ПЛАН РАДА
Центра за научноистраживачки рад САНУ и
Универзитета у Крагујевцу у 2019. години

Научни скупови/стручно-научни састанци:
1. Сећање на академика Николу Коку Јанковића (учесници: академик
Милан Лојаница, секретар Одељења ликовне и музичке уметности САНУ,
проф. др Здравко Јоксимовић, проф. др Милета Продановић и историчарка
уметности Бојана Бурић). Термин одржавања: прва седмица у мају, у склопу
отварања Легата Николе Коке Јанковића.
2. Округли сто Крагујевац као престоница Србије (председник
Организационог одбора скупа је академик Љубомир Максимовић). Термин
одржавања: октобар.
3. Корифеји Универзитета у Крагујевцу – циклус трибина посвећен сећању
на истакнуте научнике и професоре који су дали допринос развоју
Универзитета у Крагујевцу (академике, ректоре, декане…), како би они
били узор данашњим генерацијама, али и будућим генерацијама и
истраживачима у проучавању нашег времена и људи који су својим
стваралаштвом дали печат свом времену.
Прва трибина посвећена је проф. др Душану Симићу (1928-2008), ректору у
периоду 1980-1984. (Организатор: академик Милош Којић).
4. Циклус предавања Шумадија кроз векове: слојеви културе
(Oрганизатор: дописни члан Љубинко Раденковић).

Скупови академијског одбора:
1. Округли сто ЖЕНЕ У СЕЛИМА СРБИЈЕ одржаће се на Универзитету у
Крагујевцу са циљем анализе улоге жена у модерној пољопривреди и
другим привредним делатностима, као и у породичном односима, односима
у локалној сеоској заједници и широј друштвеној заједници. Биће позване
представнице женских удружења, као и успешне жене из сеоских задруга,
пољопривредних предузећа и јавних сеоских установа, које би приказале
своје разноврсне активности, као угледне примере добре праксе.

Предавања/промоције књига:
1. Академик Јасмина Грковић Мејџор: предавање и промоција књиге:
Српски молитвеник: Споменица Милану Решетару (1512-1942-2012).
2. Академик Драган Мицић, секретар Одељења медицинских наука:
Медикаментозна терапија гојазности.
3. Представљање РЕЧНИКА САНУ (20 томова „Српскохрватрског
књижевносг и народног језика“). Учесници: академик Милосав Тешић,
уредник др Стана Ристић и уредник и руководилац пројекта израде
Речника САНУ, др Рада Стијовић.
4. Мауро Ферари, инострани члан САНУ: Нанотехнологија у лечењу
канцера, мају када ће он одржatи приступно предавање у САНУ.
5. Dr Georgia Karanasiou, Универзитет у Јањини, Грчка: „In silico“ clinical
trials: multiscale models and stent industry transformation (In silico клиничка
испитивања: мултискаларно моделирање и трансформација индустрије
стентова), у јуну.
6. Dr Themis P. Exarchos, Универзитет у Јањини, Грчка: Clinical Data
mining: Methodologies and Applications (Data mining техника у клиничким
истраживањима: Методологија и апликације).
7. Dr Zohar Yosibash, Univerzity of Tel Aviv, Израел: The Apllication of
Engineering Skills and Computational Biomechanics in Bone Tumors
8. Промоција зборника радова Шумадија кроз векове (у сарадњи са
Филолошко-уметничким факултетом у Крагујевцу).
9. Промоција капиталног зборника ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ (издавач
Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ) и изложба о академику
Браниславу Којићу (аутора др Злате Вуксановић Мацуре, научног
сарадника Географског института), у Врњачкој Бањи у сарадњи са
Факултетом за хотелијерство и туризам, у априлу, у склопу обележавања
Дана Факултета.

Изложбе:
Изложба Aкадемијског одбора за село САНУ: И ово је Србија, чији је
аутор мр Зоран Цветковић, поставиће се у Универзитетској галерији.
Термин одржавања: фебруар.

1.

Пресељење Центра у просторије Легата:
У првој половини 2019. године планирано је пресељење Центра за
научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу у просторије
Легата академика Николе Коке Јанковића.

