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И 
док њи хо ве ко ле ге ши ром све та раз
ви ја ју ро бо те хи рур ге и ве штач ка ср
ца, би о ме ди цин ски и кли нич ки ин
же ње ри у Ср би ји ни су увр ште ни ни 
у спи сак за ни ма ња. Уме сто да бу ду 

ино ва то ри ко ји ће одр жа ва ти, про јек то ва ти и 
уна пре ђи ва ти ме ди цин ске апа ра те – што је са
мо део њи хо вог опи са по сла – пред став ни ци 
овог есна фа у на шој зе мљи нај че шће се сво де 
на тех нич ко осо бље ко је при кљу чу је ка бло ве и 
по пра вља ква ро ве. 

То је уто ли ко чуд ни је ако се зна да Ср би ја има 
ду гу тра ди ци ју би о ме ди цин ског ин же њер ства 
за ко је се и да нас шко лу ју ка дро ви на не ко ли ко 
ов да шњих фа кул те та. Ме ђу њи ма је и Ма шин
ски фа кул тет у Бе о гра ду, на ко јем је не дав но 
одр жан па нел о свим овим про бле ми ма.

Јед на од кључ них по ру ка са струч ног ску па 
под на зи вом „Би о ме ди цин ско ин же њер ство у 
на ци о нал ном окви ру ква ли фи ка ци ја и кла си
фи ка ци ја за ни ма ња у Ср би ји” би ла је да би ову 
про фе си ју што пре тре ба ло пре по зна ти као ре
ле вант ну ка ко би они ко ји се за њу шко лу ју зна
ли да их че ка по сао. То кон крет но зна чи, ка ко је 
по ја снио де кан Ма шин ског фа кул те та проф. др 
Ра ди во је Ми тро вић, отва ра ју ћи па нел, да би у 
На ци о нал ну кла си фи ка ци ју за ни ма ња тре ба ло 
увр сти ти два но ва за ни ма ња: би о ме ди цин ски 
ин же њер и кли нич ки ин же њер. Ово је уто ли ко 
ва жни је ако се зна да Свет ска здрав стве на ор га
ни за ци ја пре по ру чу је да на 50 бол нич ких кре
ве та у здрав стве ним уста но ва ма тре ба ан га жо
ва ти по јед ног пред став ни ка те стру ке.

Ука зу ју ћи да су све тех но ло шке ино ва ци је у 

ме ди ци ни, „од обич ног сте то ско па до сај берно
жа” осми сли ли љу ди с ин же њер ским, али и од ре
ђе ним ме ди цин ским зна њем, др жав ни се кре тар 
у Ми ни стар ству здра вља др Ме хо Мах му то вић 
је оце нио да је у овој обла сти по треб но да „ин же
ње ре учи мо ме ди ци ни а док то ре тех ни ци”.

„Тре ба ло би да еду ку је мо тех нич ки пи сме не 
док то ре и ме ди цин ски пи сме не ин же ње ре ко ји 
не би са мо одр жа ва ли ме ди цин ску опре му већ 
би, на при мер, има ли и ва жну уло гу у раз во ју 

софт ве ра, бу ду ћи да су по да ци о па ци јен ти ма у 
Ср би ји са да ин те гри са ни у је дин стве ни ин фор
ма ци о ни си стем”, ре као је др Мах му то вић.

То што би о ме ди цин ски и кли нич ки ин же ње ри 
одр жа ва ју апа ра те у бол ни ца ма са мо је део њи хо
вог по сла јер су они, пре ма ми шље њу ака де ми ка 
Љу би ше Ра ки ћа, ре дов ног чла на СА НУ, рав но
прав ни са рад ни ци ле ка ра и спе ци ја ли ста.

„Би о ме ди цин ски ин же ње ри тре ба да ре ша ва
ју про бле ме од ди јаг но сти ке до те ра пи је и због 
то га је ва жно да по ста ну део здрав стве ног си
сте ма. Они би мо гли да по мог ну и да се с ква
ли фи ко ва ним на уч ним про јек ти ма кон ку ри ше 

код ве ли ких ме ђу на род них фон да ци ја. Њи хо во 
шко ло ва ње би тре ба ло да оста не на ма шин ским 
и елек тро тех нич ким фа кул те ти ма, јер уко ли ко 
их бу де мо шко ло ва ли на ме ди цин ским фа кул
те ти ма, ства ра ће мо од њих ла бо ран те ко јих већ 
има мо”, на гла сио је ака де мик Ра кић.

На бо га ту тра ди ци ју би о ме ди цин ског ин же
њер ства у Ср би ји, чи ји ко ре ни се жу од сре ди не 
про шлог ве ка, под се тио је ака де мик Де јан По
по вић, та ко ђе ре дов ни члан СА НУ. Он је ука зао 
да су се дам де се тих го ди на 20. ве ка ју го сло вен
ске стру ков не ор га ни за ци је за би о ло шку и ме
ди цин ску тех ни ку би ле у члан ству ре ле вант них 
ме ђу на род них те ла из ове обла сти док се да нас, 
ка ко је на гла сио, у но ви на ма не мо же на ћи ни 
оглас да су не ком по треб ни би о ме ди цин ски и 
кли нич ки ин же ње ри.

На су прот то ме, у све ту је при лич но дру га чи
је јер, пре ма ре чи ма Па вла Ко ва че ви ћа, про фе
со ра но во сад ског Ме ди цин ског фа кул те та, ова 
за ни ма ња спа да ју у нај при ма мљи ви ја уну тар 
чи та ве ин же њер ске стру ке.

„Би о ме ди цин ски ин же ње ри по ве ћа ва ју ефи
ка сност и сма њу ју тро шко ве здрав стве ног си
сте ма”, ре као је Ко ва че вић, на во де ћи као при
мер опе ра ци о ну са лу без љу ди – про је кат ко ји 
се већ при ме њу је у САД, а за сни ва се на то ме да 
ро бо ти уме сто ле ка ра оба вља ју хи рур шке ин
тер вен ци је. 

На по слет ку, зна чај ове стру ке са же то је ис ка
зао Зо ран Бје ли ца, пред сед ник Управ ног од бо ра 
Асо ци ја ци је кли нич ких ин же ње ра Ср би је, ре чи
ма: „Тех ни ка без ме ди ци не је не моћ на, ме ди ци на 
без тех ни ке је не мо гу ћа.” � Димитрије�Бу�квић
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У про у ча ва ње и не го ва ње основ ног 
ору ђа кул ту ре јед ног на ро да, ге не

ра ци је са рад ни ка Ин сти ту та за срп
ски је зик угра ди ле су се дам де сет го
ди на ра да. По во дом зна чај ног ју би ле
ја, у СА НУ ће пре ко су тра би ти одр жа
на све ча на ака де ми ја. 

Ин сти тут је фор ми ран при Срп ској 
ака де ми ји на у ка 1947, на те ме љи
ма Лек си ко граф ског од се ка, ко ји је 
1893. уста но ви ла Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја. Де фи ни сан је као цен трал
на на уч на уста но ва за про у ча ва ње на
шег је зи ка, ње го ве про шло сти и са да
шњо сти. Ко ли ко је ве ли ко и бо га то то 
по ље ис тра жи ва ња, ефект но је опи
сао до ско ра шњи ди рек тор Ин сти ту та 
др Сре то Та на сић: „Све што смо ство
ри ли и све што нам се до го ди ло, чу ва 
се у је зи ку, за то је је зик нај по у зда ни ји 
чу вар исто ри је и иден ти те та.”

За да так Ин сти ту та је и рад на ве

ли ком Реч ни ку срп ско хр ват ског књи
жев ног и на род ног је зи ка, за по чет у 
Лек си ко граф ском од се ку. Од 1959. до 
2015. об ја вље но је 19 то мо ва Реч ни
ка. О ка квом је мо ну мен тал ном по ду
хва ту реч, илу стру је чи ње ни ца да је 
пла ни ра но нај ма ње три де сет то мо ва 
и об у хват око 500.000 пој мо ва.  

Ин сти тут па ра лел но ре а ли зу је још 
че ти ри про јек та, ко ји се ти чу опи са и 
стан дар ди за ци је са вре ме ног срп ског 
је зи ка, из ра де Реч ни ка цр кве но сло
вен ског је зи ка срп ске ре дак ци је и 
Ети мо ло шког реч ни ка, као и ис тра
жи ва ња ди ја ле ка та на це ло куп ном 
срп ском је зич ком про сто ру.

При Ин сти ту ту је и се ди ште Од бо
ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, 
ко ји ће у де цем бру обе ле жи ти ју би леј 
– 20 го ди на по сто ја ња.

„Ин сти тут има 65 са рад ни ка, од ко
јих 41 има зва ње док то ра на у ка. Ко
ле ге ре дов но уче ству ју на кон гре си
ма и струч ним ску по ви ма сла ви ста 
у зе мљи и ино стран ству, али и у ре а
ли за ци ји ка пи тал них ме ђу на род них 
про је ка та. Ин сти тут ко му ни ци ра са 
срод ним ин сти ту ци ја ма у Пољ ској, 
Че шкој, Ма ке до ни ји, Сло ве ни ји Ру
си ји... С удру же њи ма Ср ба у Ру му
ни ји и Ма ђар ској има мо уго во ре о 
са рад њи”, ис ти че др Ја сна Вла јић По

по вић, ди рек тор  Ин сти ту та за срп
ски је зик СА НУ. 

Ка ко и при ли чи ку ћи је зи ко сло
ва ца, Ин сти тут из да је чак че ти ри 
струч на ча со пи са. Три је по кре нуо 
Алек сан дар Бе лић (1876–1960), 
нај зна чај ни ји срп ски и је дан од во
де ћих свет ских лин гви ста пр ве по
ло ви не 20. ве ка, ујед но и пр ви ди
рек тор Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ.

„Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник”, 
пр ви пут је иза шао 1905. и сма тра се 
јед ним од на ших нај ста ри јих ча со пи
са. „Ју жно сло вен ски фи ло лог” се по
ја вио 1913, а ауто ри при ло га у по чет

ку су го то во од ре да би ли ино стра ни 
лин гви сти, с ко ји ма је Бе лић, као ру
ски и не мач ки ђак, ус по ста вио при
ја тељ ства још то ком шко ло ва ња. Ча
со пис „Наш је зик”, по све ћен кул ту ри 
го во ра и је зич ким по у ка ма, по чео је 
да из ла зи 1932, а од 2000. го ди не 
Ин сти тут из да је и ча со пис „Лин гви
стич ке ак ту ел но сти”. Осим по бро ја
не струч не пе ри о ди ке, по сто ји бо га
та про дук ци ја мо но граф ских сту ди ја 
и те мат ских збор ни ка. 

„По но сни смо и на ис ко рак у ди
ги та ли за ци ју, на на ше плат фор ме 
пре пис.орг и рас ков ник.орг”, ка же 
ди рек тор ин сти ту та др Ја сна Вла
јић По по вић. Део књи шког и ру ко
пи сног на сле ђа је „пре ве ден” у ди
ги тал не фор ме и обо га ћен ала ти ма 
за пре тра жи ва ње са др жа ја. Та ко су 
са да сва три из да ња Ву ко вог реч ни
ка до ступ на ко ри сни ци ма гло бал не 
мре же, као и Ди ја ле кат ски реч ник 
Гли го ри ја Гли ше Еле зо ви ћа и Реч
ник го во ра ју жне Ср би је Мом чи ла 
Зла та но ви ћа. 

„По сто је европ ска ме ри ла ко ја пре
ци зно про пи су ју шта је дан је зик тре
ба да има да би био ва ља но опи сан. 
Пред на ма је још мно го по сла да би
смо до се гли те стан дар де, а за оства
ре ње та квог ци ља нео п ход на је фи
нан сиј ска и сва ка дру га по др шка 
др жа ве”, за кљу чу је др Ја сна Вла јић 
По по вић.   Дар�ко�Пе�јо�вић
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Супервулканотапа
Антарктикодоздо

Аме рич ка На ци о нал на све мир ска аген ци ја 
(НА СА) про на шла је из вор чуд не то пло те ду
бо ко ис под Ан тарк ти ка, због ко је се ле де ни кон
ти нент убр за но то пи, пре но си Ра ша ту деј.

На уч ник Уни вер зи те та у Ко ло ра ду, пре око 
30 го ди на, са оп штио је да мо жда по сто ји не што 
ви ше од вре ле сте не у омо та чу Зе мљи ног је згра 
и то у ре ги ји по зна тој као Зе мља Ме ри Бирд. 
Та прет по став ка по мо гла је да се об ја сне не ке 
чуд не по ја ве на ле ду, по пут вул кан ских ак тив
но сти.

У не ким де ло ви ма све та вре ле сте не уз ди жу се 
из Зе мљи ног омо та ча, а он да ши ре ис под ко ре, 
због че га се тло из ди же. Та кве по ја ве ка рак те
ри стич не су за Ха ва је и на ци о нал ни парк Је ло
у сто ун, ко ји бе ле же ја ку ге о тер мал ну ак тив ност 
попут супервулкана, упр кос то ме што су да ле ко 
од иви ца тек тон ских пло ча.

Ме ђу тим, не ве ро ват на је чи ње ни ца да се на
ла зе и ис под веч ног ле да.

„Ми сли ла сам да је то лу да иде ја”, ре кла је Хе
лен Се ро у си из ла бо ра то ри је НА СА, ко ја је во ђа 
но ве сту ди је. „Ни сам уви де ла да мо же да по сто
ји та ко ве ли ка ко ли чи на то пло те, а да се лед на 
по вр ши ни за др жи”, ка же она.

За то је тим НА СА са да на пра вио ну ме рич
ки мо дел ге о тер мал не ак тив но сти, ка ко би ис
пи тао нео бич не по ја ве на Зе мљи Ме ри Бирд, 
укљу чу ју ћи и ве ли ке ре ке ко је се ја вља ју ис
под по вр ши не ле да, као и је зе ра на чвр стом 
тлу.

 Утвр ди ли су да ду бо ко у утро би Зе мље на 
овом ме сту по сто ји јак из вор при ти ска и то пло
те, ко ји је фор ми ран пре из ме ђу 50 и 110 ми ли
о на го ди на, мно го пре не го што је Ан тарк тик 
око ван ле дом.  Љ.�Л.
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