих и от пад них 
си ровина. Руководилац: до писни члан САНУ 
Вла да Вељковић.

10.  јун 2019. године – Циклус предавања Ар
хе ологија и културно наслеђе На исуса и По
ни шавља: предавање др Надежде Га ври ло вић 
Витас Античка религија кроз архе олошке на
лазе Наисуса и Понишавља (у оквиру програма 
обе  ле жавања Дана Универзитета у Нишу).

31. мај 2019. године, Неготин – Научни скуп 
Савремени приступ у збрињавању повреда уро
ге ниталног система. Организатори: Уролошка 
сек ци ја СЛД, Огранак САНУ у Нишу, Здрав стве 
ни центар Неготин.
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26–27. август 2019. године – Научни скуп 
Књи жевно дело Рада Драинца – ново чи та ње. 
Ор га низатори: Огранак САНУ у Ни шу, На
родна библиотека „Раде Драинац” Про куп ље, 
Филозофски факултет у Нишу.

6. септембар 2019. године – Научни скуп  Умет
ност и контекст: заборављени уметници и 
умет  ничка дела. Координатори: проф. др Драган 
Жу нић, др Сава Стаменковић. Уводна предавања: 
до писни члан САНУ Драган Војводић, дописни 
члан САНУ Зоран Пауновић, проф. др Горан 
Мак си  мовић. 

10. септембар 2019. године, Књажевац – Госто
ва ње изложбе Академик Михаило Гавриловић: 
исто ричар, архивист и дипломата у Народној 
библи отеци „Његош” Књажевац.

13. септембар 2019. године – Циклус предавања 
Ар хеологија и културно наслеђе Наисуса и По
ни шавља: предавање доц. др Владимира Ми хај
ло вића Дунав као граница у антици: од грчке 
идеје до римске реализације. 

16. септембар 2019. године – Предавање го ста 
САНУ, проф. др Зигфрида Зелберхера (Technical 
University Wien, Austria), CMOS – Compatible Gas 
Sensors.

13–15. септембар 2019. године, Борско језеро  
– На учни скуп Интердисциплинарно лечење 
уро лошких обољења. Организатори: Уролошка 
сек   ција СЛД, Огранак САНУ у Нишу, Општа 
бол  ница Бор.
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16–18. септембар 2019. године – Научни скуп MIEL 2019, 31st International Conference on Microelectronics. 
Организатор: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, у сарадњи са Електронским 
факултетом Универзитета у Нишу и IEEE Electron Devices Society. 

19. септембар 2019. године, Дани Тихомира Р. 
Ђорђевића, Алексинац – Пусти село не ка прича 
– представљање пројекта Теренска истра жи вања 
југоисточне Србије. Организатори: Цен тар за 
културу и уметност Алексинац, Огра нак САНУ 
у Нишу.

16. септембар 2019. године – Научни скуп Mini-Colloquium on Nano- and Flexible-Electronics. Орга ни
затор: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, у сарадњи са Електрон ским 
фа култетом Универзитета у Нишу и IEEE Electron Devices Society.
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21. септембар 2019. године, Дани Тихомира 
Р. Ђорђевића – Концерт женске певачке групе 
„Моба”. Центар за културу и уметност Алекси
нац. Организатори: Центар за културу и уметност 
Алексинац, Огра нак САНУ у Нишу.

24. септембар 2019. године, Дани Тихомира Р. 
Ђорђевића, Алексинац – Пре да вање с прило
зи ма проф. др Недељка Богда но вића Људска је 
душа рудокоп златни (искуства језичких терен
ских истраживања).

23. септембар 2019. године – Гостовање изложбе 
Академик Михаило Гавриловић: историчар, ар
хи вист и дипломата у Регионалном центру за 
про фесионални развој запослених у образовању 
у Нишу.

20. септембар 2019. године, Дани Тихомира Р. 
Ђорђевића, Алексинац – Све ча на академија: 125 
година од рођења академика Љу бице Јан ко вић. 
Организатори: Центар за кул ту ру и умет ност 
Алексинац, Огранак САНУ у Нишу. 

20. септембар 2019. године, Дани Тихомира Р. Ђорђевића, Алексинац – Отва рање изложбе о 
Љубици Јанковић, Народна библиотека Ср би је – Легат сестара Јанковић. Организатори: Центар за 
културу и уметност Алексинац, Огра нак САНУ у Нишу. 
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11. октобар 2019. године – Предавање академика 
Јасмине Грковић-Мејџор Приноси Милана Ре
ше тара српској филологији и култури. 

11. октобар 2019. године – Састанак тима про
јек та Извори за проучавање српског језика на тлу 
југоисточне Србије у XVIII и XIX веку. Ко ор ди
натор: академик Јасмина Грковић-Мејџор, ру ко-
водилац: проф. др Ирена Цветковић Теофиловић.

4–5. октобар 2019. године – VII Национални научни скуп са међународним учешћем: Балкан 
Арт Форум 2019: уметност и култура данас – метафора, перцепција, симболизам. Организатори: 
Факултет уметности у Нишу и Oгрaнак СAНУ у Нишу, уз пoдршку Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и 
тeхнoлoшкoг рaзвoja Републике Србије.

27. септембар 2019. године, Дани Тихомира Р. 
Ђорђевића, Алексинац – Свечана академија – до
дела награде „Тихомир Р. Ђорђевић”. Награда је 
додељена академику Нади МилошевићЂор ђе  вић, 
за свеобухватни рад и изузетан на  учни и истра
живачки допринос у области фол кло ри сти ке.

4. октобар 2019. године – Циклус предавања 
Ар  хеологија и културно наслеђе Наисуса и По ни
шавља: предавање проф. др Ирене Љу бо ми ро
вић Никола Вулић и његова истраживања у Нишу 
и околини.
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14. октобар 2019. године – Предавање до писног 
члана САНУ Жељка Шљиванчанина Ком пју тер
ско моделовање наноструктура на по вр ши нама 
кр истала.

18–19. октобар 2019. године, Лесковац – На учни 
скуп: 13. симпозијум Савремене техно ло  гије и 
привредни развој. Организатори: Техно лошки 
фа култет у Лесковцу, Огранак САНУ у Нишу.

21. октобар 2019. године – Предавање дописног 
члана САНУ Татјане Симић Редокс патогенеза 
хроничне бубрежне инсуфицијенције.

23. октобар 2019. године, Скупштина Града 
Лесковца – Састанак са представницима руко
вод  ства и привредницима Града Лесковца у ок
ви  ру активности на пројекту Улога и утицај 
ту  ризма на локални економски развој: анализа 
по  тенцијала Града Лесковца и Јабланичког управ
ног округа.

23. октобар 2019. године, Технолошки факул
тет у Лесковцу – Састанак Одељења техничких 
наука САНУ. У оквиру овог састанка, одржано 
је и јавно предавање дописног члана САНУ 
Вла де Вељковића са сарадницима.

23. октобар 2019. године – Концерт 4G’s Quar
tet: Стефан Дејановић, Милош Вуковић, Павле 
Жаркић и Стефан Миленковић.
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5. новембар 2019. године, Београд, Свечана сала 
САНУ – Трибина Библиотеке САНУ – при  ка зи
ва  ње издања Огранка САНУ у Нишу. Го во ри ли су 
 ака демик Миро Вуксановић, ака демик Ни но слав 
Сто јадиновић, дописни члан САНУ Ми ра Радо је
вић и проф. др Бошко Сувајџић.

4. новембар 2019. године, До м културе Алекси
нац – Трибина У сусрет „Алекси начком језичком 
поучнику”. Организатори: Цен тар за културу и 
уметност Алексинац, Огранак САНУ у Нишу.

7. новембар 2019. године – Научни скуп по
све ћен обележавању 180 година од рођења и 
130 година од смрти редовног члана Српског 
ученог друштва и дописника Српске краљевске 
ака демије Саве Петровића (1839–1889). Органи
за тори: Српска академија наука и уметности  – 
Огранак САНУ у Нишу, Академијски одбор за 
проучавање флоре и вегетације Србије, Уни
вер  зитет у Нишу – При родноматематички фа
култет – Департман за био ло гију и екологију.

25. октобар 2019. године – Предавање проф. др 
Анђелке Б. Ковачевић Астрономска регулација 
дуговремених климатских промена на Земљи: 
Миланковићева теорија.

4. новембар 2019. године – Сусрети са ства  
раоцима, академик Горан Петровић, књи жев
ник. Организатори: Огранак САНУ у Нишу, 
Уни верзитетска библиотека „Никола Тесла” у 
Ни шу. Модератор: проф. др Горан Максимовић.
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8. новембар 2019. године, Прокупље, Народни 
музеј Топлице – Потписивање Протокола о са
рад њи Огранка САНУ у Нишу и Народног му
зе ја Топлице. 

15. новембар 2019. године – Предавање ака де
мика Радмиле Петановић У микросвету гриња. 

8–10. новембар 2019. године, Пролом Бања – 
Научни скуп Актуелности у дијагностици и 
терапији уролитијазе. Организатори: Уролошка 
секција СЛД, Огранак САНУ у Нишу, АД „Пла
нин ка” Куршумлија. 

18. новембар 2019. године – Округли сто Значај 
монографија о становништву и насељима за 
развој националне културе и културе сећања. 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Фило
зоф ски факултет у Нишу, Универзитетска би
бли отека „Никола Тесла” у Нишу.

22. новембар 2019. године – Предавање ака
де мика Зорана Кривокапића Зашто и како на
ста је карцином дебелог црева и да ли га је могуће 
пре венирати?

28. новембар 2019. године – 12. Међу на род на 
конференција студентских пројеката IEEESTEC. 
Организатори: Студентски огра нак IEEE SB Niš, 
EESTEC LC Niš, Електронски фа кул  тет у Нишу, 
Огранак САНУ у Нишу. 
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2. децембар 2019. године – Састанак пред седни
ка Огранка, ака де мика Ни нослава Сто јади
но вића, са руко води оци ма про јеката Огранка 
САНУ у Нишу.

3. децембар 2019. године – У сарадњи са Центром 
за научноистраживачки рад САНУ и Уни   вер
зитета у Крагујевцу гостовање изложбе Ака  де
мик Михаило Гавриловић: историчар, ар хи вист 
и дипломата у Народном музеју Крагујевац (Ко
нак кнеза Михаила).

3. децембар 2019. године – Концерт: Мајстори класике и рококоа кроз музичка ривалства – Sallieri, 
Mozart, Haydn, Monn. Kамерни оркестар Факултета умeтности Concertante  солисти: проф. др Дилбаг 
Токај (виолончело) и проф. др Емине Сердароглу (клавир), диригент проф. др Милена Ињац.

29. новембар 2019. године – Научни скуп Уро
лошконефролошки симпозијум. Органи за то ри: 
Огра нак САНУ у Нишу, Уролошка секци ја СЛД, 
Ака демија медицинских наука СЛД. 

28. новембар 2019. године – Предавање госта 
Огранка САНУ у Нишу, проф. др Педра Патри
ција (Department of Mathematics and Applications 
University of Minho, Braga, Portugal), Generalized 
inverses: from face recognition to public key cryptog
raphy.



17

7. децембар 2019. године, Пирот – III Међу на
родна научностручна кон ференција Регионални 
развој и прекогра нична сарадња. Организатори: 
Огранак САНУ у Ни шу, Град Пирот, Уговорна 
окружна привредна ко мо ра Пирот.

6. децембар 2019. године, Градска кућа Ниш – 
Презентација реали за ције пројекта за Град Ниш 
Aнализа кадровских потреба индустријских пре
дузећа у Граду Нишу: развој конкурентних обра
зов них профила.

20. децембар 2019. године, Скупштина Града 
Лесковца – Презентација резултата пројекта за 
Град Лесковац Улога и утицај туризма на ло
кал ни економски развој: анализа потенцијала 
Гра да Лесковца и Јабланичког управног округа.

23. децембар 2019. године – Предавање ака
де ми ка Небојше Лалића Кардиоваскуларна бо
лест у дијабетесу: механизми и нове клиничке 
импликације.

27. децембар 2019. године – Свечана додела на  града младим талентима – студентима Елек трон  ског 
факултета у Нишу. Огранак САНУ у Ни шу доделио је 2 награде за најбоље радове на 12. Међународној 
конференцији студентских про јеката IEEESTEC, a у сарадњи са Студентским огран ком IEEE SB, још 5 
награда за изузетне ра зул та те у студирању и научном раду.
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ИЗБОР ИЗ ПРЕС КЛИПИНГА
Српска академија наука и уметности 

Огранак САНУ у Нишу

Политика, 14, фебруар 2019.  
Гостовање изложбе Академик Михаило 

Гавриловић: исто ри чар, архивист и дипломата  
у Галерији науке и техни ке САНУ.

Народне новине, 5. новембар 2019.  
Сусрети са ства   раоцима, академик Горан Петровић, књижевник.

Народне новине, 4, новембар 2019.  
Најава научног скупа посвећеног обележавању 

180 година од рођења и 130 година од смрти 
редовног члана Српског ученог друштва  

и дописника Српске краљевске академије  
Саве Петровића (1839–1889).

Народне новине, 15. јануар 2019.  
Најава представљања фототипског издања часописа Караџић.

Вечерње новости, 8. фебруар 2019.  
Седница Извршног одбора САНУ 

у Огранку САНУ у Нишу.
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