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Да ли је мерилац времена на 
крају заспао, ко ће знати? 
Маратонци су наставили да 

трче без стазе и без корака.
Упућени ће покушати да вас раз-

увере да трка никада није окончана, 
да „Галаксија” још није оптрчала по-
часни круг. Како, ако 
је престала да излази 
2001. године? Обрати-
те се Заводу за мере и 
драгоцене метале, ми 
нисмо надлежни.

Кад је тако, шта нам је преос-
тало него да је обновимо. У међув-
ремену „Галаксија” је наставила да 
се отискује у нашим и вашим срци-
ма. Сада смо је испумпали, али не у 
целости. Нека њен део остане тамо 

где се уселила 1972. године, можда 
онај са штоперицом опет накратко 
задрема.

Прву посаду на полетању у кос-
мички бескрај – изворно су је наме-
нили ваздухопловству, астронаутици 
и истраживању будућности – чини-

ли су Гаврило Вучковић, Ненад Би-
ровљев, Танасије Гаврановић, Есад 
Јакуповић, Милан Кнежевић, Бо-
рис Радуновић и Богољуб Самарџић. 
Уписани су међу звезде, свеједно што 
појединци још нису ни закорачили с 
оне стране дуге.

Има ли смисла описивати часо-
пис којем су се дивили у првој Евро-
пи, а свесрдно га пригрлили у другој 
Југославији?

Суд препуштамо сваком читао-
цу или читачу (нисмо заборавили ни 
онога што ће у споменик бити уоб-
личен) понаособ, док буде листао 
прво печатано издање у новом духу 
и новом руху. Ако ништа друго, не-
колики дани протећи ће им у пре-
листавању. Никада није била оволи-
ко пуначка у броју страница.

Учини ли вам се да је ово увод-
но слово из „међу јавом и међ’ сном” 
(Лаза Костић), верујте нам да није. 
„Галаксија” коју држите у рукама, 
заиста, јесте стварна, долази из на-
шег (вашег) двосмерног света. Назив 
сталне рубрике „Трећи смер” служи 
једино да вас заведе у „предео сликан 
маштом” (позајмљено од Милорада 
Павића и малчице преправљено). 

Станко Стојиљковић

ПОВОДОМ ПРВОГ ШТАМПАНОГ ИЗДАЊА НОВЕ ГАЛАКСИЈЕ 
(Из рубрике Трећи смер)

Почасни круг
Република Србија постала је 23. 

пуноправна чланица Европске 
организације за нуклеарна ис-

траживања (ЦЕРН), једногласним ус-
вајањем резолуције Савета те организа-
ције, прошле седмице у Женеви.

Пуноправно чланство омогућава да 
студенти и професори из наше земље ра-
де истраживања на светском нивоу у Ср-
бији, као и да наша привреда у већем оби-
му учествује на пројектима у ЦЕРН-у.

Поред подизања квалитета научних 
истраживања, приступа најновијој науч-
ној опреми и технологијама, као и пре-
ношења искуства и знања, чланство ће 
утицати и на смањење одлива мозгова, 
сматрају у Влади Србије.

Наши истраживачи равноправно ће 
учествовати на свим конкурсима ЦЕРН-
а, од финансирања пројеката научне из-
врсности, редовних летњих школа за сту-
денте и дипломце, докторских и пост-
докторских стипендија до финансијске 
подршке за научне специјализације.

Српска привреда имаће значајну ко-
рист од чланства, с обзиром на то да ће 
наше компаније у већој мери моћи да 

учествују на свим тендерима, које распи-
сује ЦЕРН, и равноправно ће се такмичи-
ти са светски успешним компанијама.

Уз Израел, Швајцарску и Норвешку, 
Србија је четврта земља пуноправни члан 
ван чланства Европске уније, а вест је 
још значајнија у светлу чињенице да ни 
све чланице ЕУ нису приступиле ЦЕРН-
у. Најближа сталном чланству је Слове-
нија, која је сада придружени члан.

Стално чланство у Европској органи-
зацији за нуклеарна истраживања биће 

додатни подстицај и за 
оснаживање домаће 
науке. Од првог јану-
ара 2019. почиње са 
радом и Фонд за нау-
ку, који ће омогућити 
конкурентно финан-
сирање научних ис-
траживања и бољу по-
везаност науке и при-
вреде.

Уз запошљавање 
најбољих докторана-
да при факултетима и 
научним институтима 

у Србији (хиљаду младих научника већ је 
потписало уговоре о раду у јулу, а прош-
лог месеца објављен је позив за нових сто), 
у току је и улагање у иновативну инфра-
структуру од стотину милиона евра – за 
изградњу научно-технолошких паркова у 
Нишу и Новом Саду; проширење научно-
технолошког парка у Београду; изградњу 
зграде БиоСенс института у Новом Саду 
– као европског центра изврсности у ди-
гиталној пољопривреди; лабораторијске 
ламеле Електронског факултета у Нишу; 
Дата центра у Крагујевцу, те изградњу но-
вих зграда ФОН-а и Института за физику 
у Београду.

Чланство Србије у ЦЕРН-у биће 
формално потврђено након што На-
родна скупштина Републике Србије и 
Унеско ратификују резолуцију, а свеча-
ном подизању српске заставе почетком 
2019. у Женеви присуствоваће и деле-
гација Србије.

ЈЕДНОГЛАСНА ОДЛУКА САВЕТА ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА НУКЛЕАРНА ИСТРАЖИВАЊА

Србија пуноправни члан ЦЕРН-а

Како би скренула пажњу грађана 
на потребу за додатним образо-
вањем најмлађих о безбедности 

у саобраћају, компанија Хачинсон из 
Руме, фабрика ауто-гума, као члан То-
тал Србија и део француске Тотал гру-
пе, још јачим интензитетом наставља 
прошлогодишњу друштвено одговорну 
кампању „На путу за безбедност деце у 
саобраћају”.

Циљна група су деца првог и дру-
гог разреда основне школе, која су међу 
најугроженијим категоријама, када је 
реч о безбедности у саобраћају, те је њи-
хово знање о понашању у саобраћају и 
о саобраћајним прописима неопходно 
проширити.

– Током пројекта примећен је вели-
ки напредак у усвајању знања и правила 
понашања у саобраћају, захваљујући ко-
ришћењу модерних технологија и ино-
вативним играма. Надамо се да ће успех 

овог пројекта мотивисати и остале ком-
паније да своје друштвено-одговорно по-
словање подигну на виши ниво. Сигур-
ност у саобраћају је битна тема – истакао 
је тим поводом амбасадор Француске у 
Србији Фредерик Мондолони.

За разлику од других кампања слич-
ног типа, које се спроводе у Србији и ре-
гиону, компанија Тотал приступила је 
едукацији најмлађих на посебан начин 
– коришћењем визуелне демонстрације 
и картица – питалица, TOTAL QUARTZ 
робота маскоте и интерактивне игре на 
таблету, посебно креиране за ову прили-
ку, а све ради анимирања деце, како би 
усвојила саобраћајне прописе.

Компанија Тотал је пројекат награ-
дила првим местом на интерном такми-
чењу Europe Innovation, док му је Фран-
цуско-српска привредна комора додели-
ла Grand Prix 2018.

– Након успеха прошлогодишње 

кампање настављамо уз подршку Ми-
нистарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Србије. Напори су усмерени 
ка деци млађег школског узраста, не са-
мо зато што су највише изложена опас-
ностима у саобраћају, већ и што верује-

мо да ће уз едукацију 
израсти у савесне и од-
говорне учеснике у са-
обраћају – рекла је Ал-
мила Аћан Кавечио-
глу, генерални дирек-
тор Тотал Србија.

Организатори ће 
посетити 54 школе 
широм земље, а акција 
ће обухватити више од 
5500 деце.

– Приметно је да 
поштовање и позна-
вање прописа у са-
обраћају није на ис-

том нивоу у великим градовима и ван 
њих. Наша је дужност да унапредимо 
сигурност младе популације – сматра 
Пјерлуиђи Гионе, директор фабрике 
Хачинсон.

Употреба таблета и дугорочни при-

ступ пројекту подразумева да сваке  
године тим педагога анализира резул-
тате и унапређује приступ, како би се 
омогућила што квалитетнија едукација  
деце.

– Коришћење таблет уређаја део је 
свакодневице већине ученика, њихова 
употреба у настави је неопходна, јер по-
маже да се учење одвија у складу с реал-
ним окружењем савременог детета – ре-
кла је педагог Аница Саковић.

Њен колега Божидар Димић истиче 
да игра помаже да схватимо како мно-
ги малишани праве сличне грешке, а на 
основу тога се пројекат из године у годи-
ну унапређује.

Едукација деце, коју воде искус-
ни педагози, одвијаће се током једног 
школског часа. Како би свим родитељи-
ма омогућила да провере знање њихових 
малишана кроз забаву, компанија Тотал 
Србија је интерактивну игру поставила 
на свом сајту total-serbia.rs. 

– Важно је разговарати с децом о 
саобраћају, поштовању правила у са-
обраћају, али и о значају постојања 
правила уопште. Игра може помоћи 
као средство и прилика за разговор 
о овим темама и као помоћ деци при 
сагледавању правила из различитих 
перспектива – изјавила је Ана Антана-
сијевић, педагог и креатор едукативног 
дела програма.

Кампања ће обухватити и СОС дечје 
село у Краљеву, чији становници су ма-
лишани који су из различитих разлога 
остали без родитељског старања, а који 
одрастају у селу уз СОС родитеље и био-
лошке и СОС браћу и сестре.

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КАМПАЊА „НА ПУТУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ”

Учење правила уз модерне технологије

Млади научници директно ће утицати на трансформацију српске економије за-
сноване на инвестицијама и иновацијама, што је приоритетни циљ Владе, јер 
пружа развојну шансу Србије за 21. век.
Чланство у једној од најпризнатијих научних организација у свету резултат је 
континуираних напора усмерених на развој науке и модернизацију образовања, 
који су приоритет Владе. У септембру су у ЦЕРН-у представљене реформе Србије 
у пољу науке и истраживања.

 КОНТИНУИРАНИ НАПОРИ

Часопис Галаксија, некад незаобилаз-
но штиво сваког младог радозналца и 
истраживача, после гашења 2001. го-
дине, појавила се у марту 2017. у елек-
тронском издању. Данас је пред нама 
обновљено штампано издање, које ће 
ускоро бити доступно читаоцима.

 У РУКАМА ЧИТАЛАЦА

Међу најчешћим грешкама и недоумицама које деца школског узраста имају у 
саобраћају су: 
1. Пролажење између паркираних аутомобила, када постоји опасност да их воза-
чи неће приметити, ако изађу на улицу;
2. Играње близу саобраћајнице, када постоји опасност да дете потрчи за лоптом 
или једноставно током игре не примети аутомобил, који пролази веома близу;
3. Појам условног зеленог светла за возаче, када малишанима често није јасно 
како је могуће да је дозвољено кретање аутомобилима, иако је и њима, као пе-
шацима, упаљено зелено светло.

 НАЈЧЕШЋЕ НЕДОУМИЦЕ

Како би свим родитељима омогућила да провере знање њихових 
малишана кроз забаву, компанија Тотал Србија је интерактивну 
игру поставила на свом сајту total-serbia.rs

Министарство просвете сматра да ће реализација пројекта „На путу за безбед-
ност деце у саобраћају” у 50 основних школа, које се налазе у најугроженијим и 
општинама високог ризика, допринети развоју свести ученика о важности сопс-
твене безбедности, пружити практична знања и вештине за одговарајуће, ефи-
касно и безбедно понашање у саобраћају.
Посебан квалитет пројекта јесте и употреба различитих наставних средстава 
прилагођених узрасним карактеристикама ученика, нарочито савремене обра-
зовне технологије, што додатно доприноси трајности, функционалности и при-
менљивости усвојених знања ученика.
У том смислу можемо говорити и о развијању компетенција за сналажење и ак-
тивно учешће у савременом друштву које се мења, односно развоју међу-
предметних компетенција и нарочито дигиталне компетенције, рекла је помоћ-
ник министра просвете, науке и технолошког развоја Весна Недељковић.

 РАзвОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА НАЈМЛАђИх

Септембарска посета ЦЕРН-у премијера Ане Брна-
бић и министра просвете, науке и технолошког 
развоја Младена Шарчевића


