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С
ед ми Свет ски на уч ни фо рум (WSF) 
одр жан је про шле не де ље у Бу дим пе
шти ра ди са гле да ва ња све о бу хват не 
мо ћи на у ке у да на шњем вре ме ну.

Овај би је нал ни до га ђај сма тра се јед
ним од нај ве ћих на уч них ску по ва на све ту, оку
пља ју ћи по ли ти ча ре, на уч ни ке и пред став ни ке 
при ват ног сек то ра из го то во сто ти ну зе ма ља са 
иде јом по ве зи ва ња на уч не за јед ни це са ин ду
стри јом и до но си о ци ма од лу ка. По ред обе ле жа
ва ња ме ђу на род не го ди не Све тло сти, на ску пу 
се нај ви ше ди ја ло га во ди ло на две те ме: го во
ри ло се о одр жи во сти, са же љом да се до при не
се ди ја ло гу УН о „Раз вој ној аген ди по сле 2015”, 
ко ја, из ме ђу оста лог, има за циљ сма ње ње си ро
ма штва, за у ста вља ње ши ре ња за ра зних бо ле сти 
по пут ХИВа и АИДСа, и пру жа ње уни вер зал
ног основ ног обра зо ва ња. Раз го ва ра ло се о по
стиг ну тим ре зул та ти ма и иза зо ви ма са ко ји ма 
су су о че ни др жав ни апа ра ти ка ко би ови ам би
ци о зни ци ље ви по ста ли ре ал ност. 

Дру га те ма би ле су ко му ни ка ци је – раз ма
тра не су мо гућ но сти ефи ка сне раз ме не ин
фор ма ци ја. Али го во ри ло се и од но су на у ке 
и по ли ти ке. На пле нар ној сед ни ци одр жа ној 
по след њег да на фо ру ма пред сед ник Ма ђар
ске Ја нош Адер, обра ћа ју ћи се де ле га ти ма у 
пар ла мен ту, на гла сио је да  је нео п ход но да се 
сви са ку па фо ку си ра ју на гло бал не иза зо ве, ко
ји су ини ци ра ни про ме на ма са ко ји ма се сва
ко днев но су о ча ва мо у све ту. Го во ре ћи о кли
мат ским про ме на ма, он је ис та као да је на у ка 
та ко ја тре ба да диг не глас то ли ко да цео свет 
при ме ти: „Уко ли ко је по треб но, на у ка тре ба 
да укљу чи аларм и упу ти нас ка ко да ре ши мо 
про бле ме. На ша бу дућ ност за ви си од то га ка
ко гле да мо, ка ко ути че мо на то да и дру ги ви
де, и ка ко ту ма чи мо иза зо ве са ко ји ма се су о
ча ва на ша пла не та.” 

Ску пу су обра ти ла и Ири на Бо ко ва, ге не рал на 
ди рек тор ка Уне ска. Она је упо зо ри ла да „жи ви
мо у до ба огра ни че них ре сур са, и за то мо ра мо 
да ура ди мо мно го ви ше у сфе ри одр жи ве енер
ги је, људ ске ин вен тив но сти и кре а тив но сти, а 
то зна чи да на у ка тре ба да из не дри но ва ре ше
ња. Мо гућ ност да раз ви ја мо ме ђу соб ни ди ја
лог, и са ра ђу је мо да нас је ве ћа не го ика да, али 
та кви су и иза зо ви. На у ка је област ко ја по ве
зу је еко но ми ју, жи вот ну сре ди ну али и со ци
јал не ди мен зи је одр жи вог раз во ја. То зна чи да 
нам је по треб на ја ка на у ка ко ја по кри ва раз не 
ди сци пли не.” 

Пред сед ник Свет ског на уч ног фо ру ма и пред
сед ник Ма ђар ске ака де ми је ма у ка, про фе сор 

Ла сло Ло вач на гла сио је да је на у ка та ко ја омо
гу ћа ва да се бо ри мо про тив гла ди и бо ле сти, да 
се су о чи мо са ра сту ћом по тре бом за енер ги јом, 
ко ја по ве зу је љу де и  омо гу ћа ва бр зу ко му ни
ка ци ју, као и со ци јал ну и еко ном ску осно ву за 
ква ли тет ни ји жи вот ве ћег број љу ди. 

Уче сни ци нај зна чај ни је пле нар не се си је фо
ру ма на те му од но са на у ке и по ли ти ке из не ли 
су раз ли чи та ви ђе ња по ло жа ја на у ке у про це
су до но ше ња зна чај них од лу ка за свет у ко ме 
жи ви мо.

Та ко про фе сор Па трик Ка нин гам са Три ни ти 
ко ле џа у Да бли ну сма тра да  вла де те же да сма
њу ју бу џе те за на у ку, да по ли ти ча ри че сто гле да
ју на ства ри крат ко роч но и тра же бр за ре ше ња.  

Аб дул Ха мид За кри, са вет ник за на у ку пре ми
је ра Ма ле зи је, ре као је да свет по ли ти ке тре ба 
да раз у ме да је на у ка у ства ри ма ши на за еко
ном ски на пре дак.  

Вла ди мир Шу ка, ру ко во ди лац Цен тра за 
ис тра жи ва ње Европ ске уни је, при ме тио је да 
при ли ком до но ше ња по ли тич ких од лу ка тре ба 

осим мо гућ но сти и вред но сти са гле да ти и чи ње
ни це. По што је на у ка усме ре на са мо на чи ње
ни це, она тре ба да бу де укљу че на  у до но ше ње 
по ли тич ких од лу ка од са мог по чет ка.

Гор дон Мак бин, пред сед ник Ин тер на ци о нал
ног са ве та за на у ку, фо ку си рао се на уло гу на уч
них са вет ни ка. „По сао са вет ни ка ни је да го во ри 

по ли ти ча ри ма шта да ра де, већ да их упу ти на 
ал тер на ти ве и ука же на оно шта те ал тер на ти
ве мо гу да пру же.”

Про фе сор Пи тер Глук ман, са вет ник за на у ку 
пре ми је ра Но вог Зе лан да, сма тра да је сти ца ње 
што ве ћег по ве ре ња свих ко ји од лу чу ју у на у ку, 
од пре суд не ва жно сти. Али, то се не ре ша ва та
ко што ће те на мет ну ти љу ди ма пре гршт на уч
них до ка за: „На осно ву мог ис ку ства са вет ни ка 
пре ми је ра, раз ви ја ње по ве ре ња дру штва у на у
ку де лом се са сто ји у то ме да се сва ком дру штву 
пру жи пра во да са мо од лу чи ка ко ће упо тре би ти 
на у ку”, ре као је Глук ман, ина че пред се да ва ју ћи 
пле нар не се си је о од но су на у ке и по ли ти ке.

Је дан од уче сни ка из Ср би је, Ива на Га ђан ски, 
ко ја је на овај скуп до шла јер је но ми но ва на од 
стра не Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и 
Гло бал не ака де ми је мла дих на уч ни ка, има пре
сти жну ка ри је ру. 

У крат ком го во ру, ов де у ма ђар ском пар ла
мен ту, по ку ша ла је да на пла стич ном при ме ру 
об ја сни од нос на у ке и по ли ти ке:

– Упо тре би ла сам цен трал ни нер вни си стем 
као ме та фо ру, где су мо зак они ко ји до но се по
ли тич ке од лу ке, а ми ши ћи су љу ди ко ји про во де 
све у прак су, а ка ко мо зак и ми ши ћи мо ра ју да 
ко му ни ци ра ју, то чи не пре ко не у ро на, а то су у 
овом слу ча ју на уч ни ци. Пре све га мла ди на уч
ни ци… ва жни не у ро ни у тој сиг на ли за ци ји. Ов

де је би ло при сут но мно го мла дих на уч ни ка, ви
ше не го ика да до са да. Ор га ни за то ри су има ли 
же љу да се укљу че мла ди на уч ни ци у до но ше ње 
од лу ка. Та ко да је је дан од ци ље ва Гло бал не ака
де ми је мла дих на уч ни ка и осни ва ње на ци о нал
них ака де ми ја мла дих на уч ни ка, и на да мо се да 
ће мо је по кре ну ти уско ро у Ср би ји.

У окви ру Свет ског на уч ног фо ру ма мла ди на
уч ни ци из це лог све та има ли су за себ не се си је 
на ко ји ма су пред ла га ли сво је иде је ка ко да се 
по бољ ша ко му ни ка ци ја из ме ђу по ли ти ча ра и 
на уч ни ка. Тим мла дих струч ња ка ра зних на уч
них ди сци пли на, у ко ме је би ла Ива на Га ђан ски, 
пред ло жио је да се на пра ви плат фор ма. Она би 
оку пља ла мла де на уч ни ке ко ји би ра ди ли на де
фи ни са њу по сло ва бу дућ но сти, што је и је дан од 
ци ље ва одр жи вог раз во ја. 

– У да на шњем мул ти ди сци пли нар ном при
сту пу на у ци по ја вљу ју се но ве ди сци пли не, и 
отва ра се пи та ње ко ји на чин уче ња је за то по
тре бан. С об зи ром на то да већ по сто ји јаз у опи
су за ни ма ња ко је тра же фир ме и оно га ко је је 

сте че но обра зо ва њем, тре ба син хро ни зо ва ти 
по тре бе ин ду стри је са но вим обра зов ним про
фи ли ма. На рав но, не у свим на уч ним обла сти
ма. Јер, ви ше ни је до вољ но да на у ка по сто ји ра
ди на у ке, већ да би по мо гла це лом дру штву, то 
је би ла и основ на по ру ка овог фо ру ма.

 МилицаМомчиловић
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ИванаГађански:
ФаблабуПетници

Др Ива на Га ђан ски док то ри ра ла је не у ро
фи зи о ло ги ју на пре сти жном не мач ком Уни
вер зи те ту Ге оргАв густ у Ге тин ге ну. За тим 
је до би ла Фул брај то ву сти пен ди ју и оти шла 
на Ко лум би ја уни вер зи тет у Њу јор ку, где је 
по че ла да се ба ви ткив ним ин же ње рин гом. 
По по врат ку у Ср би ју по че ла је да ра ди у 
Цен тру за би о ин же ње ринг (БиоИрц) у Кра гу
јев цу, и да пре да је на Би о ло шком фа кул те ту, 
и на Уни вер зи те ту Ме тро по ли тен у Бе о гра
ду. Осим ака дем ске ка ри је ре, има соп стве
ни „стар тап”. По кре ну ла је про је кат жен ског 
пред у зет ни штва у би о тех но ло ги ји и не про
фит ну ор га ни за ци ју „Фаблаб ини ци ја ти ва”. 
На ша на уч ни ца, ко ја је и ко ор ди на тор ка 
не дав но фор ми ра ног „Фабла ба Пет ни ца”, 
об ја шња ва ка ко је овај пр о је кат за ми шљен:
– Фабла бо ви су (енг. fa bri ca tion la bo ra tory) 
ра ди о ни це за ди ги тал ну фа бри ка ци ју у ко ји
ма је „мо гу ће на пра ви ти прак тич но све”. 
Пр ви фаблаб је на пра вљен на Уни вер зи те ту 
МИТ у САД, а ка сни је су се про ши ри ли по 
це лом све ту. Бли ско су по ве за ни са уни вер
зи те ти ма, на уч ним ин сти ту ци ја ма, шко ла ма 
са јед не стра не и са ин ду стри јом и „стар та
пи ма” са дру ге стра не. 
„Фаблаб Пет ни ца” је еду ка тив ни фаблаб 
што зна чи да је, пре све га, усме рен на обу ку 
ђа ка, сту де на та и на став ни ка. У окви ру про
јек та одр жа ће мо низ прак тич них кур се ва, 
о то ме ка ко се ко ри сти ди ги тал на фа бри
ка ци ја, али и да об ја сни мо ве зу фабла бо ва 
са пред у зет ни штвом. Пре ма по след њим 
по да ци ма 2/3 шко ла у Ср би ји не ма сво ју 
ла бо ра то ри ју за фи зи ку, би о ло ги ју, хе ми ју. 
Же ли мо да се уче ни ци и на став ни ци об у че 
ка ко са ми да на пра ве опре му за на уч не екс
пе ри мен те, од но сно ми ни фабла бо ве и да 
поч ну да раз ми шља ју пред у зет нич ки.

ИринаБокова,ЛаслоЛовачиЈаношАдернафорумууБудимпешти
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Н
е ко је дав но ре као: из гу
бље ни да ни сли че умр лим 
при ја те љи ма и по зна ни ци
ма ко јих се с бо лом се ћа мо, 
али ко ји опо ми њу да пре о

ста ле при ја те ље су сре ће мо с ви ше па
жње и ува жа ва ња.

Из гу бље на бит ка у вре ме ну, из гу
бље на је бит ка на свим оста лим по
љи ма.

Ево шта је још ре че но:
„Не при мај на не жне очи сан пре 

не го си про ми слио о сва ком свом чи
ну то га да на, шта си чи нио? Шта си 
про пу стио да учи ниш? По чев ши од 
пр вог чи на, по ђи ре дом и за зло се бе 
по ко ри, за до бро се раз ве се ли. Та ко 
ра ди и у то ме се ве жбај” (Пи та го ра). 

„За и ста, ло ше чи ни те што лен ча ри
те и ма ло пи ше те. Ви сте по чет ник у 
пу ном сми слу те ре чи и не сме те за
бо ра ви ти, по це ну смрт не ка зне, да 
је сва ки да на шњи рад ве ли ко бо гат
ство за бу дућ ност. Ако са да не бу де
те на у чи ли сво ју ру ку и свој мо зак на 

ди сци пли ну и убр за ни марш, за три
че ти ри го ди не би ће ка сно” (Че хов у 
пи сму јед ном при ја те љу). 

„Глас вре ме на до ви ку је чо ве ку: Ко
ра чај на пред. Вре ме по сто ји ра ди чо
ве ко вог на пре до ва ња и уса вр ша ва ња” 
(Чарлс Ди кенс).

Чо век пре га жен вре ме ном по ста је 
не за до во љан и оп те ре ћен. Ор га ни зо
ва ње вла сти тог ду ха и та лен та, во ђе
ње еко но ми је вре ме на, ње му је ви ше 
не го дра го це но. Не оста вља ти ства
ри за по сле, јер је „овај да на шњи дан 
све што имаш”. Днев но је сва ко ме на 
рас по ла га њу оно ли ко ча со ва ко ли ко 
су, ре ци мо, има ли ду хов ни го ро ста си 
Сто јан Но ва ко вић, Ни ко ла Те сла, Јо
ван Цви јић и Јо ван Скер лић. 

Шта се све мо же ура ди ти у „ма ло 
жи во та”?

Алек сан дар Ве ли ки је са 33 го ди не 
ство рио јед но од нај ве ћих цар ста ва у 
исто ри ји. Де карт је у 17. го ди ни по
ста вио ме то де за свој рад. Исак Њутн 
је са 25 го ди на от крио за ко не кре та ња 

и по ста вио те о ри ју гра ви та ци је. Хај
зен берг је са 23 го ди не от крио квант
ну ме ха ни ку, а са 25 по ста вио прин
цип нео д ре ђе но сти. Пу шкин је са 28 
го ди на ау тор де ла оно ли ког и она квог 
ко ли ко и ка кво дру ги оста ве са зрев ши 
и оста рев ши. Ева рист Га лоа је са 20 
го ди на, са мо го ди ну пре но што је оти
шао са овог све та, оста вио за со бом 
ма те ма тич ку за о став шти ну угра ђе ну 
у те ме ље са вре ме не ал ге бре, те о ри је 
гру па и те о ри је бро је ва. Мо царт је са 
12 го ди на при зна ти вир ту оз на не ко
ли ко ин стру ме на та. На по ле он Бо на
пар та је са 24 го ди не по стао ге не рал, 
са 27 ко ман дант ар ми је, са 29 је осво
јио Еги пат, са 30 је име но ван за до
жи вот ног вла да ра Фран цу ске (Пр ви 
кон зул), са 35 по ста је цар и убр зо вла
да го то во це лом Евро пом. Бал зак је 
жи вео 51 го ди ну, а на пи сао 102 де ла. 
Ајн штајн је у 36. го ди ни об ја вио те о
ри ју ре ла ти ви те та. Га ри Ка спа ров је у 
23. го ди ни свет ски шам пи он... 

Не гу ју ћи све тост сва ке ми ли се кун

де, ру ко во ђе ни мак си мом „Кад, ако не 
сад!”, ве ли ка ни су по што ва ли сва ки 
дан дан као је дан кра так жи вот. Стал
но у са мо спа љи ва њу и кр во лип та њу, 
ни је им био до во љан раз мак од „из
ла ска до за ла ска сун ца”. И од но ћи и 
од сна узи ма ли су ко ли ко је мо гло, да 
би га про ду жи ли.

 Мно го то га се мо же оба ви ти при 
„ве штач ком осве тље њу”. Хи по крат 
је ра дио до 104, Ми ке лан ђе ло до 99, 
Пи ка со до 90, Урош Пре дић до 96 го
ди на. Кон фу чи је је у ис тра жи ва њу 
за бо ра вљао на хра ну, и у ра до сти од 
ра да, смет нуо с ума сво је бри ге и ни
је при ме ћи вао да му се ста рост при
ми че. Реј монд је пи сао без пре ки да 
пу на три да на и три но ћи, та ко да се 
на кра ју раз бо лео. Жак Кал вин, же ле
ћи да га Бог за тек не у ра ду, ни је на пу
штао по сла ње до из дах ну ћа. „Кад бу
дем уми рао, да ми је да бу дем усред 
сва ко днев ног ра да”, пи сао је Ови ди је 
у Љубавнимпесмама.

Схва та мо ли о че му је реч? ¶

Данкао
кратак
живот
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