"Архимедес" обележио јубилеј

Свечаност поводом 40 година "Архимедеса"
Синоћ је у свечаној сали Музичке школе "Мокрањац" у Београду одржана свечаност поводом 40
година рада Математичког друштва "Архимедес" из Београда.
У лепој атмосфери, сарадници и пријатељи Друштва подсетили су се шта је све и како радио и
урадио "Архимедес" за својих 40 година, испунивши тако цео "радни стаж" и наставља и даље да ради, са
досадашњим великим ентизијазмом и високо професионално.
Ево како је, у главним цртама, то изгледало.
После културно-уметничког програма (две пригодне фолклорне тачке у извођењу КУД "Талија" из
Београда, у чијој трупи је било и неколико "Архимедесоваца") и поздравне речи председника Друштва
проф. др Владимира Јанковића, о досадашњем раду, резултатима и успесима "Архимедеса", тог "чуда у
невремену", говорио је проф. Богољуб Маринковић, директор и један из групе оснивача Друштва. Од
многих успешних "Архимедесоваца", првенствено ученика "Aрхимедесове" школе, на овој свечаности
поименично су поменути само неки (видети прилог). Затим су неки од сарадника и пријатеља
"Архимедеса", у својим краћим освртима, изнели занимљиве импресије и оцене о "Архимедесу" и неким
његовим посленицима. Академик Милосав Марјановић је поздравио скуп у име председника САНУ,
академика Николе Хајдина, а затим изнео своје мишљење о "Архимедесу", док је Драган Маринчић пренео
поздрав и добре жеље проф. др Томислава Јовановића, министра просвете, науке и технолошког развоја.
Затим су прочитане неке од бројних честитки из земље и иностранства, које су поводом овог јубилеја
упутили познати "Архимедесовци", сарадници и поштоваоци "Архимедеса". Уследила је додела признања
(повеља и захвалница) институцијама и појединцима за вишегодишњу успешну сарадњу и допринос
остваривању програмских активности и успесима Друштва (видети прилог).
Свечаност је завршена пригодним коктелом.
Према мишљењима присутних, било је то једно незаборавно вече.
Наравно, "Архимедес" већ иде даље. Управо је почела са радом овогодишња "Архимедесова" школа
младих математичара (још није касно за упис нових полазника), а вечерас (1. октобра), баш на годишњицу
оснивања "Архимедеса", одржава се "Архимедесова" 388. математичка трибина за наставнике математике.
Почеле су дописна и интернет математичка олимпијада.
У приложеном "Малом подсетнику" могу се видети неки од невероватних података из биографије
"Архимедеса". На крају прилога који следе можете видети и неколико фотографија са свечаности. Иначе,
шире о раду и успесима Математичког друпштва "Архимедес" говори се у прилозима на овом
"Архимедесовом" сајту: поглавље О нама (уводни текст О "Архимедесу" и Кратак приказ рада) и
Презентација, а посебно у опширнијем прилогу професора Богољуба Маринковића под насловом:
Математичко друштво "Архимедес" - допринос образовању и подизању математичког подмлатка (видети
под НОВОСТИ)..
Добродошли у "Архимедес"!
Београд, 01.10.2013.

МД "АРХИМЕДЕС"
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ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА
Успеси које је "Архимедес" постигао и допринос који је дао нашем друштву остварени су
захваљујући првенствено несебичном залагању и ентузијазму његових чланова и сарадника.
Као признање за вишегодишње учешће у раду Друштва, успешну сарадњу и велики допринос
успесима и остваривању програмских активности Друштва, Управни одбор "Архимедеса" је поводом 40годишњице рада Друштва доделио известан број признања (повеља и захвалница) институцијама и
појединцима.
Оваква признања су додељивана и раније и то приликом обележавања 10-годишњице и 20годишњице рада Друштва. Поменимо само неке од добитника повеља поводом двадесето-годишњице рада
"Архимедеса", који више нису међу нама, а поносни смо што су били у нашим редовима: Владо Милановић,
професор, први председник "Архимедеса", др Михаил Арсеновић-Арса, доцент Математичког факултета у
Београду; академик Ђуро Курепа, један од најпознатијих наших математичара. Тада је повељу добио и
Ранко Лазић, врло успешан на свим такмичењима из математике и програмирања још као ученик ОШ и МГ,
студент у Оксфорду, сада професор на Универзитету у Варвику (Енглеска); иначе, он је један од
"Архимедесоваца" који се увек радо сећа "Архимедеса" и истиче у чему је био допринос "Архимедеса"
његовом напредовању.
Овог пута, при додели повеља и захвалница, Управни одбор је имао у виду целокупно деловање
кандидата, а првенствено током последњих двадесет година.
Повеље су уручене на самој свечаности, док ће захвалнице бити уручене касније (у пригодним
приликама – на стручним семинарима или у "Архимедесу").

ПОВЕЉЕ
за вишегодишу успешну сарадњу у остваривању програмских активности
МД "Архимедес"
А) Институције:
1. Учитељски факултет Универзитета у Београду
2. Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд
3. Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда
Б) Појединци
1. Академик Милосав Марјановић, САНУ, Београд
2. Проф. др Војислав Андрић, ВГ и ВИПОС, Ваљево
3. Проф. др Владимир Јанковић, Мат. фак., Београд
4. Јелена Бабић, проф. разредне наставе, Земун
5. Миодраг Грујић, професор математике, Београд
6. Ружица Кљајевић, наставник математике, Земун
7. Ружица Петровић, наставник математике, Београд
8. Јован Ћуковић, професор математике, Београд
9. Проф. др Славиша Прешић, Београд, постхумно
10. Аница Тарана, професор мат. Београд, постхумно
11. Проф. др Драган Трифуновић, Београд, постхумно
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СПЕЦИЈАЛНЕ ПОВЕЉЕ
за вишегодишње учешће у раду Друштва и особите заслуге у успешном остваривању свих
активности Друштва
1. Драгана Стошић-Миљковић, професор математике, Београд
2. Богољуб Маринковић, професор математике, Београд

ЗАХВАЛНИЦЕ
за вишегодишњу сарадњу и допринос ширењу активности Друштва
А) Институције:
1. Београдско дечје одмаралиште Митровац на Тари
2. Музичка школа "Мокрањац", Београд
2. Музичка школа "Станковић", Београд
3. Основна школа "Дринка Павловић", Београд
4. Основна школа "Јосиф Панчић", Београд
5. Основна школа "Светозар Милетић". , Земун
6. Редакција листа "Просветни преглед", Београд
7. Сава центар - Конгресни сектор, Нови Београд
8. Тринаеста београдска гимназија, Београд
9. Хотел "Сребрно језеро", Велико Градиште
Б) Појединци:
1. Др Милољуб Албијанић, проф. математике, Београд
2. Живадин Андрић, проф. математике, Раковица
3. Проф. др Милош Арсеновић, Мат. факултет, Београд
4. Горинка Бајић, проф. разредне наставе, Београд
5, Мр Владимир Балтић, ФОН, Београд
6. Божидар Богдановић, Велико Градиште
7. Мира Богдановић, Хотел "Сребрно језеро", В. Г.
8. Проф. др Милан Божић, Мат. факултет, Београд
9. Стојан Величковић, наст. математике, Београд
10. Јелена Вељковић, проф. раз. наставе, Раковица
11. Дејана Војиновић, проф. математике, Земун
12. Јелена Вујошевић, проф. математике., Смедерево
13. Зорица Гњатовић, проф. математике, Београд
14. Драгана Давидовић, проф. математике, Београд
15. Проф. др Мирко Дејић, Учит. факултет, Београд
16. Проф. др Ђорђе Дугошија, Мат. факултет, Београд
17. Славица Ђукић, наставник математике, Земун
18. Вера Ивковић, професор математике, Београд
19. Проф. др Миодраг Ивовић, Београд
20. Ивана Илић, професор српског језика, Београд
21. Гордана Јанковић, психолог, Београд
22. Гордана Јевтић, БДЛ Митровац на Тари
23. Мр Драгољуб Јовановић, проф. мат. Нови Београд
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24. Љиљана Јовчић, службеник, Београд
25. Проф. др Ђорђе Кадијевић, Мегатренд унив., Београд
26. Зора Китановић-Филиповић, службеник, Београд
27. Маја Костић, проф. разредне наставе, Земун
28. Др Ранко Лазић, проф. унив., Варвик (Енглеска)
29. Мр Небојша Лазовић, проф. мат., Нови Београд
30. Радмила Лазовић, учитељица, Београд
31. Проф. др Александар Липковски, МФ, Београд
32. Проф. др Зоран Лучић, Мат. факултет, Београд
33. Љиљана Мајкић, наст. математике, Београд,
34. Катица Марић, проф. разредне наставе, Земун
35. Драган Маринчић, проф. мат. и информ., Београд
36. Срђан Маричић, проф. рачунар.и информ., Младеновац
37. Катарина Милановић, Microsoft, Београд
38. Др Мићо Милетић, проф. више школе, Земун
39. Инж. Боривоје Миљковић, проф. мат., Београд (постхумно)
40. Марија Мишић, новинар Радио Београда, Београд
41. Анђа Николић, професор српског језика, Београд
42. Проф. др Драго Т. Пантић, Нови Београд
43. Злата Перовић, наставник математике, Земун
44. Радмила Продановић, наст. математике, Београд
45. Милица Прошић, наст. математике, Нови Сад
46. Добрила Радибратовић, проф. математике., Београд
47. Мр Мирослав Радовановић, инж. електр., Земун
48. Споменка Радовановић, новинар ПП, Београд
49. Мр Михаил Сопић, проф. математике, Београд
50. Гордана Станојевић, проф. раз.наставе, Београд
51. Вера Стиковић, професор математике, Београд
52. Лука Стошић, инж. информац. технол., Београд
53. Мр Томислав Стошић, проф. математике, Београд
54. Проф. др Ратко Тошић, ПМФ, Нови Сад
55. Драгица Трешњак, наставник математике, Земун
56. Миладин Филиповић, инж кибернетике, Београд
57. Милан Шарић, наст. мат., Кнежево (Барања, РХ)

Напомена
Ширењу и успешности "Архимедесових" активности допринели су и ученици – успешни такмичари,
али су они за своје успехе на такмичењима добили одговарајућа признања (награде и похвале), па им се
посебне захвалнице не додељују. Слично, многи наставници у школама (координа-тори и др.) добили су
одговарајуће захвалнице за ангажовање и допринос приликом спровођења разних масовних акција (на
пример, математичког такмичења "Мислиша").
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МАЛИ ПОДСЕТНИК
Поводом једног јубилеја:

40 година Математичког друштва "Архимедес"

Из биографије "АРХИМЕДЕСA"
"Архимедес" је основан 1. октобра 1973. године (као Клуб младих математичара "Архимедес"). До сада
има "радни стаж" 40 година и наставља да ради. Радио је на просторима бивше Југославије и садашње
Србије, највише у Београду.
Активности у свим секторима унапређивања математичког образовања младих генерација (које чине
осмишљен систем): школе младих математичара (стална, летња, зимска, дописна) и специјализовани
курсеви, мале рачунарске школе, популаризација математике и науке уопште (квизови, научно-популарна
предавања, изложбе, конкурси), математичка такмичења (екипна првенства школа Србије у математици,
национално такмичење "Мислиша", дописна и интренет математичка олимпијада), стручно усавршавање
наставника (стручне трибине, специјализовани и други семинари), специјализована библиотека
(математика, рачунарство), сопствена издавачка делатност (стварање и издавање приручне математичке
литературе за ученике и наставнике), остали послови и одговарајућа документација.
Неке стручне иновације први је осмислио и практично реализовао "Архимедес" (нови видови образовноваспитног рада, нови типови задатака и "алата" у настави, нови облици стручних скупова и др.), а данас их
и други широко примењију.
Јединстевно стручно удружење код нас по томе што није на буџету и нема стално запослених радника, а
највећи део стручних и других послова обављају стручњаци-ентузијасти (без накнаде), али веома
систематично и професионално.
Неки конкретни резултати су готово невероватни:
 29.900 чланова-љубитеља математике (од тога 1.900 одраслих);
 41.000 ученика у математичким школама и курсевима са око 61.500 одржаних
часова (сви нивои: старији предшколци, сви разреди ОШ и СШ);
 6.000 ученика дописне математичке школе;
 4.400 екипа на 74 математичка турнира са око 20.000 такмичара;
 224.000 учесника на такмичењу "Мислиша" током 8 година;
 13.000 ученика на другим такмичењима (дописна и интернет олимпијада);
 1.900 предавања на 1.100 семинара и других стручних скупова са преко
76.000 присутних наставника;
 библиотека са 26.500 књига и 5.500 примерака часописа;
 објављено 370 наслова разних приручних публикација за ученике и наставнике
у тиражу око 2,43 милиона примерака.
Успеси младих "Архимедесоваца" – полазника "Архимедесових" школа и специјализованих курсева:
- носиоци награда на математичким такмичењима свих врста и нивоа;
- преко 80% свих медаља на међународним математичким такмичењима средњошколаца (током
последњих 15 година) освојили су "Архимедесовци".
Публицитет у медијима: неадекватан значају онога што "Архимедес" ради и постиже,
а последњих петнаестак година тај публицитет је спорадичан.
Извор података: Службена документација и сајт "Архимедеса": www.arhimedes.rs
Београд, 30.09.2013.

МД "АРХИМЕДЕС"
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Неки познати млади "Архимедесовци"
Од многих успешних "Архимедесоваца" (првенствено, ученика "Архимедсове" школе младих
математичара), поменимо само неке, приближно хронолошки (19732013):
Никола Миљковић (носилац награда на свим нивоима математичких такмичења, за две године завршио
студије математике и електротехнике, отишао у Америку), Мирјана Спасојевић (вишеструки победник на
некадашњим савезним такмичењима из математике, а окитила се и медаљама на Међународној математичкој
олимпијади, за две године дипломирала на Математичком факултету у Београду, сада ради у Лондону), Милош
Арсеновић (докторирао на Универзитету у Берклију, сада професор Математичког факултета у Београду и стални
сарадник "Архимедеса"), Младен Деспић (дипломирао и докторирао на Универзитету у Берклију и тамо остао),
Ранко Лазић (оксфордски геније, у "Архимедесовој" школи био од четвртог разреда основне школе до одласка у
Енглеску 1991. године после другог разреда Математичке гимназије, носилац награда на савезним и међународним
такмичењима из математике и рачунарства, докторирао на Универзитету у Оксфорду и сада је професор на
Универзитету у Варвику (Енглеска).
Ту су и веома успешни "Архимедесовци" из последње деценије прошлог века: Ђорђе Милићевић, Марко
Стошић, Јелена Спасојевић, Душан Ђукић, Иван Матић, Никола Петровић (власници многих медаља са
математичких такмичења свих нивоа, сада дипломирани математичари, сви на раду у иностран-ству на престижним
универзитетима или институтима), а затим и "Архимедесови" олимпијци с почетка овог века: Владимир Лазић,
Татјана Симчевић, Миливоје Лукић, Милан Новаковић, Александар Пејчев, Марко Радовановић и други.
Касније, њиховим стопама пошли су Урош Рајковић, Ђорђе Баралић, Игор Кабиљо, као и "Архимедесовци" из
новијег времена (последње декаде), власници медаља са међународних математичких олимпијада: Марија Јелић,
Душан Милијанчевић, Лука Милићевић, Теодор фон Бург, Михаило Цекић, Вукашин Стојисављевић, Иван
Танасијевић, Лука Вукелић, ...
Међу њима је и Теодор фон Бург, свакако најуспешнији такмичар у историји математичких такмичења, још
од почетка надарено дете, који је прве озбиљније математичке кораке чинио управо у "Архимедесовој" школи
младих математичара (као предшколац, онда у 15. раз. ОШ), а касније је као ученик Математичке гимназије био у
"Архимедесовој" Олимпијској групи и преко "Архимедеса" учествовао на три финала (Летње конференције)
Међународног математичког Турнира градова и освојио највиша признања, а о хрпи медаља на бројним
такмичењима свих нивоа и да не говорима.
Додајмо да су и оних "шест величанствених" (овде им имена не наводимо), који сада студирају у Кембриџу,
такође били у "Архимедесовој" школи и по неколико година (неки и 7-10 година).
 Свакако треба истаћи да су скоро сви поменути и многи други успешни "Архимедесовци" били редовни
ученици Математичке гимназије у Београду, али су и пре уписа у ту престижну школу или друге средње школе и
као њихови редовни ученици, по неколико година (неки од првог разреда основне школе) додатно похађали и
"Архимедесову" школу и ту свакако доста научили. Међутим, допринос "Архимедеса" њиховим успесима у јавности
се обично прећуткује.
Без претеривања се може рећи да је "Архимедес" својеврсни расадник младих успешних љубитеља
математике, који су постали и постају познати математичари, инжењери или стручњаци у другим областима.
Наравно, одатле не би требало извести закључак да је за њихов успех заслужан само"Архимедес", али је
несумњиво да је његов допринос веома значајан.

Београд, 30. септембра 2013.
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