
Субота 11. мај 2019.
kulturni.dodatak@politika.rs 09НАУКА

Трагањезаоткрићима
онихистраживачакоји
непрекиднозавирују
унеистражено,у„непознату
земљу”,увекјебио
превасходнизадатак
„Галаксије”,часописа
сапедигреом

НАУЧНИМАГАЗИН

МомчилоБ.Ђорђевић*

Г
дестанујесрпсканаука?Стан
коСтојиљковић,главниуред
никНовеГалаксије,безимало
околишењасаопштава–наша
наукајеурасејању.Одстонај

цитиранијихнаучниканашегпоре
кла,асвисусвисокимХиршовимин
дексом(кад,например,некоима10
публикованихчланакаодкојихјесва
кицитираннајмањедесетпута,Хир
шовиндексмује10),чак86живии
радиизванСрбије.Тачињеницамо
ралабизабринутисвакуособу,апо
најпрезваничникекојикројенаучну

политикуовеземље.Поменутиин
декскористисеунаукометријипо
следњихдесетакгодина.
Из ексклузивног текста у првом

бројуГалаксијеза2019.годину,насло
вљеног „100српскихнајнаучника”,
писаногтипичнимрукописомлеген
дарногвитезанаучногновинарства
иписцаСтанкаСтојиљковића,нека
дашњегуредниказанаукууПолити
ци,сазнајемодајетихнаших„најна
учника”највишеуСАД–55,уСрбији
ихје14,аостатакјерасутпоосталим
деловимаземаљскогшара,углавном
уанглосаксонскомсвету.Менејепо
себнопривукаоподатакдапретежни
део„одливененајпамети”чинебли
ставеособеизпољамедицинскена
уке,одкојихјеједнаодњихбиламој
студентнаМедицинскомфакултетуу
Београду.Поредњих,убеломсветује
19најталентованијихелектроничара
иинформатичара,затим15физичара
иастрономаитакоредом,завршноса
једнимпсихологом.
Али,дасевратимобновљенојГа

лаксији,бољерећипарадоксолошкој
колумниПочасникругуњеномпр
вомбројуза2018.годину.Њупотпи
сујењенмалочаспомињаниглавни
иодговорниуредник.Онуколумни

објашњавадаГалаксија,којусадауре
ђује,иакојепресталадаизлази2001.
године,јошувекживииникадније
окончалатрчањепочасногкруга.И
заиста,Галаксијајенаставиладажи
виусрцимасвихнаскојисмојечита
лијошупрошломвеку,јерниконије
успеваоданасразуверидапочасни
кругнијеокончан.Кадјевећтолике

годинетако,СтанкуСтојиљковићуни
штанијепреосталонегодајеобнови
узпомоћгрупетврдоглавихинепопу
стљивихентузијастаокосебе.Много
јесадашњихистраживачаунашојзе
мљиилиудијаспори,одраслоузГа
лаксију,закојућеваммалтенесвииз
јавитидајебилапрозоркрозкојисе
добровиделоштаседогађаунауци
итехнологијамавеликогсвета.Сада
јеГалаксијапосле18годинаподруги
путмеђунамауСрбији,штоједосада
јединопошлозарукомМаркуКраље
вићууделуРадојаДомановића.

Галаксија јенаучнимагазинспе
дигреомипоприродиствариразли
кујесеоднаучнихчасописасрецен
зијом,штојојомогућавадочаравање
знатноширелепезепромишљањаи
просуђивања–одфилозофије,преко
науке,технологије,религије,пасве
доезотеријеукојучиталацврлола
козалута.Ипак,ниједанчланак,есеј
илиразговорненапуштанаучноупо
риштеипоредегзотичнихнасловако
јилако,алинакратко,заводечитаоца.
Уосталом,завиривањеунеистражено,
у„непознатуземљу”,превасходније
задатаксвакогнаучногтрагања.На
уканијепонављањеунедогледпро
веренихипотврђенихсазнања.Она

јеслепаулицачијисекрајневидии
незнасеувеккудасвеводи.Затосе
Галаксијауновомрухуиновомду
хуодважиладасвојестраницеусту
пинаучницимаистручњацимакоји
преиспитују целокупну „вавилон
скукулузнања”,покушавајућидау
огромномокеанунеспознатогпрона
ђумакарзрнценовеистине.
Већпрвадваштампанаброја(иако

сеовајмагазиннаинтернетувећтрећу
годинубесплатночита)наговештава
јучитаоцимазаводљивуиузбудљиву
духовнугозбу.Довољнојепоменути
неколикотема:„Животјеинформаци
ја”,„Српскикључпостања”,„Теслине
теломере”,„Путусредиштемолекула”,
„Космосизцрнерупе”,„Најзагонет
нијеочи”,„Човексдваимунскааси
стема“,„Фонтанадуговечности”,„Те
слиненанонаочари”,„Штасекувау
црнојрупи”итакодаље.

НоваГалаксијаизлазичетирипута
годишњеиколикознам,досаданије
добиланидинарадржавнеподршке,
иакосеопределиладаизлазинаћири
лицикојусу,наводно,свиувеликопри
грлили.Хоћелиопстати?Видећемо.

*ауторје,неурохирург,
професорБУ,садауОпштојболници

МедигрупуБеограду

Мислимданаучницимењају
својуранијуперцепцијуновинара
којипишуонауци–свемањеих
видекаоуљезенањиховомпоседу,
асвевишекаобитнекомуникаторе
њиховихидеја,саборцеуосвајању
друштвенепажње,кажеФабио
ТуронеЛантин

ИНТЕРВЈУ

ЉубицаУрошевић

М
исмонекакоусредини–научници
цененашепознавањепроблемати
ке,аколегеиздругихобластинас
помаловидекаодеокомпликова
ногнаучногсвета,аликомфорноги

безбедногновинарства.Имаимногоонихкоји
несхватајудајеновинаркојипишеонауцире
ђазверкаумедијскојџунгли.
ТакосвојупрофесијувидиФабиоТуронеЛан

тин,главнииодговорниуредникмиланскено
винскеагенцијеЗое,специјализованезатеме
измедицине,здравства,животнесредине,ино
вационеполитике.ДописникјеResearchEurope
изИталије,извршнидиректорЦентразаетику
унауцииновинарству,председникиталијанске
Асоцијацијеновинаракојипратенауку,члан
ОдбораЕвропскефедерацијезанаучнонови
нарство.Организоваојеновинарскешколеи
радионицеуИталијииуиностранству,уорга
низациономјекомитетупредстојећеСветске
конференцијеновинаракојипратенаукууЛо
зани, Европскеконференцијеоновинарству
онауциЕЦСЈ2020уТрсту.Уаприлу,биојеу
БеоградукаопредавачБалканскешколенови
нарстваонауци.КудсвиБалканци,туиФабио,
шалилисмосеиприовом,једномодбројних
сусретановинараспецијализованихзанауку
којинемогупроћибезњега.КаоИталијан,у
духуправепијемонтскетрадиције,допринео
јеуједињењупрофесионалацасапростораБал
канаиоколине.
„Срећансамштоутомевећдугоучествујем,

итоискључивоиззадовољства.Немогудаопи
шемсвојосећајкадвидимновинареизбивше
Југославијекакоодличносарађују,нинепо
мишљајућинаполитику”,кажеФабиоТуроне
Лантин.

Познатистекаоупораниодважанборац
противбанализацијенаукеисензациона
лизма,псеудонауке,алиилошегновинар
ства.Противчегасевишеборите?
Вишеволимдакажемзаштасеборим:сма

траммногоефектнијимдаподржимправества
риунауцинегодагубимвременаоноштосе
нерадидобро,атога,каоиудругимобластима,

има.Даваосамсвеодсебедаимпресионирам
научникеиуспеосам–алинедаихубедимда
новинаризнајуонауциколикоионивећдапо
кажемдауновинарствувезаномзанаукуима
озбиљне,респектибилнелитературе.Мислимда
научницимењајусвојуранијуперцепцијуно
винаракојипишуонауци–свемање
ихвидекаоуљезенањиховомпосе
ду,асвевишекаобитнекомуникато
рењиховихидеја,саборцеуосвајању
друштвенепажње.

Штаје,повама,добро„научноно
винарство”какогаусветунази
вају?
Упрофесионалномиетичкомсми

слу,важеистаправилакаозасвако
одговорноновинарство.Уз то,оно
скрећепажњу јавностина једнуод
цивилизацијскинајзначајнијихобла
сти.Тојеједноставнокадајепотпуно
јаснодасерадиовеликомоткрићу
илипомаку,алиштааконаучници
имајуразличитамишљења?Новинар
којитокористисамозадоливањеуља
наватруилистанена једнустрану
безувидаудоказедруге,ниједобар
новинариможескренутијавнудеба
туупогрешномсмеру.Супротниста
вовитражедаихнеигноришете,да
проникнетеусвеаргументемакако
компликованибилиза„превођење”
широјпублици.Овдепрестајеправи
ло„битипрви”.Можетенаписатисја
јантекстонекомдостигнућу,алиако
ненаведетепотенцијалнеопасности
којепомињемакарједаннаучникза
гледанубудућност,товишенијесја
јантекст.Ниједовољнобитизаљу
бљеникунаукудасепостанедобар
новинар,каоштосвакинаучникпо
завршеткукаријеренеможепостати
добаркомуникаторнауке,штомно
гипокушавају.

Ималиспинаиуовојврстинови
нарства?
О,да.Линијаспинасепомераиканауци.По

знатјеслучајспинаоштетностиприменефено
барбитурата.Симплификованапорукастудије
Accordбилајеприсутнијаумедијимаоддоказа
унаучнимпубликацијама.Оноштосепре20го
динасматралонеферписањем,данасјесасвим
прихватљиво.Великијепритисакнанаучнике
„публикујилинестани”,алиинамедијеуви
дупоплавесаопштењаинституцијакојепромо
вишусвоје,некад„нашминкане”резултате.Не
критичкообјављивањесаопштењазаштампује
линијамањеготпораипокривамањакправих
текстоваонауцикојевећинамедијасматралук
сузомнебитнимзатираж.Коликојеновинаима
лонанасловнојстранибумвестопрвомснимку
црнерупе?Паикадјеречовеликиметичким
питањиманауке,онасусамоспорадичноуфо
кусупажњеуредника,зависноодличнихафи

нитета.Откривенјеивеликибројнаучносум
њивихпубликацијаичестосуновинаритикоји
почињудугуборбузаистинскунауку.

Коликоимапросторазасубјективниставно
винарапреманекојнаучнојтеми?

Мислимдајеједнаврстанаивнеидеједасеу
истраживачкомновинарствуфактимогупот
пуноодвојитиодставааутора,којисеодража
вавећуизборутеме,начинукакоуњууводи,
закључку.Морамобитисвесниданашставмо
жеизазватирасправусаколегамаинаучници
ма,којипонекаднаивномиследаједовољно
данађунекогакоћеједноставнопренетионо
штокажу.Нашаулоганиједаставимомикро
фонпреднаучника–требадапомогнемонауч
никудасвојуидејуучинијасном,апосебнопу
блицидајесхвати.
Иманаучникакојимиследасмоми„надру

гојстрани”,алитошторадимонијебављењена
уком,мипоштујемомишљењенаукеи„само”
требадаиспричамочитаоциманештоонауци,
адаонапритомништанеизгуби.Знатеисами
датонијелако.

Науцијенеспорнопотребнапромоција.Да
листенекадпреддилемом:безусловноје
подржатиилиостатиновинарскибудани
критичан?
Једанодпроблемасакојимасеносимојемно

штвоиницијативакојепомажунауцидаобезбе
диприступфондовима.Тојевелика
друштвенатемаивећинановинара
сеслажедабитребалодасенађеви
шеновцазаистраживања.Морамоби
тинастранинауке,алинеможемосе
претворитиуњенмегафон,морамо
детектоватиипроблемеинеприхва
татисвеизреченоекскатедра.Када
имапубликованихсупротнихдока
за,морамотоставититодознањаи
јавностиинаучницима.Тонијепод
стицањеплеменскеборбемеђуњима,
иакоинатоличи,посебнокадратују
надруштвениммрежама.Покушава
модаотворимодијалогипонекадли
чимоналекаре–морамоихубедити
дајетодоброзањих.УИталијисуче
стонезаинтересованииличакагре
сивнипремановинарима,јасамто
искусио.Некенаучникејетешкона
тератидавидедругачиједоказе,али
садасусвеснидасмоимитуидаће
моихобјавити,многеважнеодлуке
себазирајунањима.Тосутемекоје
недодирујусамонаучникевећисва
когдругог.Свевишенаучнихоргани
зацијажелидакомуницирадиректно
сајавношћупутемпиартекстова,јер
јепроцесфинансијскеинтермедија
цијеутоку.Алионјенеповратан–ако
средстваодунапогрешнустрану,ус
кратићеразвојнекевреднеидеје.Раз
умемопритисакдапроследештовише
информација,аликопипејстпристу
поммедијатосепретвараучистспин.
Уместодаратујемосањима,миунаше
асоцијацијеукључујемопиарструч
њакенаучнихинституција.

Чиниседасуновинарикојипи
шуонауцисвебољеорганизова
ни.Далитопомажеуубеђивању
уредникадајенауказначајнако
ликоидругетеме?

ЗахвалансамљудимаизСветскефедерације
натрудудастворибољеусловезапрофесионал
цеуовојобластиипромениимиџновинарако
јипратенауку.Постојиипрактичнапомоћна
повезивању,заједничкимпројектима.Оноуче
мусмодосадасигурноуспелијеподизањени
воапрофесионалностиисамосвестимедијских
специјалистазанауку.Светскафедерацијавећ
окупља10.000новинара,алитребајошрадити
наинтернационализацијикакобитопосталави
дљиваијакапрофесионалназаједница.Надамсе
даћепредстојећисусретинаСветскојконферен
цијиујунууЛозанииЕвропскојконференцији
(ЕЦСЈ2020)уТрступреокренутитрендгурања
наукеурубрикузанимљивости. ¶

„Галаксија”–другипутмеђуСрбима

Наукаумедијиманијелуксуз

ФабиоТуронеЛантинФотоМаркБенингтон


