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М
ногекинескефирмедолазеуна
ше крајеве и језик споразумева
њасКинезимачестојеенглески,
мадасенашиљудитрудеданау

чеикинески.Рецимо,у„ЖелезариСмедере
во”350нашихрадникаукљученојеупројекат
којијетребалодаимомогућиданаучејезикда
биселакшеспоразумевалискинескимруко
водствомуфирмиисаонимакојићеихобуча
вати,јернашиљудизбогпослаборавепонеко
ликомесециуКини.
Унекимнашимприватнимобдаништимаде

цаучекинескикрозигруизабаву.Курсевеор
ганизујеЈезичкокултурницентарНРКинеу
Србији„Конфуције”,адиректоровогцентрадр
РадосавПушић,професорФилолошкогфакул
тетауБеограду,кажедаучењекинескогуврти
ћимапоказујекаквасуинтересовањародитеља
тедеце,јеронижеледаихприпремезавреме
којенеумитнодолази.
–ИнтересовањезакинескијезикуСрбијијеу

успонуимитоинаФилолошкомфакултетуиу
Институту„Конфуције”примећујемовећнеко
ликогодина.ИнесамомиуСрбији,негоиудру
гимевропскимземљама,анарочитоуНемач
кој,паиФранцускојиВеликојБританији.Ако
имамоувидуиодносеСрбијеиКине,којисуу
континуитетудобри,паииницијативукинеског
председникао„новомпутусвиле”(„Једанпојас,
једанпут”),гдејеСрбијапронашласвојеместо,
ондасветопоказуједајепорастинтересовања
закинескијезикочекиван,алиниједовољанза
свепотребекојесенамећу–кажепрофесорПу
шић.Помињеидајеуоченпроблемнедостатка
добрихпреводилаца:представницинеколико
кинескихфирмитражилисуњих40,алинаша
странанијемогладаимобезбедитоликозаиста
квалитетнихпознавалацајезика.
ПитамонашегсаговорниказарФилолошки

факултетнијеишколоваотоликопреводила
цазакинескијезик.Пушићкажедајесте:од
1974,откадпостојиГрупазакинескинаКате
дризаоријенталистику,дипломиралоихјеоко
400.Некисузавршилиипостдипломскестуди

је,аливећинаихје,апоготовоонибољи,ван
земље.Затосенапрстеједнерукемогунабро
јативрхунскипреводиоцизакинескикојису
данасуСрбији.
Коликостуденатагодишњеупишекинески

језикнаФилолошкомфакултету?

–Ранијесутобилегрупеод25до30акаде
маца,асадаод35до40.Уодносунанекедруге
светскејезике,тојемало,алинашциљјеква
литетанпрограмза40,анеза400студената–
објашњаваПушић.Кадје,пак,речокурсевима
заучењекинеског,саговорник„Политике”про

цењуједајеуовомтренуткуоко3.000наших
грађана,оддецеупредшколскимустановама
досредњошколацаисредовечнихзапослених,
укљученоуразненивоеучењаовогјезика.
Адалијеуопштемогућенаучитикинескије

зик?Наравнодајемогуће,одговарапрофесор
инаводидакинескинијенитежинилакшиод
другихјезика.Његоваграматикајевеомаједно
ставнаизатојеговорникинескизаосновнуко
муникацијумогућенаучитизаполагодинедо
годинудана.Ализасложенијукомуникацију,
каоиуенглескомидругимјезицима,потребно
јевишевремена.Поредтога,кинескописмони
јелаконаучити(требапознавати3.000–3.500
знакова),маданијенемогуће.
Међутим,иКинезиучесрпски.Пушићкаже

дауПекингунаУниверзитетузамеђународну
културуијезикедужеодполавекапостојиКа
тедразасрпскијезик,накојусесвакечетврте
годинеуписивалопо12студената.КадсеСФРЈ
распала,науниверзитетууПекингууписивано
је,опетсвакечетвртегодине,12студенатаза
српскии12захрватскијезик.Упоследњедве
годинеидругиуниверзитетиуКинипокренули
суучењесрпског,исадаихјеукупнопет.
Кажемопрофесорудајенашујавностизне

надилотоштокинескиамбасадоруСрбијиЛи
Манчангвеомадоброговорисрпски,мадајето
разумљивоакосезнадајестудираоуСрбији.
–Да,речјеопериодукадасеКинаотварала

премасветуикадјеслаласвојестудентеиинте
лектуалцеумногеземље,дабиупозналињихову
културуијезике.Утомњиховомдржавномпро
грамутадашњаЈугославија(„ниисточна,низа
падна”)билајевеомазначајна.Осамдесетихго
динапрошлогвекањих45билојеунашојземљи.
МеђуњимајебиоисадашњиамбасадорНРКине
уБеоградуЛиМанчанг–узвраћапрофесор.
 БраниславРадивојша

Утрећудеценијурада
Академијаинжењерских
наукаулазиснадомдаће
Србијаухватити
прикључаксчетвртом
индустријском
револуцијомидамлади
стручњацивишенеће
битиизвознипроизвод

Дведеценијепостојања,коликоје
минуле седмице навршилаАка

демијаинжењерскихнаука(АИНС),
протеклесукаовожњанаисторијско
научномролеркостеру–крозпонира
ња,оштрезаокретеинапорнеуспоне.
Њенооснивањеусептембру1998.био
јеакткојимјеинжењерскаструкаоб
знаниладанепристајенанепостоја
ње,упркосчињеницидајеСрбијана
праг21.векастигласпривредомиеко
номијомуништенимсанкцијама,сде
сеткованимистраживачкоразвојним
капацитетимаималаксаломнаучном
активношћу,уследмасовногегзодуса
младихиперспективнихкадрова.
За првог председника, изабран је

академик Миомир Вукобратовић
(1921–2012),научниксветскоггласа,
глобалнихеројпионирскеепохеробо
тике,човеккојијеседамдесетихгодина
уЈапанураспламсаоинтересовањеза
овуобластсеријомпредавањанатамо
шњимуниверзитетимаиинститутима.
Узњега,нуклеусАкадемијечинилису
стручњацичијеједелобилоузиданоу
златнедеценијеразвојаЈугославије,ко
јајенапољуинжењерстваитехнологи
јеитекакоималачимедаседичи.Још
шездесетихгодинапрошлогвека,отпо
чеојеразвојелектронскеиндустрије.У
кораксазападнимсветомпроизвође
насуинтегрисанакола,микропроце

сориидигиталнирачунари.Прављене
сутзв.ЦНЦмашине,врхунацтехноло
гијетогдоба,којесуодмењивалечове
кауоперацијамапопутбушења,сече
ња,резања,савијања,заваривања...У
Институту„МихаилоПупин”,српски
научнициРајкоТомовићиМиодраг
Ракићсу1963.створили„Београдску
шаку”спетпрстијукојиимајусензоре
надодиримогућностхватањапредме
та.Овапретечасвихбионичкихпро
тезазаузимапочасноместоуМузеју
наукеуБостону,каоједнооднајзначај
нијихдосегауобластирачунскихтех
нологија20.века.Такође,Југо
славијајебилаједнаодпрвих
земаљакојајеувелапромет
новцаелектронскимпу
тем, захваљујућира
чунарској мрежи
која је била плод
домаће памети.
Башкаошто су
нашепаметии
рукуделобили
у свету нај
бољи мла
зниавиони
усвојојкла
си – „галеб”,
„јастреб” и „орао”.O
инжењерским гради
тељскимибродогради
тељскимподухватимада
неговоримо
Наравно,Академијани

јеформиранадабичува
ла успомене на ту бољу
прошлост,већснамером
„да допринесе општем
напреткуинжењерстваи
техничкотехнолошких
наука, као предуслову
заопоравакпривредеи
економије”,наведенојеу
оснивачкомакту.Утовреме,

такавциљзвучаојекаоманифестидеа
лизма,анинареднегодиненисудавале
поводазаоптимизам.Натрауматич
нуприватизацију,укојојјеизгубљено
милионраднихместауиндустрији,на
довезаосецунамисветскеекономске
кризе,аСрбијасенашламеђутризе
мљеусветупонајвећем„одливумозго
ва”.Скартомуједномправцупонајви
шесуодлазили–инжењери.Зато је

тражењеначинадасе
сустигне одмакли
возчетвртеинду
стријске револу
циједанаспостало
питањеопстанка.
„Актуелну ета

пу деловања Ака
демије каракте
рише залагање
за реиндустри
јализацију Ср

бије, засновану
наизрадинацио
налних техноло
шкихплатформи,
дигитализацији
ипримениробо
тике, вештачке
интелигенције
испојумашин
ства, ИКТа и
електротехни

ке.Светобитре
балодаствориноварадна
местаистручњакезадржи
уземљи”,истичепроф.др
БранкоКовачевић, пред
седникАИНСа,организа

цијекојаброји120ре
довних,69дописних,
9почаснихи64ино
страначлана.Међу
њима је и 17 акаде
микаСАНУ,каои25

бившихисадашњихде

канафакултетанакојимасеобразују
инжењери.
„Модернизација није могућа без

снажне потпоре инжењерских на
укаитехнологија,укомбинацијис
ефикаснимшколскимсистемом,пре
свегависокимшколством”,поручио
јепрофесорКовачевићнанаСвеча
нојскупштиниповодом20годинаод
оснивањаАИНСа.
Натомскупуговорилајеимини

старкаграђевинарстваЗоранаМихај
ловић,којајеприсутнимаоручилада
је„овдесрцесистемаинжењерствау
Србији”.Речипригоднезасвечарски

повод,алинеизаодсликавањереал
ности.Наиме,АИНСузадведецени
јепостојањадржаванијеобезбедила
просторзасмештајирад,нитијере
гулисаноњенофинансирање.Акаде
мијанеманистатуснационалнена
учнеинжењерскеустанове,иако је
каотаквапрепознатаумеђународ
нимоквирима.Измеђуосталог,члан
јеЕвропскогсаветапримењенихна
укаиинжењерства,експертскогте
лаСаветаЕвропе.Тренутноучеству
јууреализацијинеколикопројеката
уобластиенергетике,новихматери
јалаиавиотехнике,односнодизајна
електричногавиона.АИНСујеука
заноповерењедабудекоординатор
реформеевропскогвисокогобразо
вањауобластиинжењерства.
 ДаркоПејовић

КинескисеучиуЖелезари,
алииупојединимвртићима
Уевропскимземљама,паиуСрбији,интересовањезакинескијезикјеууспону,каже
дрРадосавПушић,професорнаГрупизакинескијезикнаФилолошкомфакултету

За је зик је ва жно окру же ње

Је дан од на ших ма ло број них на уч ни ка ко ји су 
док то ри ра ли на Пе кин шком уни вер зи те ту, и 
то на ки не ском је зи ку, је сте са да шњи на уч ни 
са рад ник у бе о град ском Ин сти ту ту за но ви ју 
исто ри ју др Јо ван Ча во шки.
По сле од бра ње ног ма ги стар ског ра да по но во 
је до био сти пен ди ју Вла де НР Ки не и оти шао на 
док тор ске сту ди је на Пе кин шки уни вер зи тет, у 
Шко лу за ме ђу на род не сту ди је. По ха ђао је и 
спе ци ја ли зо ва не кур се ве (све на ки не ском), а 
на пи сао је и бра нио док тор ску те зу (ки не ско-ју-
го сло вен ска над ме та ња у Тре ћем све ту пе де се-
тих и ше зде се тих го ди на 20. ве ка). 
– Ки не ски сам по чео да учим ов де, али сам га 
нај бо ље на у чио у Ки ни – су ми ра сво је ис ку-
ство др Јо ван Ча во шки.

Др Радослав Пушић и кинески председник Си Ђипинг

Инжењеринепристајунанепостојање

��Сви чо ве ко ли ки ро бо ти 
кре ћу се по прин ци пу 
ко ји је пре го то во по ла 
ве ка осми слио наш 
ин же њер Ми о мир  
Ву ко бра то вић
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НАУКА КРОЗ ПРИЧЕ

Квантно
слово
Особенизнакср
пске ћирилице,
слово „ћ” – гло
балнојепознато
и као нешто са
свимдруго–као
симбол у квант
нојфизицикојипредстављаједнуод
фундаменталнихконстантиприроде.
Физичаригавећвишеод90година
називају„хсацртом”(хбар)ињиме
рутински означавају редуковану
Планковуконстантух.КаоиПлан
кова,редукованаилиДираковакон
стантасекористизаописивањејед
ногкванта,односнонајмањемогуће
вредностиенергије.
Њенавредност јеПланковакон

стантакоја јеподељенаса2π (два
Пи), због чега је значајно погод
нијазакоришћењеуквантномеха
ничкимизразимаодсамеПланко
веконстанте.
Премаанегдоти,словоћјеуфизику

тридесетихгодина20.векаувеоједан
одочеваквантнемеханикеПолДи
ракуправонаконштогајевидеоуза
његанеразумљивомсрпскомтексту.
Анегдотајесасвимнепоуздана,али
немасумњедајеДирак(иначезаслу
жанзаоткрићеантиматерије,повези
вањетеоријерелативностииквантне
механике,стварањеквантнетеорије
поља, али и самих основа квантне
физике)биоипрвифизичаркојије
користиознак„хсацртом”,какоби
олакшаорачунање.
Словосепојављујена страни87.

Дираковепреломнекњиге„Принци
пиквантнемеханике”,којује1930.
објавио„Кларендонпрес”.

С.Бубњевић
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