ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ПРОФЕСОРУ МАРИНКОВИЋУ
Извршни одбор Светске федерације националних математичких такмичења објавио је
имена добитника nagrade "Пал Ердеш" за 2002.
годину. Три овогодишња лауреата су са три
континента (то је један од критеријума за доделау
те награде), а међу њима је и професор Богољуб
Маринковић из Београда. Поред Б.Маринковића,
овогодишњи добитници те престижне награде су
Харолд Браун Рајтер (САД) и Вен Хсјен Сун
(Тајван).
Награда Пал Ердеш додељује се сваке друге
године, почев од 1992. године, тројици математичара, као признање за допринос у раду са
младим љубитељима математике и развоју
математичких такмичења, а који представља
подстицај за унапређивање наставе и обогаћивање математичког образовања младих.
Међу досадашњим добитницима су и таква
имена као: Николај Константинов (Русија), Валтер
Минтка (САД), Јордан Табов (Бугарска), Волфганг
Енгел (Немачка), Јанош Шурањи (Мађарска) итд
У образложењу се каже да се награда додељује професору Маринковићу,
саветнику за математику, оснивача Клуба (друштва) младих математичара
"Архимедес", иницијатору и организатору више математичких такмичења, математичких школа за ученике - за допринос унапређивању математичког образовања у
својој земљи. Његова активност значајно је допринела обогаћивању математичког
образовања младих у једном дужем периоду.
Награда носи име Пала Ердеша (Paul Erdes 1913-1996), једног од највећих
математичара 20. века. Познат је као најплоднији математичар после Ојлера; аутор је
или коаутор око 1500 математичких радова и књига. Био је велики популаризатор
математике и одиграо је велику улогу у подстицању и развоју младих талентованих
математичара у Мађарској, а и у целом свету.
Професору Маринковићу награда и медаља биће уручене за време Четврте
међународне конференције Светске федерације националних математичких
такмичења, која ће се одржати од 4. до 11. августа ове године у Мелбурну.
Богољуб Маринковић (кога сви који га знају - пријатељи, ученици, колеге - зову
кратко - Боги) је познат у нашој јавности као велики ентузијаста на популаризацији
математике у домену рада са младим љубитељима математике (попут П. Ердеша),
изузетан радник и стваралац, у много чему пионир на нашим просторима. Он је скоро
цео радни век радио на унапређивању математичког образовања младих и наставе
математике на свим нивоима: како у оквиру свог радног места (као саветник за
математику у просветно-педагошкој служби и затим као саветник министра у
Министарству просвете), тако и у оквиру стручних удружења математичара (Друштва
математичара и физичара Србије, затим Клуба младих математичара "Архимедес").
Значајно је поменути да је он оснивач и главни стуб свих активности Клуба младих
математичара "Архимедес" кроз који је, за време његовог скоро тридесетогодишњег
постојања, прошло на десетине хиљада ученика-љубитеља математике (међу којима
су у великом броју носиоци награда и других признања на математичким

такмичењима свих нивоа и на разним конкурсима). Многи од њих су сада познати
научници, инжињери и професори на универзитетима широм света.
У оквиру КММ "Архимедес", као специјализованог центра за даровите љубитеље
математике и рачунарства, током целе школске године ради стална "Архимедесова"
школа младих математичара, редовно се одржавају летње и зимске математичке и
рачунарске школе за ученике, сваке године се одржавају екипна првенства основних
и средњих школаРепублике Србије у математици (познати "Архимедесови"
математички турнири), организовано је учешће ученика на Међународном
математичком турниру градова, одржавају се и бројни семинари за наставнике (сваког
месеца - математичка трибина за наставнике, сваког другог месеца - математичка
трибина за учитеље и рачунарска трибина, сваког јануара - традиционални
специјализовани републички семинари за наставнике математике, наставнике
рачунарства и за учитеље), математички квизови и др... Клуб има импозантну
библиотеку, која је, такође, годинама стварао професор Маринковић, а издавачка
делатност Клуба није престајала ни у најтежем периоду. У "Архимедесу" се већ
неколико година, у оквиру тзв. Олимпијске групе, током целе школске године
организују припреме ученика - потенцијалних кандидата за наше екипе на
међународним математичким такмичењима (балканска и међународна олимпијада,
међународни математички турнир градова идр.), са којих се ученици редовно враћају
са медаљама и наградама.
Придружујемо се честиткама професору Маринковићу, поводом овог великог
признања, које је истовремено и признање нашој земљи.
Напомињемо да је проф. Маринковић недавно добио још једно престижно
признање Вукову награду за 2001. годину за "изузетан допринос развоју културе у
Републици Србији и свесрпском културном простору и проверену оданост вуковским
идеалима". А пре двадесет година дибио је две значајне награде за образовноваспитну делатност у целини: Награду града Београда "Доситеј Обрадовић" и
Републичку награду "25 мај", док је прошле године добио и награду "Др. Војислав
Бакић" - за животно дело у педагогији.
Дакле, ради се о великом прегаоцу, ентузијасти и стручњаку, чији је радни опус
богат, а постигнути резултати изванредни.
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Проф. др. Ратко Тошић,

Природно-математички факултет - Институт за математику,
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 4, тел. 021/54-597
Марта 2003. године.

