ИЗВЕШТАЈ
о раду Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у
Крагујевцу у 2018. години
Након трогодишње паузе у раду Центра за научноистраживачки рад
САНУ и Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Центар), средином ове
године, створени су услови за обнављање рада Центра. У том циљу је, 1.
августа 2018. године, у Ректорату Универзитета у Крагујевцу одржан
састанак на којем су, поред руководства Универзитета у Крагујевцу (проф.
др Ненад Филиповић, в.д. ректора, проректори: проф. др Мирослава
Петровић Торгашев, проф. др Живадин Мицић, проф. др Саво Трифуновић
и Марко Лукић, генерални секретар) и академика из Крагујевца (академик
Иван Гутман, дописни члан Милош Којић и дописни члан Милош Ђуран),
присуствовали чланови Председништва САНУ: академик Владимир
Костић, председник, академик Љубомир Максимовић, потпредседник и
академик Зоран Поповић, потпредседник. Тема овог састанка била је
досадашњи рад Центра и покретање активности Центра у наредном
периоду. Поред тога, договорене су промене у руководству Центра, с
обзиром да је академик Иван Гутман, дотадашњи управник Центра, најавио
оставку, због болести.
Одлуком Председништва САНУ и сагласношћу Сената Универзитета
у Крагујевцу, 25. октобра за управника Центра именован је дописни члан
САНУ Милош Ђуран, а за његовог заменика дописни члан Милош Којић.
Проф. др Миодраг Стојковић поднео је оставку на место начелника Одсека
за медицинске науке.
Активности Центра започете су гостовањем академика Владимира
Костића, председника САНУ. Он је 19. октобра 2018. године одржао
предавање под називом Паркинсонова болест 40 година касније: има ли
краја изненађењима? Овај значајан научно-стручни догађај поздравио је
проф. др Ненад Филиповић, в.д. ректора. Предавање је одржано у свечаној
сали Универзитета у Крагујевцу, пред великим бројем научне и стручне
јавности и било је инспиративно за бројна питања и дискусију.
Наредна научно-стручна активност под називом Тадија Пејовић,
крагујевачки научник у едицији „Живот и дело српских научника“ одржана
је 6. децембра 2018. године, у свечаној сали Универзитета у Крагујевцу. Том
приликом је представљена едиција Живот и дело српских научника, коју
објављује САНУ, с посебним освртом на математичара крагујевачког
порекла, Тадију Пејовића, обрађеног у 15. књизи едиције. О објављених 16
књига из ове едиције, у којима се обрађују животне и радне биографије
српских научника из области природно-математичких, медицинских и

техничких наука, говорио је уредник едиције, академик Владан Ђорђевић.
О узбудљивом животу и плодоносној каријери проф. др Тадије Пејовића
говорили су проф. др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког
института САНУ, некадашњи професор крагујевачког ПМФ-а и др
Мирослава Петровић Торгашев, професор Математичког института ПМФа и проректор Универзитета у Крагујевцу. Књиге из едиције „Живот и дело
српских научника“ поклоњене су библиотеци Центра и библиотеци Прве
крагујевачке гимназије, која је похарана у пожару.

