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СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 
СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2020. 

 
СЕПТЕМБАР 

Симпозијум 
НЕЈЕДНАКОСТ У СРБИЈИ, 2. ДЕО 
Понедељак, 21. септембар, 10 сати 
Свечана сала САНУ 
 
У оквиру другог дела симпозијума „Неједнакост у Србији” биће речи о 
утицају макроекономских фактора, фискалне и пореске политике на 
економску неједнакост. Тема неједнакoсти биће посматрана из различитих 
углова, од искустава у реформи пореске и социјалне политике Словеније до 
сагледавања  друштвених неједнакости у српској социологији у историјском 
контексту. 

 
 
Округли сто  
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И СРПСКО ПОЗОРИШТЕ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 
Одељење језика и књижевности САНУ  
Среда, 30. септембар, 9.30 
Сала 2 САНУ  
  
У знак обележавања 150 година од оснивања Народног позоришта у 
Београду (1868) и извођења прве представе у згради овог позоришта 
(Посмртна слава кнеза Михаила Ђорђа Малетића 30. октобра 1869. године 
по старом календару), покреће се научна размена мишљења (предвиђена за 
два округла стола) о односу између српских писаца и позоришних уметности 
и утицају тога односа на развој српске драме. Први округли сто под насловом 
Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата, 
подразумеваће истраживања која би требало да осветле ангажовање 
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српских књижевника у развоју облика позоришног живота у српској култури, 
да предоче утицаје које је на стваралачку поетику неког писца имало његово 
разумевање позоришних уметности и укажу на утицај позоришта на развој 
српске драмске књижевности, одређених њених врста и на њену поетику. 

 
Научно-стручни скуп 
ЂОРЂЕ РАДИЋ РОДОНАЧЕЛНИК МОДЕРНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРБИЈИ, 
180 година од рођења првог доктора пољопривредних наука код Срба 
Среда, 23. септембар, 10 сати 
Свечана сала САНУ 
 
Ђорђе Радић је био један од најзначајнијих пољопривредних стручњака које 
је Србија имала крајем 19. и почетком 20. века. Његов рад, поред онога 
стручног, обухвата и просветно-педагошки, где је био оснивач првих 
пољопривредних школа у Србији и Црној Гори, просветитељско- 
публицистички, пошто је био аутор на десетине публикација из свих области 
пољопривреде и уредник часописа Тежак; и асоцијативни усмерен на 
заштиту саме струке, јер је био један од оснивача Друштва за пољску 
привреду. Квалитет и значај његовог дела је препознат са највиших инстанци. 
Био је почасни члан Српске краљевске академије. Поред тога био је и 
редовни, дописни и почасни члан у 67 пољопривредних и културних 
друштва. Носилац је 14 српских и страних ордена.  
 
*Истог дана, 23. септембра, у Галерији науке и технике САНУ биће отворена 
изложба посвећена академику Ђорђу Радићу.   

 
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ 
 
Завршна књига првог циклуса Стратешки правци развоја Србије у XXI веку 

Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са 
симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године / уредник Александар 
Костић. – Београд : САНУ, 2019 
Говоре: академик Владимир С. Костић, председник САНУ 
академик Коста Чавошки  
академик Александар Костић 
Уторак, 22. септембар, 13 сати 
Свечана сала САНУ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
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*** 
Нова издања Византолошког института САНУ 
Уторак, 29. септембар, 13 сати 
Свечана сала САНУ 

 
Изложба 
Галерија САНУ 
РАДОВИ АЛЕКСАНДРА ДЕРОКА У УМЕТНИЧКОЈ ЗБИРЦИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
НАУКА И УМЕТНОСТИ 
Од 6. јула до 30. септембра 2020. 
Ауторка: Јелена Межински Миловановић 
 
У Галерији Српске академије наука и уметности до краја септембра може се 
погледати  изложба „Радови Александра Дерока у Уметничкој збирци Српске 
академије наука и уметности”. Ауторка изложбе је Јелена Межински 
Миловановић, стручна сарадница Катарина Живановић, док је графички 
дизајн и техничко уређење урадила Данијела Парацки. 
 

Ова ретроспектива, коју је махом осмислио сам Дероко, сећање је на 
уметника и захвалност дародавцу, једном од ликовних стваралаца 
академика чији су легати постали темељ Уметничке збирке САНУ на коме се 
она и данас развија. 

 
Изложба 
Галерија науке и технике САНУ 
УПОЗНАЈ ЕЛЕКТРОХЕМИЈУ КРОЗ БЕОГРАДСКУ ШКОЛУ ЕЛЕКТРОХЕМИЈЕ 
Од 1. до 19. септембра 2020. године 
Аутор изложбе: Александар Декански 
Организација: Институт за хемију, технологију и 
металургију  (Институт од националног значаја за Републику Србију) и 
Музеј науке и технике, Београд 
 
Од 1. до 19. септембра планирана је изложба под називом  „Упознај 
електрохемију кроз Београдску школу eлектрохемије“. Изложба је 
осмишљена као саставни део пројекта „Упознај електрохемију”, подржаног 
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од стране Центра за промоцију науке. Први део изложбе открива шта је 
електрохемија и представља њене области, док је други део посвећен 
историји електрохемије у Београду, настанку и развоју Београдске школе 
електрохемије, као и људима који су њени оснивачи и најзначајнији 
представници. 
 
*** 
Изложба 
Галерија науке и технике САНУ 
*ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ (1839 – 1922) – ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОСВЕТИТЕЉ И 
НАУЧНИК „ПЕРОМ И ДЕЛОМ МЕЂУ СВИМА НАЈВЕЋИ” 
Од 23. септембра до 7. октобра  
Изложбу реализује Савез инжењера и техничара Србије (СИТС) и 
Академијски одбор за село САНУ 
 
Изложба је посвећена првом доктору пољопривредних наука код нас др 
Ђорђу Радићу, једном од најзначајнијих пољопривредних стручњака које 
је Србија имала у XIX и на почетку XX века, и почасном члану Српске 
краљевске академије. 
 

ОКТОБАР 
 
19. КОНФЕРЕНЦИЈА АСТРОНОМА СРБИЈЕ (виртуелна) 
Отварање у уторак, 13. октобра 
Од 13. до 17. октобра 
Свечана сала САНУ 
 
Деветнаеста конференција астронома Србије  окупиће најеминентније 
домаће и стране стручњаке из 20 земаља са европског, северно и јужно-
америчког, азијског и аустралијског континента. На скуп се пријавило 114 
учесника са преко 100 излагања. Циљ конференције је да покрије што више 
различитих области астронимије (физика звезда и физика међузвездане 
материје, звездани и галактички системи, астрометрија, динамичка 
астрономија, планетологија, вангалактичка астрономија и космологија), као и 
интердисциплинарне и сродне области.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Због тренутне ситуације са пандемијом корона вируса, а на захтев многих 
учесника, одлучио је ово буде прва потпуно дигитална (виртуелна) 
конференција са предавањима која ће тећи уживо.  

 
Научни скуп 
ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА 
20. и 21. октобра 
Свечана сала САНУ 
 
Циљ конференције је окупљање научника и филозофа различитих 
интересовања чији се предмети истраживања налазе у пресеку научних и 
филозофских питања. Сарадња између научника и филозофа данас 
представља светски тренд. Међутим, историјски то није увек било тако.  
 
Анимозитети између филозофа и научника нису непознати ни у српској 
историји науке и филозофије. Па ипак, чињеница је да се велики број 
научника у својим истраживањима данас често дотиче аспеката природних и 
друштвених феномена који су централна тема филозофских проучавања.  
Такође, фундаменталне гране филозофије (метафизика, епистемологија, 
етика, филозофија науке) истовремено третирају науку и њене методе и као 
парадигму сазнања и као његову фундаменталну границу.  
 
Очекује се да ће овај научни скуп, који заједнички организују Српска 
академија наука и уметности и Одељење за филозофију Филозофског 
факултета у Београду, унапредити већ постојећу међусобну сарадњу српских 
научника и филозофа и ударити темељ њиховом будућем сталном и 
институционализованом дијалогу. 

 
Научно-стручни скуп 
ЗАШТИТА ЗДРАВЉА БИЉА 
Уторак, 27. октобар 
Свечана сала САНУ  

 
Уједињене нације и Организација за храну и пољопривреду су 2020. годину 
прогласиле годином здравља биљака.  
У циљу подршке бројним активностима које се тим поводом предузимају у 
свету, Академијски одбор за село организује  једнодневни научно-стручни 
скуп посвећен здрављу биљака.  



6 
 

 
Научни скуп 
ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ ПРОБЛЕМА 
САНУ и Институт за српски језик САНУ 
Од 28. до 30. октобра 

 
Скуп„Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема” 
представља међународни научни скуп у организацији Института за српски 
језик САНУ, а под покровитељством Српске академије наука и уметности и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Структуру скупа сачињавају: пленарна секција са четири реферата чији су 
аутори водећи европски научници, лингвисти и лексикографи;  10 тематских 
секција, са 78 научна реферата учесника из Србије и иностранства, и редовно 
годишње заседање Међународне комисије за лексикологију и 
лексикографију Међународног комитета слависта.  

Као неки од циљева конференције наводи се: упознавање учесника са 
актуелним научним питањима у области конципирања и састављања нових 
речника; упознавање са новим речничким пројектима који настају на 
европском простору; провера постојећих и стицање нових сазнања из 
области опште (дескриптивне) лексикографије и металексикографије; 
размена научних искустава на европском нивоу о речницима у савременом 
добу у односу на потребе модерних корисника итд.         

 
Свечана академија 
800 ГОДИНА ЗАКОНОПРАВИЛА СВЕТОГ САВЕ 
Организатори Одељење историјских наука САНУ, Одељење језика и 
књижевности и Одељење друштвених наука САНУ 
Петак, 30. октобар 
Свечана сала САНУ 
 
Говоре: академик Мирјана Живојиновић  
Проф. др Анатолиј Аркадјевич Турилов, инострани члан САНУ  
Проф. др Ђорђе Бубало   
др Виктор Савић 
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Изложба  
Галерија науке и технике САНУ 
МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС (1868–1943) – ПРИВАТНЕ ЗБИРКЕ И КОЛЕКЦИЈЕ  
Друга половина октобра 
Аутор: Новица Бабовић 
  
На изложби ће се представити архивска грађа из приватних збирки и 
колекција, као и породичне архиве, која прати хронологију живота и рада 
Михаила Петровића Аласа. Велики део архивске грађе која ће бити 
презентована на изложби садржи бројна документа, личну преписку и 
фотографије које до сада нису представљане јавности. Савременим 
уметничким језиком биће приказана архивска грађа која акценат ставља на 
породичну архиву Михаила Петровића Аласа. 
 

НОВЕМБАР 
 
НАУЧНИ СКУП 
УЛОГА НУКЛЕАРНЕ ЕНЕРГЕТИКЕ У ЕНЕРГЕТСКОЈ ТРАНЗИЦИЈИ 
Понедељак, 2. новембар 
Свечана сала САНУ 
 
Скуп о нуклеарној енергетици један је у низу научних скупова посвећених 
обнављању и проширењу сазнања потребних за квалификовано 
промишљање и одлучивање о правцима развоја српске енергетике. 
Претходе му научни скупови Стање и перспективе српске енергетике 
(САНУ, јун 2017.) и Енергетика и климатске промене (САНУ, новембар 2018).  
Теме скупова планираних у ближој будућности укључују енергетску 
ефикасност, проблеме интеграције обновљивих извора енергије,  потенцијал 
природног гаса и проблеме дигитализације у енергетици.  
 У свету који се суочава са дефицитом кредибилног лидерства и нарастајућим 
популизмом често се промовишу краткорочне, интересно мотивисане и 
неутемељене одлуке и политике. Такав приступ је у директном конфликту са 
дугорочном природом енергетских система и енергетске привреде, и зато 
треба увећати утицај српске науке и струке на доношење одлука о српској 
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енергетици и тако смањити ризике доношења исхитрених одлука под 
притиском и без консултовања домаћих стручњака и институција. 
Организатори уочавају потребу за конструктивним дијалогом и сматрају да 
треба унапредити комуникацију између  потрошача, привреде, струке и 
државе.  
 Програм скупа предвиђа осам тематских предавања праћених 
дискусијом и извођењем закључака. Дискусија о нуклеарној енергетици биће 
усмерена ка анализи ефеката и ризика скопчаних са нуклеарним 
електранама које већ раде у окружењу као и процени ефеката и ризика 
евентуалног коришћења нуклеарних електрана у Србији.  

 
Циклус предавања  
КОНТРОВЕРЗЕ У МЕДИЦИНИ 
 
Нови циклус предавања „Контроверзе у медицини” – отвориће неке од 
најактуелнијих тема из области медицине. Први догађај је планиран за 4. 
новембар, када ће бити одржана три предавања о легалним, теолошким и 
психијатријским аспектима еутаназије. У  наредном периоду нас  очекује 
предавања на тему „Легализација марихуане, за и против – примена у 
медицини, контроверзе и изазови”, „Вакцинација – чињенице, изазови и 
предрасуде” и „Етички аспекти генетског тестирања, као и предавање о 
утицају јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 

Прво предавање 
ЕУТАНАЗИЈА – ЛЕГАЛНИ, ТЕОЛОШКИ И ПСИХИЈАТРИЈСКИ АСПЕКТИ 
Среда, 4. новембар, 12 сати 
Свечана сала САНУ    
 
Поздравна реч: Академик Владимир С. Костић, председник САНУ 
Предавачи: Академик Душица Лечић Тошевски „Еутаназија – психијатријски 
аспекти”  
Проф. др Виолета Беширевић „Легализација еутаназије код нас и у свету – 
еволуција, револуција или статус quo?”  
Проф. др Богдан Лубардић „Црква и питање еутаназије – теолошке 
рефлексије” 
Модератор: академик Душица Лечић Тошевски 
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Научни скуп  
ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ И АФИРМАЦИЈА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НА 
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 
Циклус „Српско питање”  
9. и 10. новембар  
 
Научни скуп  „Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на 
Косову и Метохији” посвећен је  утврђивању и анализи садашњег стања 
српског културног наслеђа на поменутом простору, како материјалног  тако и 
нематеријалног, сагледавању дугорочних претњи његовом опстанку, облика 
његовог угрожавања, оспоравања и кривотворења његовог националног 
идентитета и утврђивању неопходних научних и стручних услова 
(инфраструктурни, организациони, технички и кадровски) за његово 
проучавање, документовање, презентацију, афирмацију и очување. У 
посебној, завршној тематској целини скупа биће сагледани проблеми у 
сфери права и политике на Косову и Метохији у вези са српском културном 
баштином и биће указано на оствариве и одрживе статусне моделе, који 
могу обезбедити ваљан правни оквир за одговарајућу идентитетску заштиту 
и очување српске културне баштине при различитим могућим модусима 
решења политичког положаја Косова и Метохије. 

 
Научни скуп 
ОБРАЗОВАЊЕ  
Стратешки правци развоја Србије у 21. веку 
Отварање у петак, 6. новембра, у 10 сати  
6. и 7. новембар 
Свечана сала САНУ 
 

Током овог скупа, који је  наставак циклуса „Стратешки праци развоја 
Србије у XXI веку”, биће дата критичка анализа образовне политике, трендова 
и стања у образовању у Србији у периоду од 2012. до 2020. и сагледане 
могуће улоге образовања у развоју Србије данас. Поред тога, циљ скупа је и 
дефинисање препорука за будући развој образовања у Србији, као и 
информисање јавности и релевантних институција о налазима анализа о 
стању у образовању у Србији и препорукама за његово унапређивање.     
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Симпозијум  
ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ 2020 
Петак, 13. новембар 
Свечана сала САНУ 
 
Паркинсонова болест је неуродегенеративна болест од које болује свака 100. 
особа старија од 60 година, односно свака 50. особа старија од 65 година. 
Болест се типично испољава моторичким поремећајима уз бројне немоторне 
симптоме какви су поремећај расположења, памћења, спавања, контроле 
мокрења и др. Болест се не може спречити, нажалост не може се ни 
излечити али применом савремених сазнања, лекова и терапијских 
процедура симптоми болести се могу контролисати, односно оболели могу 
да уз извесна ограничења наставе са својим редовним пословима и 
свакодневним активностима.  
 
Симпозијум има за циљ да прикаже најновија достигнућа из области 
Паркинсонове болести укључујући механизам и узроке настанка, 
разноликост клиничког испољавања, могућности тачне и правовремене 
дијагнозе и, коначно, дотупне модалитете лечења и њихове реалне домете.  
Предавачи на симпозијуму биће неуролози Клинике за неурологију КЦС и 
наставници на Медицинском факултету у Београду који уназад неколико 
деценија представљају језгро групе која се бави проблематиком 
Паркинсонове болести, а чија су досгнућа препозната у широј научној 
јавности и бар делом допринела савременом схватању и лечењу 
Паркинсонове болести. 

 
Научно-стручни скуп 
ЗНАЧАЈ СТОЧАРСТВА У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ СЕЛА 
Уторак, 24. новембар  
Свечана сала САНУ 
 
Значај овог скупа понајвише се огледа у чињеници да Србија располаже свим 
потребним ресурсима за успешан развој сточарства у традиционалној, 
конвенционалној и еколошкој – органској производњи. Уз то, развој 
сточарства представља најбржи, најсигурнији и најјефтинији начин одрживог 
развоја села. 
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Изложба  
Галерија САНУ 
ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ: ПОРТРЕТ НЕУМОРНОГ СТВАРАОЦА 
Владан Ђорђевић (1844–1930)  
3. новембар – 13. децембар                
 
Владан Ђорђевић (1844 – 1930) је једна од најистакнутијих личности 
културног, научног и политичког живота у Србији 19. века. По образовању 
доктор медицине и први Србин специјалиста хирургије, Ђорђевић је 
остварио значајна постигнућа у области здравства и медицине али је, као 
припадник генерације романтичара, рад на културном уздизању Србије 
сматрао за своју дужност према отаџбини. 

Био је први Србин лекар који се бавио експерименталним радом у 
медицини, иницирао је стварање Српског лекарског друштва (1872) и Српског 
друштва Црвеног крста (1876), основао је и уређивао први српски стручни 
медицински часопис и био први историчар српске медицине. Као војни лекар 
био је начелник Санитета Врховне команде у ратовима (1877/78 и 1885/86), 
први професор хигијене у Артиљеријској школи (претеча Војне академије), 
потом начелник и реформатор грађанске здравствене службе (1879 – 1884) и 
творац првих системских здравствених закона (1879, 1881). У својству 
председника Београдске општине (1884/85) започео је комунално уређење 
престонице и основао Ново гробље. 

 
Циљ изложбе коју Српска академија наука и уметности приређује у оквиру 
манифестације Година Владана Ђорђевића, јесте да путем докумената, 
рукописа, преписке, уметничких дела и фотографија, широј јавности 
представи изузетну личност Владана Ђорђевића, неуморног ствараоца и 
родољуба. 
 
*Током трајања изложбе, 3. и 4. децембра биће приређен научни скуп о 
академику Владану Ђорђевићу.  
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Изложба  
Галерија науке и технике САНУ 
КАНДИЛИС – ЈОСИЋ – ВУДС | ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОДЛУЧУЈУЋЕ 1968. 
Новембар 
Организација: Удружење Колектив архитеката 
 
 Изложба кроз низ цртежа, видео-записа и планова пројеката насталих 
између 1953. и 1968. представља праксу архитектонског бироа Кандилис – 
Јосић – Вудс. Изложба прати еволуцију бироа почев од првих урбанистичко 
стамбених пројеката поредећи их напослетку са дометима Београдске школе 
становања.  
Наведена изложба први пут је представљена публици крајем 2018. године у 
Културном центру Србије у Паризу. Изложба у Галерији била би слична у 
форми, уз поједине допуне и измене представљеног  материјала, узимајући у 
обзир контекст и капацитете излагачког простора. 
 

ДЕЦЕМБАР 
 
Научни скуп 
ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ 
3. и 4. децембар 
Свечана сала САНУ  
 
На скупу ће бити речи о стваралаштву академика Владана Ђорђевића из 
области медицине, књижевности и историје (дипломатија, државни и 
државнички послови). 

 
 
Конференција  
О АРХИТЕКТУРИ: LEARNING ARCHITECTURE 
4. и 5. децембра 
 
Тема међународне конференције и изложбе О АРХИТЕКТУРИ, осме по реду, 
следи основни концепт реализован и развијан на претходним 
конференцијама мултидисциплинарног приступа теми архитектуре, уз 
проширивање   истраживања и значаја разумевања архитектуре у складу са 

https://www.kolektivarhitekata.com/
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актуалном темом UNESCA Learning City. Полазећи од  седамнаест циљева 
одрживог развоја , посебно „Учините градове и људска насеља инклузивним, 
сигурним, еластичним и одрживим“, разматра се улога архитектуре,  као 
основног артефакта урбане структуре. 
Циљ конференције и изложбе јесте да се сагледа позиција и улога 
архитектуре и урбаног дизајна као и допринос уметности и науке, кроз 
анализу добрих примера који унаређују живот у граду, као основног 
артефакта урбане структуре градова. 

 
 
Изложба 
НЕПРОЛАЗНА ЛЕПОТА И УМЕТНИЧКИ ПРЕОБРАЖАЈИ ВЛАХА БУКОВЦА 
Галерија САНУ 
Од 23. децембра 2020 . до 28. март 2021. 
Аутор изложбе и пратеће публикације: проф. др Игор Борозан, Одељење за 
историју уметности, Филозофски факултет у Београду 
 
Последњих година културна и научна заједница у региону, али и другим 
земљама Европе изнова открива и сагледава сложен уметнички опус и дело 
далматинског сликара италијанског порекла, професора Прашке ликовне 
академије, редовног члана Српске краљевске академије Влаха Буковца 
(1855-1922). 
Изложба „Непролазна лепота и уметнички преображаји Влаха Буковца“ 
пратиће живот и рад овог сликара на релацији Париз–Цетиње–Београд–
Загреб−Праг, у светлу миграција и прожимања његових идејних, културних и 
уметничких израза. Додатно ће бити осветљен значај Буковчевог деловања у 
српској културној средини. Од раних посета владарској кући на Цетињу, 
преко доласка на српски двор краља Милана и последњих Обреновића у 
Смедереву, до контаката са двојицом владара династије Карађорђевић, он је 
сарађивао с највишим представницима српске државе и оцењен је као 
најважнији династички сликар српских владара у модерно доба, уживајући 
такође и високи статус међу српском уметничком елитом. Тежио је за 
стварањем јединственог југословенског културног простора. 

Циљ изложбе је да се шира јавност упозна са значајем Буковца у региону и 
Европи, у њиховом историјском оквиру, те да се додатно истакне кредо 
његовог сликарства, дубоко утемељен на хуманистичким основама и вери у 
концепт идеалне природе. 
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Изложба  
Галерија науке и технике САНУ 
О АРХИТЕКТУРИ 
Од 2. до 11. децембра  
 
Галерија науке и технике ће још једном бити домаћин Међународне изложбе 
„О архитектури” , коју прати истоимена конференција. Организатор изложбе 
и конференције је Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице 
(СТРАНД). 
 
*** 
 
Изложба  
Галерија науке и технике САНУ 
СРПСКИ НАУЧНИЦИ У ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕЛЕКТРОНИЦИ 

Од 17. децембра до 30. јануара 2021.  

Изложба се реализује поводом обележавања годишњице Катедре за 
енергетске претвараче и погоне Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду. Иницијатор изложбе је дописни члан САНУ Слободан Вукосавић и 
Електротехнички  факултет  Универзитета у Београду. Изложба ће 
презентовати значајне научне доприносе у области енергетске електронике, 
илуструјући правац развоја струке, технолошке изазове као и наставне и 
образовне аспекте везане за енергетску електронику и електронску 
енергетику. 
 

КОНЦЕРТ У ГАЛЕРИЈИ САНУ 
 
Јесења концертна сезона почиње 1. октобра 2020. године 
 
ОКТОБАР 
 
Програм накнадно  
Четвртак, 1. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
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МАДАРА ЛИЕПИНА, виолина  
Понедељак, 5. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
ДАНИЦА ДУЈАКОВИЋ, клавир  
Четвртак, 8. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
НИКОЛА БОЖИЋ, виолина 
Понедељак, 12. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
  
АНДРЕЈ ЦИНЦАРЕВИЋ, клавир  
Четвртак, 15. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 

 
ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, мецосопран 
МАРКО БОГДАНОВИЋ, клавир  
Понедељак, 19. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
АНА ГВОЗДЕНОВИЋ, сопран 
Четвртак, 22. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
ВЕДРАНА СУБОТИЋ, клавир 
Понедељак, 5. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
Програм накнадно 
Четвртак, 29. октобар, 18 сати 
Галерија САНУ 
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НОВЕМБАР 
 
НИКОЛА СТОЈИЉКОВИЋ, клавир  
Понедељак, 2. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  
 
ДУЊА КАЛАМИР, виолина 
УКИ ОВАСКАИНЕН, клавир 
Четвртак, 5. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  

 
МИЛАН МИЛИЋ, клавир 
Понедељак, 9. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  

 
МИЛИЦА СЕРАФИМОВИЋ, клавир 
Четвртак, 12. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  
  
СОФИЈА ДОДИГ, виолина 
РАДАН ЈОВАНОВИЋ, клавир 
Понедељак, 16. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  

 
ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ  
Четвртак, 19. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  

  
БИЉАНА ВАЛЧИЋ-БУЛАТОВИЋ, сопран 
ЉИЉАНА БОЖИЋ, клавир 
Понедељак, 23. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  
 
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ – ЋУПРИЈА 
Четвртак, 26. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  
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Програм накнадно 
Понедељак, 30. новембар, 18 сати 
Галерија САНУ  

 
 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
ЈОВАНА НИКОЛОВ, клавир  
Четвртак, 3. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 

 
Програм накнадно 
Понедељак, 7. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
Програм накнадно 
Четвртак, 10. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА ПРОФ. МАЈЕ ЈОКАНОВИЋ 
Понедељак, 14. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 

 
СТЕФАН ИВКОВИЋ, клавир 
Четвртак, 17. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 
  
АУТОРСКО ВЕЧЕ АКАДЕМИКА СВЕТИСЛАВА БОЖИЋА 
АЛЕКСАНДАР СИНЧУК, клавир 
Понедељак, 21. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 
ЂОРЂЕ НЕШИЋ, клавир 
Четвртак, 24. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 
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МИЛОШ ТОПАЛОВИЋ, клавир 
Понедељак, 28. децембар, 18 сати 
Галерија САНУ 
 

ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ 
 
СЕПТЕМБАР 
 
Изложба из циклуса Млади долазе 
ФРАГМЕНТИ УРБАНОГ 
Аутори: Татјана Смиљанић и Лука Дрљан 
Отварање у четвртак, 10. септембра, у 19 сати  
Изложбу ће отворити др Горан Деспотовски, ванредни професор Академије 
уметности у Новом Саду 
Од 10. до 24. септембра  
Галерија Огранка САНУ у Новом Саду 
 

 
ОКТОБАР  
 
Изложба слика и цртежа 
КВАДРАТ И КРУГ  
Аутор: Лазар Марковић  
Отварање у четвртак, 1. октобра, у 19 сати 
Од 1. до 15. октобра   
Галерија Огранка САНУ у Новом Саду 
 
Изложба 
MEDICI PRO ARTE XVIII ANALE 
Уметничка секција Српског лекарског друштва  
Отварање у  уторак, 20. октобара 
Галерија Огранка САНУ у Новом Саду 
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Предавање 
ИЗМЕЂУ ДВЕ ДОМОВИНЕ: АКТУЕЛНА МИГРАЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА У 
СЛОВАЧКУ  
Др Сања Златановић 
Среда, 14. октобар, 18 сати 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 
ПРЕДАВАЊЕ ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ ПАВЛА ПЕТРОВИЋА  
Октобар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 
Промоције 
Промоција књиге„Даноноћник 2“ академика Мира Вуксановића  
Промоција књиге „Догодило се у Ечки“ академика Тибора Варадија 
Четвртак, 15. октобар, у 18 сати 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 

 
НОВЕМБАР 
 
Изложба 
МУЗЕЈИ СРБИЈЕ, ДЕСЕТ ДАНА ОД 10 ДО 10 
Гостовање Галерије „Милан Коњовић“ из Сомбора 
Од 9.  до 15. новембра 
 
Изложба 
ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ  
Четвртак, 26. новембар, 19 сати 
 
ПРЕДАВАЊЕ АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА, ПРЕДСЕДНИКА САНУ 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 
ПРЕДАВАЊЕ ДР ЈАСНЕ ВЛАЈИЋ–ПОПОВИЋ 
Новембар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
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Гост уметник  
РАЗГОВОР СА НИКИТОМ МИЛИВОЈЕВИЋЕМ 
Разговор води проф. др Живко Поповић 
Новембар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 
НАУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН АКАДЕМИКУ ОЛГИ ХАЏИЋ  
У организацији академика Стевана Пилиповића и дописног члана Слободана 
Марковића 
Новембар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 

 
ДЕЦЕМБАР  
 
Промоција књиге академика Зорана Ковачевића „Медицина пред енигмом 
комплексних болести“ 
Децембар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 
Уметнички програм 
У оквиру циклуса „Млади долазе” 
КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА МУЗИЧКОГ ДЕПАРТМАНА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У 
НОВОМ САДУ  
Децембар 
Галерија Огранка САНУ у Новом Саду 
 
ПРЕДАВАЊЕ АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРА ЛОМЕ  
Децембар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
 
Научни скуп 
МОДЕРНИ ПРАВЦИ МАЂАРСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
Заједнички пројекат САНУ и Мађарске академије наука 
Децембар 
Свечана сала Огранка САНУ у Новом Саду 
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ОГРАНАК САНУ У НИШУ 
 
СЕПТЕМБАР 
 
НАУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН ОБЕЛЕЖАВАЊУ 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 
НАУЧНИКА И ПОЛИТИЧАРА ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 
Петак, 11. септембар, 11 сати  
Пирот, Свечана сала Скупштине Града 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Правни факултету у Нишу 
 
 
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОСВЕЋЕНА ОБЕЛЕЖАВАЊУ 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 
НАУЧНИКА И ПОЛИТИЧАРА ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 
Петак, 11. септембар 2020. године, 14 сати 
Пирот, Свечана сала Гимназије Пирот 
Организатори: Град Пирот, Огранак САНУ у Нишу, Правни факултету у Нишу 
 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 1990–2016 
Петак, 18. септембар, 12 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 
 
ДАНИ ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА  
ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА „ЧУВАР ЗАВИЧАЈА“ 
Четвртак, 24. септембар, 12 сати  
Алексинац, Центар за културу и уметност  
Организатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак САНУ у 
Нишу 
 
Научни скуп  
НОВЕ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ ЗА БПХ/ЛУТС 
Петак, 25. септембар, 11 сати  
Огранак САНУ у Нишу,  Свечана сала Универзитета у Нишу 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, 
Уролошка секција СЛД 
 
 
Промоција књиге  
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ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ УРОЛОГИЈЕ  
Аутори: академик Јован Хаџи-Ђокић, проф. др Драгослав Башић, проф. др 
Миодраг Аћимовић 
Издавач: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу 
Петак, 25. септембар, 12 сати  
Огранак САНУ у Нишу,  Свечана сала Универзитета у Нишу 
 
ДАНИ ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА 
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ТИХОМИР Р. ЂОРЂЕВИЋ” 
Организатори: Центар за културу и уметност Алексинац, Огранак САНУ у 
Нишу 
Петак, 25. септембар, 12 сати 
Алексинац, Центар за културу и уметност 
 
Предавање 
АКАДЕМИК НИКИТА ТОЛСТОЈ – ГРАЂАНИН СРБИЈЕ И РУСИЈЕ 
поводом 25 година од објављивања у Нишу његове књиге „Језик словенске 
културе” 
Дописни члан САНУ Љубинко Раденковић 
Понедељак, 28. септембар, 12 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 

 
ОКТОБАР 
 
Научни скуп  
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЛОКАЛНИХ ЧАСОПИСА ИЗ ИСТОРИЈЕ, АРХЕОЛОГИЈЕ, 
ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ И ЕТНОЛОГИЈЕ – ПОВОДОМ 60 ГОДИНА ОД 
ПОКРЕТАЊА ЛЕСКОВАЧКОГ ЗБОРНИКА 
Организатори: Народни музеј Лесковац, Институт за савремену историју 
Београд, Огранак САНУ у Нишу, Археолошки институт САНУ 
Среда, 7. октобар, 11 сати 
Народни музеј у Лесковцу 
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Научни скуп  
БАЛКАН АРТ ФОРУМ 2020 – уметност и култура данас: иновативни приступи у 
уметности 
Организатори: Факултет уметности у Нишу, Огранак САНУ у Нишу 
Свечано отварање у петак, 9. октобра, у 12 сати  
9. и 10. октобар  
Огранак САНУ у Нишу, Свечана сала 
 
ВЕЧЕ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ  
Композитор: дописни члан САНУ Светислав Божић 
Пијаниста: Александр Синчук 
Програм: 1. Сећање предака; 2. Духовна музика; 3. Соната 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Факултет уметности у Нишу 
Уторак, 13. октобар, у 20 сати  
Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу 
 
КОНГРЕС УРОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ СЛД И КОНГРЕС БАЛКАНСКЕ УРОЛОШКЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ  
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Уролошка секција СЛД 
Свечано отварање у четвртак, 15. октобра, у 11 сати  
Од 15. до 17. октобра 
Врњачка Бања, Хотел „Zepter” 
 
Округли сто  
ПРИСУСТВО ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ У СРБИЈИ ДАНАС У ИЗМЕЊЕНОМ 
РАДНОМ И ПРАЗНИЧНОМ СВАКОДНЕВЉУ 
Координатори: дописни члан САНУ Јелена Јовановић, проф. др Драган Жунић 
Организатор: Огранак САНУ у Нишу, Музиколошки институт САНУ Београд 
Петак, 16. октобар, 11 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 
 
НАУЧНИ СКУП О ЛЕГАТИМА 
Организатори: Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, Огранак 
САНУ у Нишу, Филозофски факултет у Нишу 
Четвртак, 22. октобар, 12 сати  
Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље 
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ПРЕДАВАЊЕ АКАДЕМИКA КОСТЕ ЧАВОШКОГ  
ПОЛИТИЧКИ КАТЕХИЗИС И МАКИЈАВЕЛИЗАМ У ШЕКСПИРОВИМ ДРАМАМА 
Петак, 23. октобар, 12 сати 
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 
 
 
Сусрети са ствараоцима  
РАЗГОВОР СА АКАДЕМИКОМ ВЛАДАНОМ ЂОРЂЕВИЋЕМ 
Петак, 30. октобар, 12 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 

 
НОВЕМБАР 
 
Научни скуп  
НОВИНЕ И СТРЕМЉЕЊА У МЕДИЦИНИ 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Уролошка секција СЛД  
Субота, 7. новембар, 11 сати 
Пирот, Хотел „Пирот“ 
 
Научни скуп  
ДУШАН МИЛАЧИЋ (1892–1979): РОМАНИСТ, РАТНИК И КЊИЖЕВНИК 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Народни музеј Прокупљ 
Четвртак, 12. новембар, 10сати 
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8  
 
Изложба  
ДУШАН МИЛАЧИЋ (1892–1979): РОМАНИСТ, РАТНИК И КЊИЖЕВНИК 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Народни музеј Прокупље 
Четвртак, 12. новембар, 18 сати  
Прокупље, Народни музеј Топлице 
 
Предавање  
SOX ГЕНИ: И У ДОБРУ И У ЗЛУ… 
Академик Милена Стевановић 
Петак, 13. новембар, 12 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 
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КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ  
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Факултет уметности у Нишу 
Уторак, 17. новембар, 20 сати  
Концертно-изложбени простор Факултета уметности у Нишу 
 
13. Међународна конференција студентских пројеката IEEESTE  
Организатори: Студентски огранак IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš, Електронски 
факултет Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу 
Четвртак, 26. новембар, 10 сати  
Електронски факултет у Нишу 

 
ДЕЦЕМБАР 
 
УРОЛОШКО-НЕФРОЛОШКИ СИМПОЗИЈУМ 
Организатори: Уролошка секција СЛД, Огранак САНУ у Нишу 
Петак, 4. децембар, 11 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Свечана сала 
 
IV МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА 
Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Привредна комора Пирот, 
Факултет за менаџмент Зајечар  
Субота, 5. децембар, 10 сати  
Пирот, Сала Скупштине Града Пирота  
 
ПРЕДАВАЊЕ АКАДЕМИКА МИЛАНА ДАМЊАНОВИЋА 
Петак, 11. децембар, 12 сати  
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала 8 
 

ЦЕНТАР САНУ У КРАГУЈЕВЦУ 
 
ОКТОБАР 
 
Научни скуп 
75 ГОДИНА ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  – НОВИ ПОМАЦИ ИЛИ 
РЕВИЗИЈЕ 
У сарадњи са Институтом за новију историју Србије  
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НОВЕМБАР 
 
Предавање  
ГРИЊЕ У БИОЛОШКОЈ КОНТРОЛИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА  
Академик Радмила Петановић  

 
Предавање 
ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ – ОСНИВАЧ СРПСКОГ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА 
Академик Радоје Чоловић  

 
ДЕЦЕМБАР 
 

Представљање шестотомне публикације ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВИЋ – 
ЦРТЕЖИ, у издању Галерија „Рима“ из Крагујевца. Публикација обухвата 
целокупан Величковићев опус цртежа и радова на папиру од 1955. до 2019. 
године. 
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