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25 катедри и 21 модул
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времена, као и за развој медицинских технологија, па до
Акредитовани студијски програми
анализе постојања Бога и5 акредитованих
ауторства
Новог и Старог завета.
лабораторија
Те к с то в и с у п и т к и и з а н и м љ и в и и ш и р о к о м
аудиторијуму, без обзира на године, али има и оних тема
које су занимљиве и корисне и за оне који улазе у свет
писања стручних радова и бављење науком као начином
живота. Приказ нових књига, објашњење импакт фактора,
ИНЖЕЊЕРИ
информације и пресеци нових истраживања
из свих
ЗА 21. ВЕК
научних сфера, само су део онога што се може наћи у овом
часопису.
Све у свему, наука је била и остала костур овог
часописа, што нам даје простора да се надамо како ће
Галаксија наставити да одише објективним приступом
информацијама и открићима, како јој и приличи.
Златко Грушановић
Mеђународне
директор Завода за унапређивање
акредитације
ASIIN
образовања и васпитања
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Биомедицинско инжењерство
Бродоградња
Ваздухопловство
Дизајн у машинству
Шинска возила
Заваривање и
заварене конструкције
Инжењерство биотехничких
система
Индустријско инжењерство
Механика
Машинство и информационе
технологије
Моторна возила
Мотори СУС
Прехрамбено машинство
Производно машинство
Процесна техника и заштита животне средине
Аутоматско управљање
Системи наоружања
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Термоенергетика
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Транспортно инжењерство,
БЕОГРАД, Краљице Марије 16
конструкције и логистика
www.mas.bg.ac.rs
mf@mas.bg.ac.rs
Термотехника
тел. (+381 11) 3302-200, факс 3370364
Хидроенергетика

Пос ле готово 18 година од гашења,
обновљена је Галаксија, некада најбољи
научнопопуларни часопис у СФРЈ и један од
цењенијих у Европи, окупивши као ауторе
више од 120 академика, универзитетских
професора, доктора наука, стручњака из
Србије и расејања. На њеним страницама
за најновија научнотехнолошка достигнућа
сазнавали су тадашњи средњошколци и
високошколци, од којих се више од половине
отиснуло у науку.
Свака подршка излажењу часописа Нова
галаксија, који уз то иде на ћирилици, од
пресудне је важности за његов опстанак.
До сада смо објавили шест бројева. У
међу в р е ме н у с мо дож и в е л и о гр ом н о
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Часопис Галаксија поново је доступан свима који желе
да прочитају нешто ново. Познат по својој дугој традицији
задржао је научни приступ актуелним темама, оденут у
модеран дизајн и савремен начин презентовања текстова.
Можда ће неупућеног читаоца збунити изразито
прагматичан и стручан приступ свакодневним темама,
али то је одувек био печат и оно по чему је часопис био
познат. Аналитичан приступ, помало и критичан, развоју
технологије и месту човека у тој симбиози незаобилазни
је део текстова у овом часопису. Поред тога, у часопису
се веома често нађу и текстови о разним личностима из
света уметности и науке, али уз мало другачији приступ
од онога на који смо навикли у другим публикацијама.
Аутори текстова различитих су струка и стила писања, па
свако може пронаћи текст према сопственом афинитету. У
овом часопису можете наћи примере употребе савремене
технологије приликом анализе ископина из древних
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145 ГОДИНА НАСТАВЕ
МАШИНСТВА У СРБИЈИ
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Eксклузивно

религија
Репрограмирање

РАКА

● МОЗАК на обуци
● Најам МАТЕРИЦЕ
● БРОЈ=мишљење
● СЛОБОДА или Леонардо
● Троја на ГАЛИПОЉУ
● Рођени ПРЕВАРЕНИ
● Гитарски ДУПЛОУДАР

међународно признање – најпре је највећи
издавач научне литературе у свету, компанија
Елзевир из Амстердама, пренео један чланак,
уврстивши га у највећу базу научних радова
из друштвено-хуманистичких наука, а
потом су још два чланка преузели један од
најпознатијих филозофских часописа у свету,
Philosophy Now, и електронски часопис ViXra,
други по важности после најцењенијег на
свету са отвореним приступом, ArXiv.
Тиме се овај часопис препоручује и
образовним институцијама у Србији, уз
препознатљиву корист коју може даривати
било ком учеснику образовног процеса.
Тома Гајић, издавач Нове галаксије
директор Школског сервиса Гајић

Цена 399 РСД – за иностранство 5 €
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