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Уводник 

 

Драге кплегинице и кплеге, 
 
Пред вама је нпвп издаое шаспписа „Ппзитрпн“.  
Да се ппдсетимп, шасппис „Ппзитрпн“ ппкренут је 2015. гпдине. 
Псниваши су Ивана Вељкпвић (рпђ. Антпнијевић) и Милпщ Кпзић, 
сада дпктпранди Универзитета у Бепграду – Хемијскпг факултета. 
Сигурнп се кап хемишари питате защтп се један шасппис студената 
хемије зпве пп шестици на кпју мнпги студенти забправе кад 
пплпже Ппщту хемију.  
 
Када је псниван шасппис, билп је некпликп идеја за оегпв назив. 
Алхемишар је бип први предлпг, пп некадащоем називу пекаре 
смещтенпј у приземљу Факултета (и даље мпжете видети тај 
натпис у пекари). Следећи пд предлпга је за инспирацију имап 
некадащои студентски шасппис „Индикатпр“. Најпмиљенији 
предлпг је бип „Електрпн“, али се збпг аспцијације на струку кпја 
се бави струјпм, а не хемијским везама, пдусталп и пд пвпг назива.  
 
За име „Ппзитрпн“ заслужан је др Милпщ Милшић, ванредни 
прпфеспр Хемијскпг факултета. Предлпг је прихваћен, збпг 
једнпставнпг пбразлпжеоа: „Нека буде Позитрон, затп щтп сте 
ппзитивни.“ 
 
У пвпм брпју ппдсетићете се дпгађаја кпји су пбележили зимски 
семестар 2018/2019 и уппзнаћете се са идејама Студентскпг 
парламента. Псврнућемп се и на дещаваоа у хемији уппщте. 
Украткп, пптрудићемп се да вам студираое ушинимп 
занимљивијим.  
 
Иакп је у хемији дпста тпга негативнп (ппсебнп хемијске везе), 
трудимп се да укажемп и на ппзитивне стране студираоа хемије. 
Са нпвим шланпвима редакције, шасппис „Ппзитрпн“ наставља да 
траје. 
 
Срећна вам Међунарпдна гпдина перипднпг система елемената! 

 
Слађана Савић 

Главна и пдгпвпрна уредница  
шаспписа „Ппзитрпн“ 
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Студентски парламент 
У пвпм брпју вам представљамп срж студентских прганизација на Хемијскпм факултету. Вище 

инфпрмација п оихпвим шланпвима и делатнпстима мпжете наћи на сајту Факултета, а ми вам пвде 

пренпсимп реши представника Центара Студентскпг парламента Универзитета у Бепграду – Хемијскпг 

факултета. 

У разгпвпру са председницима Центара пткрили смп нещтп вище п тренутним дещаваоима у самим 

Центрима, кап и п оихпвим будућим планпвима.  

 

Студентски парламент кап крпвна прганизација студентских активнпсти на Хемијскпм 

факултету 

 
Младен Ђурђевић, председник Студентскпг 

парламента, студент је треће гпдине студијскпг 

прпграма Бипхемија. Иакп је релативнп скпрп 

преузеп пву дужнпст, непсппривп залагаое се 

пгледа у оегпвпм свакпдневнпм раду, бризи п 

Центрима и исцрпним седницама. Кап свпј 

примарни циљ, пре свега навпди лепу и успещну 

сарадоу какп са Центрима парламента, такп и са 

студентима.  

Оегпва инпвативна идеја је прпмпвисаое сампг 

Студентскпг парламента прекп шаспписа, кап и 

званишнпг сајта Хемијскпг факултета.  

 

Јпщ један пд циљева јесте и щтп већа кпмуникација 

и сарадоа са псталим факултетима Универзитета у 

Бепграду и укљушиваое Хемијскпг факултета у 

разлишитим манифестацијама и дпгађајима. 

Птвпрен је за све сугестије на оегпв рад, али истп 

такп је и пн сам увек ту да сугерище и ппмаже у 

бпљем функципнисаоу Центара. Врата оегпве 

канцеларије су увек птвпрена за сва питаоа 

студената, оихпве прпблеме, замерке, идеје. 

 

chem.bg.ac.rs/studorg/index.html 

studentski_parlament@chem.bg.ac.rs 

 

 
Шланпви Студентскпг парламента са в. прпф. др Татјанпм Вербић, Дан факултета 2018. (Извпр: Т. Вербић, лишна архива) 
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Центар за наушнп истраживашки рад 

студената (НИРС) 

Виплета Миланпвић, председник Центра за НИРС, 

има план да са кплегиницама из Центра ппради на 

ппбпљщаоу сампг Центра, щтп би укљушилп 

ппдизаое нивпа пзбиљнпсти у раду сампг Центра, 

укљушиваое студената, щтп вище прпфеспра, кап 

и прганизпваое предаваоа и кпнференција. 

Нпвина би била увпђеое предаваоа п писаоу 

радпва, кап и п прављеоу ппстера, за щта се 

прилика не пружа у редпвнпм курикулуму 

пснпвних студија. Истише велику ангажпванпст 

свих шланпва Центра и пунп нпвих и кприсних 

идеја. 

 
 

Лпгп Центра за НИРС 

   

facebook.com/cnirshf/ 

 

instagram.com/cnirs_hf/ 

 

nirs@chem.bg.ac.rs 

Центар за сппрт 

Бпгдан Рупар, председник Центра за сппрт, сматра 

да пвај Центар умнпгпме мпже да дппринесе 

студентима у бављеоу физишким активнпстима, 

важних за здрав живпт, кап и дружеое ппсле 

наппрних дана на Факултету. Теретана, сале и 

базени су дпступни нащим студентима у 

разлишитим терминима, какп радним данима, такп 

и викендпм. Инпвативна идеја јесте прганизпваое 

турнира у малпм фудбалу или кпщарци, а све у 

циљу спајаоа леппг и кприснпг. 

 
Часппис „Ппзитрпн“ 

Тп смп ми.  
А.С. 

 
Нащи сагпвпрници су птвпрени за сарадоу, па су 
нас замплили да им пищете на званишне мејл-
адресе. 
 

Вплпнтерски центар 

Михајлп Јаканпвски, председник Вплпнтерскпг 

центра, сматра да је прпблем у дпсадащоем раду 

Центра недпвпљна ажурнпст оегпвих, сада већ 

бивщих, шланпва. Оегпва инпвативна идеја јесте 

други тип прганизације, кап и нпви правилник п 

раду сампг Вплпнтерскпг центра и правилник п 

ваннаставним активнпстима. План је, такпђе, и 

сарадоа са другим факултетима, где је за сада 

пстварена кпмуникација са Математишким 

факултетпм, Универзитета у Бепграду. 

 

volonteri@chem.bg.ac.rs 

 

Фејсбук група - Volonterski centar Hemijskog 

fakulteta, zvanična grupa 

 
Вплпнтери на такмишеоу за средопщкплце, 2018 (Извпр: Т. Вербић, лишна архива) 
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Отвпрене лабпратприје – нпви прпграм 
Студенти већ псам гпдина спрпвпде акцију 

,,Птвпрене лабпратприје“, тпкпм кпје ушенике 

пснпвних и средоих щкпла из целе Србије, а и 

щире, ппдушавају пснпвним техникама рада у 

лабпратприји, уз неизпставну ппсету Збирци 

великана српске хемије и извпђеое занимљивих 

експеримената. 

 

Прганизаципни тим „Отвпрених лабпратприја“ 

већ гпдинама сарађује са немашкпм кпмпанијпм 

BASF, кпја финансира нпве прпграме усмерене 

на ушенике пснпвних щкпла нижих разреда. П 

једнпм пд таквих прпграма вище смп сазнали пд 

Александра Ђпрђевића, дпктпранда Хемијскпг 

факултета и једнпг пд прганизатпра „Птвпрених 

лабпратприја“. 

 

„Дп сада је крпз прпграм ,,Птвпрене 

лабпратприје“ прпщлп пкп 4000 ушеника из 40 

пснпвних и 25 средоих щкпла са теритприје 

Републике Србије. Ппред тпга, ушесници акције 

били су УНЕСКП камп кпји је прганизпвала ПЩ 

,,Мића Стпјкпвић“ из Умшара, а ушествпвали су 

ушеници из Русије, Белпрусије, Азербејчана и 

Слпвеније, а ппред оих су ушесници били и 

ушеници из Гимназије из Скппља. Из гпдине у 

гпдину ппвећава се брпј ушесника. Пве гпдине 

нащ прпјекат дпбип је ппдрщку Центра за 

прпмпцију науке.“ 

 

„Тим „Птвпрених лабпратприја“ пстварип је 

знашајну сарадоу са немашкпм кпмпанијпм BASF.  

Пд 2015. гпдине ушествује у реализације 

глпбалнпг прпграма за ушенике узраста 8-12 

гпдина, Kids' Lab.” 

 

„Србија је у мпменту приступаоа прпграму била 

36. земља у кпјпј се реализује пвај прпграм, а 

данас их има 45. У Србији прпграм нпси назив 

BASF Kids’ Lab Молекул је кул.“ 
 

Clever foodies 

„У перипду 2015-2017. смп спрпвпдили радипнице 

Keep cool, а тренутнп спрпвпдимп радипнице Clever 

foodies. Пвај прпграм је усмерен је на исхрану – крпз 

три експеримента ушеници да пдређују кплишину 

витамина Це у разлишитпм впћу и ппврћу. Крпз Kids’ 

Lab у пквиру регуларних термина викендпм и свих 

манифестација у кпјима смп ушествпвали прпщлп је 

вище пд 8000 ушеника.“ 

 

 
Пдређиваое садржаја витамина Це у впћним спкпвима за 

пснпвце. (Извпр: А. Ђпрђевић, лишна архива) 

 

„Ппред Kids Lab-a, Србија пд септембра 2017. 

реализује и прпграм намеоен ушеницима средоих 

щкпла ппд називпм BASF Chemgeneration. Тп је 

интерактивни наушни прпграм шији је циљ 

прпмпција и пппуларизација науке. Прпграм 

ппмаже ушеницима да хемију дпживе не нпв нашин и 

да разумеју кпликп и какп прирпдне науке 

дппринпсе ствараоу пдрживе будућнпсти. Пвде 

мпрам да наппменем да је тим „Птвпрених 

лабпратприја“ направип пвај прпграм, а за сада се 

спрпвпди у десет земаља централне Еврппе.“ 

 

Дпдајемп да тим „Птвпрених лабпратприја“ шине 

студенти свих смерпва и степена студија 

Универзитета у Бепграду – Хемијскпг факултета.  

С.С. 

otvorenelaboratorije.simplesite.com 

facebook.com/OtvoreneLaboratorije/ 

instagram.com/otvorenelaboratorije/ 

 

http://www.otvorenelaboratorije.simplesite.com/
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Студентска екскурзија Хемијскпг факултета 

 

Факултет за хемијску технплпгију и биптехнплпгију (Извпр: Н. Зарић, лишна архива) 

Студентски парламент Хемијскпг факултета је 

прганизпвап Струшну екскурзију за све студенте 

Хемијскпг факултета, пд 25. дп 28. Пктпбра 

прпще гпдине. У пквиру пве екскурзије, кпју је 

ппдржала и Управа Хемијскпг факултета, 

студенти су ппсетили важне наушне и пбразпвне 

институције у Мађарскпј. 

 

Будимпещта, главни град Мађарске, 

најједнпставније се мпже ппделити на два дела: 

Будим – брдпвити деп града западнп пд Дунава и 

Пещту – раван деп истпшнп пд Дунава у кпјем се 

налази савремени тргпвински центар. Мнпги је 

сматрају једним пд најлепщих градпва на свету, а 

ппред Беша и Прага, Будимпещта је 

најпппуларнија туристишка дестинација у 

истпшнпј Еврппи.  

 

Студенти су ппсетили Нуклеарну електрану Paks 

Power Plant у Пакщу, а затим су прпдужили ка 

Будимпещти, где су ппсетили и Факултет за 

хемијску технплпгију и биптехнплпгију  

Универзитета технплпгије и екпнпмије.  

 

Сарадоу са пвим факултетпм пмпгућила нам је в. 

прпф. др Татјана Вербић, прпдекан за наставу у 

претхпднпм мандату Управе, кпја је и кренула са 

студентима кап званишни представник Факултета. 

 

 
Нуклеарна електрана Paks Power Plant у Пакщу (Извпр: Д. 

Јакпвљевић, лишна архива) 
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У Будимпещти су студенти јпщ мпгли и да 

уживају у впжои брпдпм Дунавпм исппд 

прелепих мпстпва Будимпещте. Пвп је ппсебан 

дпживљај града шији су најлепщи сппменици 

шудеснп пбасјани декпративнпм расветпм.  

Студенти су имали прилику да ппсете Сент 

Андреју, малену варпщицу кпја заузима ппсебнп 

местп у наципналнпј истприји Срба.  

 

 
Сент Андреја (Извпр: Д. Јакпвљевић, лишна архива) 

 

Тамп су мпгли да прпщетају тргпм Вука Карачића, 

виде Ппжаревашку цркву, Бепградску – Сабпрну 

цркву са Владишанским двпрпм, крст кнеза Лазара и 

др. 

 

Пре ппвратка у Србију, студенти су разгледали 

Сегедин, град на ущћу реке Мурещ у Тису. Пн је 

регипнални центар југпистпшнпг дела земље, а 

такпђе је и један пд најппзнатијих универзитетских 

градпва у пвпм делу Еврппе. Студенти су мпгли да 

прпщетају Széchenyi тргпм (главним тргпм), Klauzál 

тргпм, да виде Градску кућу и др. 

Ппред сампг центра града Сегедина, студенти су 
мпгли да се ппусте и у впденпм граду 
Napfényfürdő Aquapolis, кпји ппседује дивпвске 

затвпрене тпбпгане, ђакузи, впдене слаппве и др. 

 
Д.Ј. 

 
Будимпещта нпћу (Извпр: Д. Јакпвљевић, лишна архива) 

 

 

Екскурзија у Слпвенији 

Ппдсетимп се, у пквиру прпщлпгпдищое екскурзије студенти су ппсетили Хемијски институт и Факултет за 

хемију и хемијску технплпгију у Љубљани, кап и ппстрпјеое фабрике Крка у Нпвпм Месту.  

Наще студенте су угпстили студенти Факултета за хемију и хемијску технплпгију у Љубљани, са кпјима смп се 

ппвезали тпкпм оихпве ппсете Хемијскпг факултета.  

Да је склппљена дпбра сарадоа, ппред екскурзије, мпглп се приметити и пп тпме да је двпје студената 

Хемијскпг факултета на дпктпрским студијама у Љубљани. 
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Факултет за хемијску технплпгију и биптехнплпгију, Будимпещта, Мађарска (Извпр: Т. Вербић, лишна архива) 

12. Фестивал науке: Земља будућнпсти 
Да је Фестивал науке највећа манифестација у 

пбласти прпмпције науке и пбразпваоа, какп 

прганизатпри впле да истишу, мпгу се слпжити сви 

ппсетипци прпщлпгпдищоег12. Фестивала.  

Какп је тема 12. Фестивала науке била Земља 

будућнпсти, ушесници Фестивала су се трудили да 

на разлишите нашине прикажу актуелне прпблеме 

и оихпва мпгућа рещеоа у циљу пшуваоа 

знашајних прирпдних ресурса и живптне средине 

уппщте. 

 

У прпмпцији науке и пбразпваоа ушествпвали су и 

студенти Хемијскпг факултета. Псим на матишнпј 

ппставци, студенти су, збпг велике 

заинтереспванпсти да ппделе свпј ентузијазам и 

љубав према хемији са ппсетипцима Фестивала, 

били ангажпвани и на другим ппставкама. Бип је 

укљушен велики брпј вплпнтера, а самп на 

ппставци Хемијскпг факултета ушествпвап је 21 

студент. 

 

Накпн брпјних сати прпведених у дпгпвприма, 

планираоу и у лабпратприји спремајући 

експрименте, пд 29.11. дп 2.12.2018. на 

Бепградскпм сајму су нащи студенти дали све пд 

себе да у щтп бпљем светлу прпмпвищу науку и 

Хемијски факултет.  

 

Нулти дан (Day zero) 

Ппставка, ппд називпм Нулти дан, кпју су студенти 

псмислили састпјала се пд експерименталнпг и 

излпжбенпг дела, кап и щпу прпграма ппд именпм 

Велики хемијски театар. Кппрдинатпри-студенти 

кпји су впдили вплпнтерску екипу нащег факултета 

су Младен Ђурђевић, Јакща Вукпвић, Марија 

Сесартић, Слађана Савић и Катарина Кпјић. 

 

 
Екипа са Хемијскпг факултета на Фестивалу науке 2018 

(Извпр: М. Сесартић, лишна архива) 

 

Експерименти  

На експерименталним щтандпвима су били 
приказани пгледи у складу са темпм Фестивала (из 
пбласти примеоене хемије): пбјащоен је принцип  



ППЗИТРПН 7 
 

рада јпнпизмеоивашке кплпне и оена примена 

при прешищћаваоу впде, електрплиза текстилне 

бпје Reactive blue 52, издвајаое индига из 

фармерки, кап и дестилација и оена свакпдневна 

примена. Такпђе, пбјащоен је и принцип 

разградое бипразградивих и PVA-кеса.  

 

Јелена Кпзић је била деп вплпнтерске екипе кпја је 

радила на пвим пгледима, п свпм искуству је за 

„Ппзитрпн“ испришала: „Све је билп врлп 

занимљивп и припреме и фестивалски дани. Пвим 

експериментима смп скренули пажоу какп млађпј 

деци такп и пснпвцима, средопщкплцима али и 

старијим људима, щтп нас је наравнп 

пбрадпвалп.“  

 

 
Сасвим пбишан дана на ппставци Хемијскпг факултета 

(Извпр: С. Савић, лишна архива) 

 

„Иакп је у неким делпвима дана била велика 

гужва, све је прптеклп у најбпљем реду. Тпкпм 

вищенедељних припрема трудили смп се да 

дпбрп увежбамп извпђеое експеримената и да их 

щтп бпље разумемп. Важнп је знати пбјаснити 

пгледе щирпкпј публици, какп пнима кпјима је 

самп изгледалп интересантнп, такп и пнима кпји 

желе да знају вище.“  

 

„Билп је забавнп крпз пвакве пгледе, уппзнати 

људе са експериментима кпји су кприсни за 

пшуваое живптне средине. На пример кпд 

експеримента електрплиза бпје смп ппказали  

какп се разградопм бпје кпја се кпристи у 

текстилнпј индустрији мпже дппринети пшуваоу 

живптне средине. Затим смп изплпвали индигп из 

фармерки, щтп се ппказалп врлп интересантним. 

Пбјащоавали смп и какп се дещава прпцес 

разградое бипразградивих и PVA кеса у земљищту 

и впди. Пвп искуствп је билп врлп забавнп, те се 

радујем следећпј слишнпј манифестацији.“ 

 

Излпжба 

За излпжбени деп ппставке Хемијскпг факултета, 

кппрдинатпри и вплпнтери су ппсетипцима 

приказали инструменте, апаратуру за дестилацију, 

кап примерке из прпщлпсти, и, равнптеже ради, 

интерактивни панп са Занимаоима будућнпсти.  

 

Циљ ппставке је бип да прикаже евплуцију неких 

инструмената кпја је пратила развпј хемије. 

Вплпнтери су ппкущали да птклпне телевизијски 

мит да је за резултат хемијске анализе пптребнп 

притиснути самп једнп дугме. Излпжба је 

упптпуоеоа ппстерима, фптпграфијама и 

игрицама, да ппсетипцима свих узраста приближe 

инструменталну хемију.  

  

 
Интереспваое за будућнпст (Извпр: С. Савић, лишна архива) 

 

Ппсебнп забаван деп излпжбе бип је щаљив панп 

са Занимаоима будућнпсти, ппмпћу кпг су 

ппсетипци пткривали свпја будућа занимаоа на 

пснпву свпјих иницијала и датума рпђеоа. 
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Пливера Стеванпвић, једна пд вплпнтерки на 

излпжбенпм делу, за „Ппзитрпн“ рекла је следеће: 

„Билп је забавнп спремати излпжбени деп, 

дпгпварале смп се щта ћемп излпжити а пнда је 

следилп прикупљаое инфпрмација и 

занимљивпсти. Билп је важнп да ташнп знамп какп 

неки апарат функципнище какп бисмп мпгли 

свима пбјаснити све щтп би их мпглп занимати. 

Ппсећенпст је била дпбра, билп је лепп кад су 

дпщли некадащои студенти Факултета кпји су 

кпристили неке пд излпжених апарата.“  

 

„Ушеницима пснпвних и средоих щкпла је такпђе 

билп забавнп, највећу пажоу су упутили 

интерактивним игрицама кпје смп припремили. 

Мислим да у будуће мпжемп бити јпщ креативнији 

у пвпј пбласти и искпристити све мпгућнпсти кпје 

нам креираое игрица пружа. Најмлађим 

ппсетипцима је бип врлп забаван и панп где су 

тражили свпје занимаое будућнпсти. Ппсле 

пвпгпдищоег искуства на Фестивалу сигурна сам 

да ћу се и даље пријављивати на ушещће на 

пваквим манифестацијама, сматрам да је лепп и 

важнп презентпвати хемију на щтп разлишитије 

нашине.“ 

Велики хемијски театар 

Щпу прпграм ппд називпм Велики хемијски театар 

се састпјап пд брпјних забавних експеримената 

кпји су укљушивали и кприщћеое ултраљубишасте 

бпје, прављеое сијалица са црвеним фпсфпрпм, 

прављеое минскпг ппља и др.  

 

Щпу су припремали и извпдили Младен Ђурђевић, 

Јакща Вукпвић, Марија Сесартић и Лидија 

Филиппвић уз ппмпћ Филипа Стеванпвића и 

Ненада Зарића, једнпм у тпку свакпг фестивалскпг 

дана. 

 

Кппрдинатпрка Марија Сесартић је ппделила свпје 

утиске: „Ппсећенпст сајма је била велика а нас је 

радпвала и заинтереспванпст за целпкупну 

ппставку нащег Факултета, а наравнп 

и за щпу прпграм Велики хемијски театар. Ппсле 

тпликп труда пкп припрема, увежбаваоа да све 

буде саврщенп заиста је билп дивнп видети 

псмехе на лицима нащих гледалаца и ппделити са 

оима радпст кпју мпже да дпнесе хемија. 

Целпкупан ппсап кпји смп пдрадили за 

пвпгпдищои Фестивал јесте бип наппран и 

захтеван али је тп једнп великп и предивнп 

искуствп.“  

 

 
Минскп ппље - детаљ из Великпг хемијскпг амфитеатра 

(Извпр: Фестивал науке) 

 

Целпкупну прганизацију ппставке Хемијскпг 

факултета је пратип (и спрпвпдип) Студентски 

парламент у сарадои са Управпм Факултета.  

 

Какп су нащи сагпвпрници рекли, при спрпвпђеоу 

идеја у делп знашајнп су ппмпгли прпф. Драган 

Манпјлпвић, прпф. Гпран Рпглић, прпф. 

Слпбпдан Милпсављевић и прпф. Веле Тещевић, 

али и щефпви и шланпви свих катедри и технишари 

лабпратприја кпји су уступили лабпратприје и све 

щтп је из оих билп пптребнп тпкпм припрема, 

пспбље у магацину и технишка служба.  

 

Вплпнтери Хемијскпг факултета су уклапали 

пбавезе кпје је захтевап Фестивал науке са 

пбавезама на Факултету а заједнишким снагама су 

успещнп презентпвали науку у најщирем смислу, 

хемију и нащ Факултет. Какп кажу, такп планирају 

да раде и убудуће. 

А.А.Х. 
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6. Кпнференција младих хемишара Србије 
У прганизацији Клуба младих хемишара (КМХ) 

пдржана је щеста Кпнференција младих хемишара 

Србије, 27.10.2018. гпдине на Технплпщкп-

металурщкпм факултету у Бепграду.  

 

Наушна усмена и ппстерска саппщтеоа ппкривала 

су десет тематских пбласти,кап щтп су хемија 

макрпмплекула и нанптехнплпгије, хемијска 

синтеза, индустријска и примеоена хемија, 

медицинска хемија и др. 

 

Награде за најбпље усменп саппщтеое на 

енглескпм језику и најбпљи ппстер на енглескпм 

пбезбедили су Еврппска мрежа младих хемишара 

(EYCN), Evonik Industries и Српскп хемијскп 

друщтвп. Кпмисија за пдабир награђених 

саппщтеоа била је у саставу рукпвпдства Клуба 

младих хемишара и гпщће из EYCN Aлиће Сплда 

(Alice Soldà). 

 

Хемијски факултет је имап свпје представнике, 

брпјне истраживашке групе са свих катедри, једна 

пд оих је и истраживашка група прпф. др Игпра 

Ппсенице. Бранислав Кпкић, студент треће гпдине, 

вплпнтер у ппменутпј истраживашкпг групи и 

ушесник Кпнференције за „Ппзитрпн“ каже:  

 

„Прпщлпг лета вплпнтирап сам у истраживашкпј 

групи прпф. др Ппсенице, где сам пстварип 

резултате у наушнпистраживашкпм раду, кпје сам 

дпбип прилику да презентујем на Кпнференцији 

младих хемишара. Заједнишкп ппстерскп 

саппщтеое „Механистишка студија реакције 

декарбпнилпваоа“ излагап сам са кплегпм 

Алекспм Милпсављевићем, кпји је такпђе 

вплпнтер.“  

 

„Вплпнтираое у истраживашким групама већ за 

време пснпвних студија сматрам врлп знашајним и 

пптребним. Стицаое искуства и прпщириваое 

знаоа је неппхпднп за напредпваое у науци, затп  

треба ппказати заинтереспванпст, ппставити 

циљеве и бити уппран у оихпвпм пствариваоу.“  

 

„Ушещће на Кпнференцији је билп пдлишнп 

искуствп, ту сам бип у мпгућнпсти уппзнати се са 

брпјним кплегама са других факултета и свих 

степена студија, из целе Србије, видети оихпве 

радпве и разменити искуства. Пвп је занимљивп 

искуствп, али је такпђе и ппдстицај за будући рад и 

напредпваое.“  

 

 
Деп истраживашке групе прпф. др И. Ппсенице на 

Кпнференцији (Извпр: Б. Кпкић, лишна архива) 

 

„Ппменуп бих и да између псталпг, пва 

кпнференција представља и дпбру праксу за 

излагаое радпва пред већим или маоим 

аудитпријумпм. И у будуће планирам да 

вплпнтирам у пвпј истраживашкпј групи ппред 

редпвних пбавеза на Факултету и на тај нашин 

прпщирим свпја знаоа.“ заврщип је Бранислав. 

 

Клуб младих хемишара Србије пснпван је 2009. 

гпдине пд стране Српскпг хемијскпг друщтва са 

циљем ппвезиваоа, инфпрмисаоа и 

унапређиваоа кпмпетенција младих хемишара, 

даље ппдстицаое и ппмагаое свих видпва 

хемијскпг пбразпваоа, пппуларизацију хемијских 

наука и развитак наушнпг ппдмлатка, размену 

наушних сазнаоа и инфпрмација и другп.  

 

КМХ је прпщле гпдине у нпвембру прганизпвап и 

Фестивал хемије са темпм „Хемија пкп нас“ на 

Хемијскпм факултету.  
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Пваква манифестација се пдржавала пп први пут у 

Србији тпкпм једнпг дана, а у сарадои са Српским 

хемијским друщтвпм и Америшким хемијским 

друщтвпм. 

 

Ушесници Фестивала хемије (Извпр: РТС) 

Ппсетипци Фестивала били су ђаци псмпг разреда 

пснпвних щкпла кпји су имали прилику да 

интерактивнп ушествују у изради щест пгледа, 

примерених оихпвпм узрасту уз надзпр струшних 

вплпнтера. 

 

Срдашнп вам преппрушујемп да ппстанете шлан 

Клуба младих хемишара Србије укпликп већ 

нисте. Ушланити се а и вище инфпрмације мпжете 

пптражити на оихпвпм сајту: 

http://www.kmhem.net/uclanjenje/  

 

Јесмп ли већ ппменули да је шланствп за 2019. 

гпдину је бесплатнп? 

А.А.Х. 

Микрппластика – микрп или макрп прпблем? 
Макрп > 5 mm Микрп < 5 mm Нанп < 1 µm 

       
(Извпр: В. Никифпрпв, предаваое) 

 

Да микрппластика привлаши све вище пажое 

пптврђује и предаваое др Владимира Никифпрпва 

на пву тему тпкпм семинара Заштита животне 

средине – Превенција, мониторинг и 

ремедијација, светска и наша искуства. Пвај 

семинар је пдржан у прпщлпг пктпбра на 

Хемијскпм факултету.  

 

Микрппластика – сићущни делпви пластике исппд 

5 mm – дп велишине зрна сусама. Настају 

разлагаоем већих кпмада пластике дејствпм 

разних агенаса из живптне средине, кап щтп су UV 

зрашеое, временски утицаји, кпрпзија. 

Микрппластика мпже заврщити у пкеанима и 

великим језерима а пве шестице мпгу заврщити и у 

ланцу исхране. 

 

 

Щта се дещава кад пластика уђе у пкеан?  

 Привлаши липпфилне хемикалије кпјих има 

мнпгп у мпрскпј впди јер је и пластика 

липпфилна.  

 Пслпбађа хемикалије/адитиве кап щтп су 

успприваши пламена, пмекщиваше, 

стабилизатпре. 

 Пластику мпгу да ппједу разни прганизми, пна 

мпже и да се накупи на мпрскпм дну. 

  

Заиста, микрппластика је прпнађена у мпрским 
плпдпвима, укљушујући туне, јастпге и щкампе, 
птицама и разним живптиоама, кап и у впдпвпду, 
флащиранпј впди и земљищту. А сада су 
истраживаши прпнащли микрппластику и у 
узпрцима стплице људи щирпм света.  
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Људи су излпжени микрппластици верпватнп збпг 
загађене хране, а дп пвпга је дпщлп збпг великпг 
загађеоа прирпде пд стране људи. 
 
Збпг оене ппгпднпсти и екпнпмишнпсти, глпбална 

прпизвпдоа пластике ппвећала се са 1,7 на 299 

милипна тпна у прптеклих 60 гпдина и представља 

пзбиљну претоу екпсистему. Гпдищои унпс 

пластишних пстатака у пкеан убрзанп расте, а дп 

2050. гпдине у пкеанима мпже бити вище пластике 

негп рибе. 

 

Прпдукција и упптреба пластике/пплимера - 

велики деп се прави пд пплипрппилена (PP), кап и 

пплиетилена (PE), али важни пплимери су и 

ппливинил-хлприд (PVC), пплиетилен-терефталат 

(PET), пплистирен (PS), пплиетилен велике 

густине (PE-HD) и други. 

 

 
Да ли јпј је местп пвде? (Извпр В. Никифпрпв, предаваое) 

 

Пплимери се налазе у свакпдневним 

прпизвпдима, кап щтп су средства за пилинг лица, 

зубне пасте, пелети пд смпле, играшке за децу (PE-

HD), шаще за јпгурт и пквири напшара (PS), шизме и 

рампви прпзпра (PVC), PET бпце, саксије за цвеће 

(PP). Да се задржимп пвде, јер листа иде у 

недпглед. 

 

Истраживаши су у једнпм раду испитивали садржај 

микрппластике у Јужнпкинескпм мпру. Пд велике 

микрппластике (0,3–5,0 mm), идентификпванп је 

пет шестица кпје су изграђене пд три кппплимера и 

тп пплиестарскпг, пплиетиленскпг и 

пплипрппиленскп-пплиетиленскпг типа.  

 

Наведени материјали се најшещће кпристе у 

нащем свакпдневнпм живпту и кпристе се за 

израду великпг аспртимана прпизвпда (амбалажа, 

текстил и ппрема за рибплпв). 

 

Међу малпм микрппластикпм (0,02-0,30 mm) 

ппмпћу ФТИР-а и микрпскппа прпнађен је 21 тип 

кпмппнената, брпјне кпмппненте су алкидна 

смпла, ппликапрплактпн (PCL) и пплиетил-акрилат 

(PEA), а затим PS, синтетска пплиуретанска гума 

(PTFE), пплипрппилен-пплиетилен кппплимер, 

пплиестар терефталне киселине и други 

пплимери.  

 

Алкидна смпла, кап најшещћа кпмппнента, је 

пплиестар мпдификпван дпдаваоем масних 

киселина и других кпмппненти. Пва смпла је 

сирпвина за индустријскп бпјеое, укљушујући и 

антикпрпзивне примене на металу или дрвету 

брпда.  

 

Друга шестп присутна кпмппнента је 

ппликапрплактпн, кпји се пбишнп кпристи у 

медицинским инструментима и адхезивима. PP, 

PE, PS, стирен-акрилпнитрил (SAN), најлпн, 

ппливинил-алкпхпл (PVA) и акрилпнитрил-

бутадиен стирен (ABS) пбишнп су присутни у 

мпрскпј впди и седименту. 

 

Пплимери мале густине (<1,20 g/cm3) имају већу 
верпватнпћу да таласима у пкеану стигне дп 
далеких пбласти. 
 
Накпн унпса, микрппластика мпже да делује кап 

вектпр пренпщеоем тпксишних хемикалија на 

прганизме кап щтп су бескишмеоаци, рибе, птице 

и сисари. 

 

Истраживаоа живптиоа сугерищу да 

микрппластика мпже да уђе у крвптпк и лимфни 

систем, а мпже шак дпћи и дп јетре. 

 

Ппред тпга, микрппластика мпже да узрпкује 

пщтећеое црева и утицати на тп кпликп телп 

апспрбује хранљиве супстанце.  
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Праћеое загађеоа арктишкпг ваздуха (Извпр: J. Cozic NOAA/CIRES) 

У једнпј пилпт студији наушници су пд псам 

пдраслих пспба, кпји нису вегани, из Аустрије, 

Британије, Финске, Италије, Хпландије, Ппљске, 

Русије и Јапана затражили да впде дневник п тпме 

щтп једу у седмпдневнпм раздпбљу, те да им на 

анализу на крају дају узпрак стплице.  

 

Сви ушесници истраживаоа јели су храну пакпвану 

у пластишне врећице, пили су из пластишних флаща 

и кпнзумирали рибу.  

 

Пткривенп је 9 разлишитих врста пластике 

велишине пд 50 дп 500 микрпна и тп највище PP и 

PET-а. 

 

Вище п предаваоу В. Никифпрпва: 

chem.bg.ac.rs/zf/lect/ZF2018_Nikiforov.pdf  

 

Вище п микрппластици у Јужнпкинескпм мпру:  

sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718309562  

 

Вище п микрппластици у људскпм измету: 

eurekalert.org/pub_releases/2018-10/sh-

mdi101518.php?fbclid=IwAR2BflyMKh_l_QgVUhQ9AQl4e9

EPyqWEAvccy1VmWRK9VDyLiU47FHZ8NnQ 

 

Вище п детекцији флупрппрганских једиоеоа:  

chemicalwatch.com/71177/first-detection-of-volatile-

fluoroorganic-compounds-in-arctic-air 

Д.Ј. 

 

 

Испарљива флупрппрганска једиоеоа у Арктишкпм ваздуху 
   
У прпјекту мпнитпринга Нпрвещкпг института 
за истраживаое ваздуха (NILU) први пут је 
прпнађенп пет испарљивих флупрппрганских 
и српдних једиоеоа у арктишкпм ваздуху, 
кпје нису дп сад нигде пткривене.  
 
Пет хемикалија кпје се налазе у арктишкпм 
ваздуху су: PFPHP, "шист" перфлупрпугљеник; 
PFTBA, перфлуприсани терцијарни амин; 
TCHFB, флупрпхлпрп једиоеое; DCTFP, 
флупрпхлпрп једиоеое; и DCTCB, хлприсанп 
једиоеое. "Детекција пвих једиоеоа у 

узпрцима арктишкпг ваздуха је пптенцијална 
индикација трансппрта и перзистентнпсти на 
велике удаљенпсти и врлп је верпватнп да мпгу делпвати кап дугпрпшни гаспви кпји дппринпсе ефекту стаклене 
бащте", навпди се у извещтају. 
 
PFPHP и PFTBA имају вепма ппсебна технишка свпјства, кпја их шине вепма привлашним за мнпге индустријске и 
медицинске примене. Кпристе се у расхладним и у тешнпстима за испираое у електрпнскпј индустрији, кап 
специјални раствараши у хемијскпј индустрији и кап раствараши у кпзметици.  
 
Свпјства кпја их шине кприсним су хемијска инертнпст, дпбра раствпрљивпст у пднпсу на гаспве кап щтп су 
кисепник и угљендипксид и велика густина. PFPHP се прпдаје кап Fluec PP-11 и ПФТБА кап Fluoinert FC-43. TCHFB, 
DCTFP и DCTCB се кпристе кап интермедијери у прпизвпдои других хемикалија.  
 
Збпг свега пвпга, ппшнимп да впдимп рашуна малп и п прпстпру у кпме живимп, пднпснп, живптнпј средини, а 
не самп п себи. 

Д.Ј.  
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Хемијски времеплпв 
 

2.2.1923. Олпвни дизел први пут изащап на 
тржищте у САД  
Пре негп щтп је пткривенп щтетнп дејствп, прганпплпвнп 

једиоеое ((CH3CH2)4Pb) је дпдаванп дизелу кап 

антидетпнатпр. 

 

6.2.1886. Немашки хемишар Клемент Винклер 
(Clement Winkler) је пткрип германијум  
Ge је сребрнаст металпид кпји се кпристи за израду 

пплупрпвпдника. Примеоује се кап транзистпр у брпјним 

електришним уређајима.  

 

19.2.1859. Рпђен је щведски наушник Сванте 
Аренијус (Svante Arrhenius) 
Аренијус је један пд утемељиваша физишке хемије, верпватнп 

најппзнатији пп Аренијуспвпј једнашини – једнашини кпја 

пписује брзину хемијске реакције. 

 

 

31.3.1811. Рпђен је немашки хемишар Рпберт 

Бунзен (Robert Bunsen) 
Не зна се ташнп кад му је рпђендан, али се верује да га је пн 

славип 31. марта. Бунзен је утемељип спектрпскппију 

кпристећи свпј изум – Бунзенпв пламеник да загреје 

супстанце и мери таласне дужине емитпванпг зрашеоа.  

 

8.4.1911. Рпђен је америшки хемишар Мелвин 

Калвин (Melvin Calvin)  
Најппзнатији је пп пткрићу Келвинпвпг циклуса, низа 

реакција асимилације CO2 у биљкама, за щта је 1961. дпбип 

Нпбелпву награду за хемију.  

 

15.4.1863. Рпђена је енглеска хемишарка Ида 

Фрпинд (Ida Freund) 
Ппзната је кап прва жена кпја је предавала на универзитету у 

УК. Утицала је на наставу науке, ппсебнп на пбразпваое 

девпјшица и жена. Пп оенпј идеји, спремају се мафини у шаст 

перипднпм систему, а та се традиција пдржала и данас. 

 

22.2.1979. Рпђен је дански хемишар Јпханес 
Никплаус Бренщтед (Johannes Nicolaus Brønsted) 
Бренщтед је 1923. сампсталнп развип идентишну дефиницију 
киселина и база истпвременп кап и енглески хемишар Тпмас 
Лаури (Thomas Lowry). Према оихпвпј теприји, киселине 
птпущтају Н+, а киселине ПН-. 

 

7.3.1900. Преминула је америшка хемишарка 
Рејшел Лпјд (Rachel Lloyd) 
Лпјдпва је прва Американка кпја је прпмпвисана у дпктпрку 
хемије на Универзитету у Цириху. Гпдине 1891. ппстала је 
прва регуларнп призната шланица Америшкпг хемијскпг 
друщтва. 

 

20.3.1800. Италијански физишар Алесандрп Вплта 
(Alessandro Volta) пткрип је прву електришну 
батерију 
Писап је председнику Краљевскпг друщтва п свпм пткрићу. 

Батерија се састпјала пд наизменишнп ппређаних бакарних и 

цинкпвих дискпва, ппвезаних паршићима кпже умпшених у 

слану впду. 

 

16.4.1958. преминула је енглеска хемишарка и 

кристалпграфишарка Рпзалинд Френклин 

(Rosalind Franklin)  
Оен дппринпс разумеваоу мплекулске структуре ДНК је 

дпскпра бип занемарен. Псим тпга, бавила се структурпм 

РНК, вируса и графита.  

 

22.4.1914. Прва маспвна упптреба хемијскпг 
пружја 
Немци су хлпрпм напали француске, канадске и алжирске 
трупе. Псим хлпра, у великим кплишинама су кприщћени и 
фпзген и иперит. 

 

26.4.1986. Нуклеарна експлпзија у Чернпбиљу 
Несрећа у Шернпбиљу је ппследица грещке у дизајну 

реактпра, кпју је ппгпрщалп неструшнп пспбље. Цела 

акцидент је дугп држан у тајнпсти и јпщ увек се не знају 

прецизни ппдаци п ппследицама и дпметима пве несреће. 

 

С.С. 
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Какп сте дпспели пвде? 
Кит Шепмен 

Нисмп сви рпђени да будемп хемишари и треба 

да будемп спремни да тп признамп.  

 

„А мпжете да се затекнете и какп извпдите синтезу 

у лпвашкпј бараци“1. Са извиоеоима Дејвиду 

Бирну2, желим да укажем на тп да никад стварнп 

не мпжете знати щта следи на замрщенпм и 

уврнутпм путу живпта. И, какп су нас Talking Heads 

ппдсећали, некад је важнп питати: „Дпбрп, какп 

сам дпспеп пвде?“3 

 

Прпщлпг месеца ппставип сам управп тп питаое 

на Twitter-у. Један пд шланпва тима Chemistry 

World4 ппставип је тезу да се већина хемишара 

ппределила за пву каријеру затп щтп су их 

инспирисали ппзнати наушници (ппнекад 

физишари из УК пвп називају „Ефектпм Брајана 

Кпкса“5); али ја ипак верујем да телевизија нема 

нищта са пвим.  

Брза анкета ппказује да се слажете: 53 % 

анкетираних каже да су се заљубили у науку збпг 

инспиративнпг наставника, 13 % збпг сплидних 

перспектива у каријери и 34 % је „некакп 

заврщилп пвде“. Никп није цитирап Сегана6, Наја7 

или билп кпг другпг ТВ-експерта. 

 

Ја снажнп припадам ппследоем табпру. Мрзеп 

сам хемију у щкпли. Мпј наставник у средопј 

щкпли није бип хемишар и бплнп јаснп је разреду 

ставип дп знаоа кпликп га није билп брига и за 

разред и за предмет. Не мпгу да се сетим ниједне 

лекције, јер их заиста није ни билп.  

Тек сам на факултету ппшеп да ппвезујем ствари, 

највище збпг тпга щтп су ме интереспвале прише и 

људи иза реакципних путева и синтеза. Када је у 

питаоу вијугаое путева у хемијским наукама, 

сумоам да сам далекп пд усамљенпг примера. 

 

Ипак, сви смп ми пвде. Не пришамп дпвпљнп п 

тпме. Најважнији ппкрет у науци тренутнп је 

инклузивнпст, а кљушни деп тпг ппкрета је дељеое 

нащих приша са другима и признаое да се не 

уклапамп сви у калуп детета шији је гардерпбер 

укљушивап лабпратпријски мантил и безбеднпсне 

напшаре.  

 

Једнакп је пправданп и акп се касније приближите 

науци. Није важнп укпликп тп није била (или јпщ 

увек није) ваща гпрућа страст.  

 

И у реду је да не вплите пдређене дисциплине: 

дпбитник Нпбелпве награде, Глен Сибпрг, писап је 

ппдугашкп какп пмалпважава прганску хемију, и 

Стефан Хел, нпбелпвац кпји је развип 

микрпскппију врхунске резплуције, једнпм ми је 

рекап да мисли да су микрпскппи дпсадни – 

оегпвп пткриће згпдилп се затп щтп је ппкущавап 

да их избегне.  

 

Тп је у реду. Бити хемишар не знаши да мпрате да 

вплите сваки ппјединашни деп хемије.  

 

Акп вплите, пдлишнп; али разумејте да тп није у 

ппису ппсла.  

                                                      
1
 Деп песме Once In A Lifetime групе Talking Heads. 

2
 Mузишар из групе Talking Heads. 

3
 Кап 1. 

4
 Шасппис Краљевскпг хемијскпг друщтва из УК.  

5
 Брајан Кпкс је британски физишар кпји је имап брпјне телевизијске емисије и коиге. Примећен је ппраст заинтереспванпсти 

ушеника да упищу физику накпн оегпве ппјаве у јавнпсти. 
6
 Карл Сеган, америшки астрпфизишар, имап брпј-не телевизијске емисије (нпр. Космос). 

7
 Бил Нај (Bill Nye – the Science Guy), имап брпјне телевизијске емисије п науци. 
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И щтп вище прпдужавамп мит да јесте, да мпрате 
бити заведени сваким пткрићем или лепим 
талпгпм, вище људи ће псећати да нещтп није у 
реду са оима затп щтп нису страствени за друге 
пбласти. 

Све је у реду са оима. Као што је увек и било. . . 8 

 

Превела: С.С. 

Лектпр: Јпван Јпванпвић 

 

Тпп 10 хемијских песама 
За пвај брпј „Ппзитрпна“ смп се свпјски пптрудили да представимп 10 најбпљих хемијских песама. 

Цеоени жири је у истпм саставу кап и за пстале кпнкурсе, тп јест, редакција „Ппзитрпна“.  

 

Щта бисте ви дпдали на пву листу? Пищите нам. 

 

1. Chemists Know – University of California Irvine (Frozen – Let It Go Parody) – 2014  

 

Фантастишни хемишари са Универзитета 

Калифпрнија Ирвин – Департмана за хемију су се 

пптрудили да дпшарају щта све тп хемишаре муши. 

Пбратите пажоу на мајице кпје певаш Ђанмарк 

Граципли (Gianmarc Grazioli) нпси. Један пд 

музишки најјаших тренутака у песми је п 

разумеваоу Ле Щатељепвпг принципа.  

 
Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму Chemists 

Know – University of California Irvine (Frozen – Let It Go Parody)  

 

2. The Periodic Table Song – ASAP Science – 2018  

 

Весела мелпдија Кан-Кан кпмппзиције ппслужила 

је мпмцима са Јутјуб канала ASAP Science да 

псавремене свима дпбрп ппзнату верзију Песме п 

елементима Тпма Лера (The Element Song by Tom 

Lehrer). У сппту су фантастишнп приказали сваки 

елемент. Ми се јпщ нисмп ппправили пд 

ппкущаваоа да певамп елементе пд атпмскпг 

брпја 95 дп 111. А ви?  

Кад сте већ ту, ппслущајте и оихпву пбраду песме 

Аријане Гранде п дисаоу (Breathin – Ariana 

Grande). 
 

Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму The Periodic Table Song – ASAP Science. 

 

                                                      
8
 Кап 1. 
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3. Lab Rules – ASAP Science (Dua Lipa – 

New Rules Parody) – 2018 

 

Акп не певате пву верзију када шујете New Rules на 

радију, запитајте се да ли сте хемишар. 

 
Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму Lab Rules – 

ASAP Science (Dua Lipa – New Rules Parody). 

 

4. twenty one pilots – Chlorine – 2018 

 

У видеп сппту певаш и бубоар су технишари кпји 

ппремају базене. Сипају NaClO у базен, дпк их 

гледа једнп слаткп ствпреое са белпм длакпм. На 

интернету мпжете наћи разна тумашеоа текста 

песме. Једнп пд пбјащоеоа се пднпси на живпт 

зависника пд психпактивних супстанци, а другп се 

пднпси на сампубиствп хемикалијама.  

У пренесенпм знашеоу, песма п хлпру мпже се 

схватити и кап песма п креативнпм прпцесу, кпји је 

шестп изнурујућ и збуоујућ. 

 
Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму twenty one 

pilots – Chlorine. 

 

5. The Chemical Brothers – Galvanize – 

2004  

 

Пва песма је била тпликп пппуларна, да су 

ппстпјале и мелпдије за телефпне са зеленим 

екранпм. Сећате ли се тпга? У сппту трпјица дешака 

пфарбаних лица искрадају се нпћу какп би 

ушествпвали у играшкпј бпрби. На крају их хвата пплиција. Текст песме гпвпри п тпме да је време („Time 

has come to…“) за галванизацију, пднпснп, време је 

да ппшнещ са свпјим живптпм.  

 
Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму The 

Chemical Brothers – Galvanize. 

 

6. David Guetta – Titanium ft. Sia – 2011  

Фантастишна Сија Ферлер (Sia Furler) са Дејвидпм 

Гетпм (David Guetta) извпди песму п титану. Кап 

щтп знамп, пвај елемент је инертна супстанца, 

птппрна на разне друге хемикалије. У видеп-сппту, 
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дешак се налази у срущенпј щкпли. Бежи, јер пткрива да има надљудске сппспбнпсти, кпје плаще и оега 

и пкплину. На крају, пн је кап титан, брани се пд армије. Делује да би пснпвци ппмпћу пве песме мнпгп 

лакще усвпјили какав је титан кап хемикалија.  

Мпжда треба, а мпжда и не треба, ппвезати приказ дешака са Сијиним приватним живптпм и 

менталним прпблемима кпје је успела да пребрпди. 

  

Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму David Guetta – Titanium ft. Sia. 

7. Kate and Anna McGarrigle – NaCl – 1984  

 

Пву песму издвајамп затп щтп, за разлику пд 

других песама кпје гпвпре п љубави кап хемији 

између људи, Кејт и Ена Мегеригел (Kate and Anna 

McGarrigle) певају п љубави између Na и Cl. 

Захваљујући тпм сусрету, има спли у мпру и увек 

мпжемп мислити на ту љубавну (хемијску) везу 

када сплимп храну. Пријатнп! 

 
Фптпграфија: Снимак екрана уживп наступа Kate and Anna 

McGarrigle – NaCl у Оујорку. 

8. Imagine Dragon – Radioactive – 2012  

Иакп текст песме, па и сам сппт, углавнпм делују 

мрашнп и аппкалиптишнп, текст заправп гпвпри п 

тпме да треба да ппшнемп да радимп пнп щтп 

вплимп и да прихватимп сами себе. Главни певаш 

Ден Рејнплдс (Dan Reynolds) пву песму схвата 

лишнп, јер у једнпм тренутку свпг живпта бип у 

кризи да ли да настави да прави музику или да 

нађе неки ппсап кпјим ће прехранити ппрпдицу.  

 
Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму Imagine Dragon – Radioactive. 

 

9. System Of A Down – Toxicity – 2009  

Пва листа не мпже прпћи без бенда System Of A 

Down. Песма је врлп енергишна и гпвпри 

немирима и тпксишнпсти у градпвима. Град мпже 

бити метафпра за свет, јер планета вище није 

тпликп великп местп. Какп смп хемишари, 

разумемп да мисли на загађеое живптне средине.  
 

Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму System Of A Down – Toxicity. 
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10.  Coldplay – The Scientist – 2011  

Мпжда пва песма нема директне везе са хемијпм, 

али сматрамп да су пви стихпви макар једнпм 

прпщли крпз главу кад сте уписали Хемијски 

факултет или када се пппуоавали белу свеску. 

 

„Nobody said it was easy 

No one ever said it would be this hard 

Oh take me back to the start“  

 

„I was just guessing at numbers and figures“ 
 

Фптпграфија: Снимак екрана видеп-сппта за песму Coldplay – The Scientist. 

Забправљена приша п артемизинину 

 
ИЦ (CCl4) спектар једнпг пд лактпна изплпваних из пелин-ђула (Извпр: прпф. С. Милпсављевић, архива Центра за 

инструменталну анализу) 

 
Једна биљка из палете кинеске традиципналне 

медицине дпнела фармацеуткиои, Јују Ту (1930) 

2015. гпдине Нпбелпву награду за пбласт 

медицина или физиплпгија.  

 

Накпн ппсежних вищегпдищоих тестираоа 

екстраката разних биљака на мищевима, Јују је 

наищла на вепма занимљиву биљку, слатки пелин 

(Artemisia annua), у нащем нарпду ппзнату кап 

пелин-ђул. Према Туиним истраживаоима, стари 

рецепти кажу да се биљка прелије тпплпм впдпм, 

а пнда се тај шај кпристи за третман маларије. 

 

Треба наппменути да је пптреба за 

антималарицима у Кини била узрпкпвана 

Вијетнамским ратпм. Затп је Кина 1967. ппкренула 

тајни Пројекат 523, кпји је укљушивап прекп 60 

институција и вище пд 500 истраживаша. 

Екстракција врелпм впдпм је вепма ефикасна за 

термпстабилне супстанце, али се ппказалп да 

дплази дп деградације пвпг једиоеоа кпје делује 

антималаришнп.  

 

Требалп је прпнаћи ефикасан нашин изплпваоа 

активне супстанце из биљке, а истпвременп 

сашувати оену активнпст. 
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Кинески текстпви из шетвртпг века су упућивали на 

преливаое биљке хладнпм впдпм. Тестираое на 

лабпратпријским живптиоама је пптврдилп пвај 

приступ. 

 

Истпвременп и пптпунп независнп пд Пројекта 

523, истраживашка група прпфеспра Хемијскпг 

института у Бепграду је 1970. на Старпм сајмищту у 

Бепграду прикупила узпрке кпрпвске биљке 

слаткпг пелина.  

 

За разлику пд Кинеза, у шије метпде није била 

упућена, пва група је имала идеју да припреми 

хлпрпфпрмски екстракт активних супстанци из 

надземних делпва биљке.  

 

Изплпвана су два нпва једиоеоа из групе 

сесквитерпенских лактпна, анализирана 

најсавременијпм ппремпм на Хемијскпм институту 

и предлпжене су оихпве структуре.  

Пвим истраживаоем су рукпвпдили Драгпслав 

Јеремић (1929-2011) и Милутин Стефанпвић (1924-

2009). Две гпдине касније, 1972. резултати пвих 

истраживаоа приказани су на једнпм симппзијуму 

у Оу Делхију.  

 

Структура једиоеоа је врлп непбишна, па су 

истраживаши из Бепграда имали прпблем да је 

једнпзнашнп пдреде. Са резултатима пвих 

истраживаоа ушествпвали су на некпликп 

кпнференција, а у једнпм раду из 1975. 

наппменули су да ће ускпрп пбјавити резултате уз 

детаљнп навпђеое прпцедуре. 

 

Идеја да уместп впденпг припреме хлпрпфпрмски 

екстракт активних супстанци из слаткпг пелина 

дппрла је дп кинеских наушника. 

У Детаљном хронолошком запису Пројекта 523 и  

открића и развоја артемизинина (на кинескпм 

qinghaosu, пднпснп ђингхпсу) аутпр бележи да 

1976.  

 

Наципнална академија за кинеску нарпдну 

медицину саветује кинеским наушницима да 

пбјаве свпје резултате щтп пре, какп их не би 

престигла група југпслпвенских фитпхемишара. 

Такп, 1977. гпдине пбјавпм наушнпг рада са 

једнпзнашнпм структурпм артемизинина, 

детаљнпм структурпм и непппзивим 

инструменталним анализама, заврщава се трка за 

Нпбела, за кпју југпслпвенски наушници мпжда 

нису ни знали. 

 

Наушница Ту је 1971. шак и на себи тестирала 

дејствп лека, јер је желела да буде сигурна у 

безбеднпст лека пре клинишких истраживаоа . 

 

Тек 1981. гпдине свпја истраживаоа је приказала 

Светскпј здравственпј прганизацији, када су први 

пбелпдаоена антималаришна свпјства 

артемизинина.  

 

Пд тада, лек спасава милипне живпта, ппсебнп у 

ппдрушјима земаља у развпју. За пвај рад, кап щтп 

смп и на ппшетку навели, дпбила је Нпбелпву 

награду за медицину 2015. гпдине. 

 

Пвп је јпщ један пд мнпгпбрпјних примера кпји 

кпмитет за Нпбелпву награду ставља на муке – 

кпме треба дпделити Нпбелпву награду?  

Пнпме кпји је први, пнпме кпји има вище 

инструмената, пнпме кпји је зна за шиме трага или 

пнпме кпји је слушајнп пткрип еппхалнп 

једиоеое? 

 С.С. 

 

Вище п пвпј теми мпжете шути на Априлским данима (24-25.4.) на Хемијскпм факултету, где ће прпф. др Слпбпдан 

Милпсављевић пдржати пленарнп предаваое са наслпвпм „Приша п антималарику артемизинину са Балкана“. 

Пријаве су дп 5. априла, а вище инфпрмација нађите на сајту Српскпг хемијскпг друщтва. 
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Један пд јунака – Немаоа Аксић (снимак екрана са 

јутјуб канала БраинзТВ) 

Фптпграфија са фејсбук 

странице Наука је 

женског рода 

Преппруке: налпзи на 

друщтвеним мрежама 

Јутјуб (YouTube): БраинзТВ – Канал је настап кап 

резултат сарадое кпмпаније Јунајтед Медиа (United 

Media) и “Српске наушне телевизије”. Браинз има за 

циљ да скрене пажоу јавнпсти на генијалне умпве 

Србије и оихпва дпстигнућа.  

 

На пвпм јутјуб каналу мпжете прпнаћи реппртаже п 

ушеницима, студентима и прпфесприма кпји се баве 

наукпм и уметнпщћу, али и јпщ мнпгп занимљивпсти 

кпје препущтамп теби да пткријещ! Нама се дппада, јер је пвп јпщ један интересантних нашина да 

сазнамп нещтп вище п тпме щта и где раде наще кплеге и/или прпфеспри, када је наука у питаоу.  

 

Вище на: youtube.com/user/SrpskaNaucnaTV 

 

Инстаграм: Women doing science – На пвпм налпгу представљене 

су жене наушнице кпје раде у лабпратприји и ван ое. Ппмпћу 

инстаграм ппстпва са щирпкпм публикпм аутпри пвпг налпга 

деле забавне истраживашке прише пвих савремених суперхерпја у 

мантилима или теренскпј ппреми!  

 

Пд селфија са делфинима, слика из ппераципне сале, па све дп 

сазнаоа да су пптребни нпви крпјеви лабпратпријских мантила 

за незаустављиве будуће маме. . . 

 

Вище на: instagram.com/women.doing.science/ 

 

 

Фејсбук: Наука је женског рода – Пвп је један пд један пд 39 прпјеката 

прпмпције науке кпје је у 2015. гпдини на Јавнпм ппзиву ппдржап Центар за 

прпмпцију науке. Дакле, у питаоу је невладина прганизација а ми их вплимп на 

фејсбуку! Страница је ппсвећена истраживаоу и преиспитиваоу истприје науке. 

Нарпшитп су усмерени на тп да дппринпсе жена ушине видљивим щирпј јавнпсти.  

 

Какп сами у сами кажу: ''Кпликп жена знате кпје су дале пригиналан дппринпс 

некпм наушнпм пткрићу? Да ли сте п оима ушили/ушиле у щкпли или сте 

мпрали/мпрале да тражите инфпрмације сами/саме? Желимп тај пут да 

плакщамп млађпј генерацији и затп смп направиле пву страницу.''  

 

Вище на: facebook.com/NaukaJeZenskogRoda/  

 

Дпктпранткиоа @carlaedworthy у Јужнпафришкпм институту 

 (снимак екрана са инстаграм налпга Women doing science) 
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Неки кристали кпбалт(II)-хлприда хексахидрата ппд 

микрпскпппм  

аутпр: Павле Павлпвић (@pavlethechemist) 

Мissing organic chemistry 

аутпр: Љубица Велага (@sva_od_sna) 

Графика п детерчентима за вещ (графика 

са сајта  Compound Interest) 

Сајт: Compound Interest – На пвпм сајту Енди Брунинг (Andy 

Brunning), хемијски едукатпр, скпрп свакпдневнп пбјављује 

инфпграфике и шланке п занимљивим (шитај – хемијским) 

аспектима алкпхпла, празнишних мириса и бпја, да наведемп 

самп некпликп.  

 

Пве занимљиве инфпграфике мпжете пратити прекп свпје 

пмиљене друщтвене мреже, јер их има свуда. Пвај сајт ти мпже 

ппслужити да наушищ нещтп нпвп, али и да на једнпставан 

нашин пбјаснищ некпме хемијску ппзадину детерчената за 

праое веща, на пример. 

 

Вище на: compoundchem.com  

А.А.Х. и С.С.  

Најбпља фптпграфија  
Кап щтп би сваки шлан жирија рекап, билп је врлп тещкп пдабрати кпје слике пбјавити у пвпм брпју 

шаспписа. Али ми тп заиста и мислимп, ипак су у питаоу слике неких нащих занимљивих 

експеримената, или су тп слике из нама драгих лабпратприја.  

Билп какп билп, представљамп вам щест слика кпје смп пдабрали за пвп издаое „Ппзитрпна“. Надамп 

се да се и вама дппадају кпликп и нама, и пшекујемп 

да нам щаљете нпве слике (искпристите за тп 

друщтвене мреже или мејл - види на страни 2)! 
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Little Earth Cu(CH3COO)2 

аутпр: Анђела Максимпвић (@little_pipet) 

без наслпва 

аутпр: Марија Масларевић (@marija.masl) 

             Хроматографија на креди 

       аутор: Душица Лазаревић (@dukiii__) 

Липиди из говеђе супе  

аутор: Душица Лазаревић (@dukiii__) 

   

Имащ нещтп щтп желищ да испришащ? Напищи текст за „Ппзитрпн“. 

Текст мпже бити п теми кпја те занима, да ли је тп загађеое или нпвп пткриће, самп да је текст креативан и 

пригиналан. Вище инфпрмација пднпснп упутства пптражите на нащпј Фејсбук страници! 
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Хемишарке нпбелпвкиое 
 „Не остављајте овај диван, забаван посао само мушкарцима.“ – Френсис Арнолд 

Неки статистишки ппдаци мпгу бити вепма 

интересантни. На пример, следећи: 590 

Нпбелпвих награда, 935 лауреата у перипду пд 

1901. дп 2018. гпдине, пвакп звуше брпјке п 

Нпбелпвпј награди. Међу дпбитницима су 

ппјединци и удружеоа, неки су дпбили целу 

награду а неки су је ппделили на делпве.  

Пд сампг ппшетка награда се дпдељује за 

физику, хемију, психплпгију или медицину, 

литературу и мир, а пд 1968. Щведска 

централна банка је дпдала и награду за 

екпнпмију Алфреду Нпбелу у шаст. 

 

Статистишки ппдатак кпји је мени скренуп 

пажоу јесте шиоеница да су међу награђeнима 

самп педесет две жене, щтп је тек 5,56% пд 

укупнпг брпја награђених. Пд пвпг брпја, самп је 

пет дпбитница Нпбелпве награде за хемију, 

кпја је инаше дпдељена 110 пута стп псамдесет 

једнпм лауреату.  

 

У следећим редпвима хрпнплпщким низпм 

сазнаћете нещтп вище, мпжда и нещтп нпвп п 

пвим награђеним хемишаркама. Па, хајдемп на 

пут у истприју, на сами ппшетак и пнда назад у 

садащопст. 

 

Већини је ппзнатп да је 

1911. гпдине дпдељена 

награда Марији Кири рпђ. 

Склпдпвски (1867-1934). 

Кап признаое за оене 

услуге у унапређеоу хемије 

пткриваоем елемената 

радијума и пплпнијума, 

изплацијпм радијума и 

прпушаваоем прирпде и једиоеоа пвпг 

елемента.  

 

1910. успещнп је изплпвала радијум кап шист 

метал, щтп је дпказалп ппстпјаое нпвпг 

елемента. Такпђе је дпкументпвала свпјства 

радипактивних елемената и оихпвих једиоеоа. 

Киријева је најпре 1903. ппстала прва жена 

дпбитница пве престижне награде за физику. У 

сарадои са свпјим супругпм Пјерпм Киријем, из 

минералнпг песка су успели да изплују два, дп 

тада неппзната елемента, пплпнијум и радијум.  

Жене награђене Нпбелпвпм Наградпм у перипду 1901-2018.     
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Даљи рад у истраживаоу пвих елемената дпнеп 

је Киријевпј и оену другу Нпбелпву награду 

1911, шиме је ппстала и прва награђена 

хемишарка. Киријева је, какп се у брпјним 

извприма навпди, била врлп ппсвећена науци, 

шак дп те мере да је сва свпја финансијска 

средства усмеравала на студираое, дпк је сама 

гладпвала.  

 

Нпбелпва награда за хемију 

1935. дпдељена је Ирен 

Жплип-Кири (1897-1956) и 

Фредерику Жплипу, кап 

признаое за оихпву 

синтезу нпвих 

радипактивних елемената.  

 

Пна је студирала у Паризу, а 

касније је радила у институту кпји су пснпвали 

оени рпдитељи. Управп је тамп спрпвела свпј 

рад за кпји јпј дпдељена Нпбелпва награда. 

1934. гпдине су Киријева и Жплип 

бпмбардпвали танак кпмад алуминијума алфа-

шестицама и тај нашин су пткрили нпву врсту 

зрашеоа.  

 

Пп први пут у истприји радипактивни елемент 

је ствпрен вещташки. Кад је Ирен ппстала мајка, 

скратила је свпје време у лабпратприји да би се 

ппсветила свпјпј деци, међутим тп је никада 

није успприлп или пгранишилп. Пна је била 

присталица и бпркиоа за једнакпст и слпбпду 

свих, щтп пптврђује шиоеница да је ппстала и 

шлан Наципналнпг пдбпра за защтиту права 

жена и Светскпг савета за мир. 

 

Важна гпдина за жене у 

науци јесте и 1964, када је 

дпдељена сампстална 

Нпбелпва награда за хемију 

Дпрпти Крпуфут Хпчкин 

(1910-1994) за пдређиваое 

структуре важних 

бипхемијских супстанци 

рендгенским техникама. Хпчкинпва се за науку 

и хемију заинтереспвала кад је кап дете дпбила 

коигу хемије кпја садржи експерименте са 

кристалима.  

 

Накпн студија на Универзитету Пксфпрд, упркпс 

дпбрим пценама, кап жена, имала је пптещкпћа 

у прпналажеоу ппсла. Кпнашнп јпј је Ј. Д. Бернал 

са Универзитета Кембрич пружип щансу. 

Хпчкинпва се вратила на Пксфпрд 1934. гпдине, 

где је пстварила мнпщтвп сјајних пткрића у 

пбласти мплекуларне биплпгије.  

 

Брпјне рендгенске дифракцијске слике, 

ппсежни прпрашуни и анализе ппмпгли су 

Хпчкинпвпј да успещнп утврди структуру 

пеницилина 1946. гпдине, а 1956. и структуру 

витамина Б12, кпји има најслпженију структуру 

свих витамина. Данас се пна сматра пснивашем 

прптеинске кристалпграфије. 

 

Пре десет гпдина, 2009, Нпбелпву награду за 

хемију дпбилп је трпје 

наушника, кпји су је 

равнпправнп ппделили. 

Пни су Венкитрамен 

Рамакрищнан Тпмас А. 

Щтајц и Ада Е. Јпнат рпђ. 

Лифщиц (1939) за 

прпушаваое структуре и 

функције рибпзпма. 

Јпнатпва је такп ппстала прва жена из Израела 

кпја је дпбила пву престижну награду. Накпн 

студираоа хемије на Хебрејскпм универзитету у 

Јерусалиму, дпктприрала је на Вајцман 

Институту за науку, на кпјем је радила кап 

истраживаш.  

 

Ппред оенпг истраживашкпг рада, Јпнатпва је 

такпђе радила за некпликп еврппских и 

америшких универзитета. Седамдесетих гпдина 

ХХ века, заппшела је са сарадницима прпјекат 

кпји је кулминирап 2000. гпдине у успещнпм 

мапираоу структуре рибпзпма, кпристећи 
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рендгенску кристалпграфију. Између псталих 

примена, пвп пткриће је важнп и у прпизвпдои 

антибиптика. Јпнатпва је и даље заппслена на 

Вајцман Институту, кап щеф катедре и спрпвпди 

нпва истраживаоа. 

 

Укпликп пратите вести из света науке 

ппследоих гпдину дана, 

пнда верпватнп знате кп је 

пета награђена 

хемишарка. Френсис 

Хамилтпн Арнплд (1956) 

је прва Американка 

награђена Нпбелпвпм 

наградпм за хемију у 2018. 

гпдини. Ташније, 

дпдељена јпј је пплпвина Нпбелпве награде за 

хемију, дпк су другу пплпвину награде ппделили 

Чпрч Смит и Грегпри Винтер. Студирала је на 

Принстпн универзитету и Калифпрнијскпм 

универзитету, Беркли.  

 

Гпдине 1993. извела је прву директну евплуцију 

ензима, пд тада је усаврщила метпде кпје се 

данас свакпдневнп кпристе за развпј нпвих 

катализатпра. Упптреба пвих ензима, укљушује 

екплпщки ппгпднију прпизвпдоу 

фармацеутских прпизвпда или пбнпвљивих 

гприва за зеленији трансппртни сектпр и других 

хемикалија. Нпбелпва награда за хемију је јпщ 

једнп признаое у низу за свестран и знашајан 

рад Арнплдпве.  

 

Гпдине 2013. именпвана је за директпра 

Калтекпвпг центра за бипинжеоеринг, где и 

сада впди лабпратприју.  

Арнплдпва је у једнпм интервјуу 

прпкпментарисала мплбу Пдбпра Нпбелпве 

награде предлагашима да буду инклузивнији ка 

женама, али и етнишким маоинама :  

„Тп је изванреднп - и дивнп. Али не и 

изненађујуће, јер ппстпје изванредне 

хемишарке и физишарке. Предвиђам да је пвп 

тек ппшетак нешега щтп ће да ппстане правилп, а 

не изузетак.“  

 

„Тражити пд предлагаша Нпбелпве награде да 

размищљају п тпме кпга предлажу је заиста 

дпбра ствар, ппщтп тек када размищљате п 

тпме, мпжете схватити кпликп има бриљантних 

жена.“ 

 

„Да бисте дпбили награду, првп мпрате бити 

нпминпвани. Тп знаши да некпме мпра 

дпвпљнп стати дп вас, да пдвпји време какп би 

пбјаснип ващу науку некпм другпм. Мущкарци 

шестп имају дпбру мрежу ппзнаника кпји су 

спремни да тп ушине за оих. Жене мпрају да 

науше какп да пдржавају ту мрежу ппзнаника, 

јер пне пбишнп нису такп навалентне и 

сампппуздане кап щтп су неки мущкарци.“  

 

„Ми, жене, мпрамп наушити какп да будемп 

агресивније или барем да замплимп друге за 

услугу. Пнп щтп ме шини срећнпм је тп щтп 

видим млађе кплегинице кпје су ппшеле да се 

такп ппнащају.“ 

Сада дпк траје прпцес нпминпваоа питамп се кп 

ће бити щеста хемишарка кпја ће псвпјити 

Нпбелпву награду и хпће ли тп бити већ пве 

гпдине? 

А.А.Х.
Извпр слика кприщћених у пвпм тексту: званишна страница Нпбелпве награде. 

Хемијска рпманса 
Мнпгп маое знамп п љубави, негп п псталим псећаоима.  

Кривац за псећаое љубави је евплуција, јер је 

билп неппхпднп развити механизам кпји ће 

псигурати да се јединке размнпжавају, ппсебнп за  

врсте кпд кпјих је пдгајаое младунаца захтевнп.У 

прилпг ненаушнпм схватаоу љубави кап „хемијске 

реакције“ између двпје људи, има дпста хемије у  
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љубави. Хпрмпн кпји је пдгпвпран за псећаое 

дугпрпшне ппвезанпсти између две пспбе је 

пкситпцин. Пвај хпрмпн утише на пслпбађаое 

дппамина.  

 

Псим љубави, друге активнпсти, кап щтп је 

кпнзумираое шпкпладе или психпактивних 

супстанци, укљушују неурптрансмитере слишне 

дппамину. Затп није реткпст псећаое да „не 

мпжете живети“ без неке пспбе, щтп је прилишнп  

слишнп ппнащаоу зависника.  

Слишнпст се пгледа и у једиоеоу званпм 

кпртикптрппин-пслпбаћајући фактпр (corticotropin-

releasing factor), кпји регулище нивп стреса. 

 

Ипак, и ппред тпга щтп нам је хемијска страна 

љубави ппзната, мнпгп тпга у љубави је 

неразјащоенп и захтева спцијалнп и психплпщкп 

тумашеое. 

С.С. 

 

А щта бпље слави љубав, негп песма: My Chemical Romance – I Don't Love You (2009)? 

 
Срце и пкситпцин (Извпр: сајт Science ABC - Why Do We Fall In Love? (The Science Of Love)) 

 

Вище п хемији љубави: https://youtu.be/bp7Ydv5wAPk 

Вище п мпнпгамији: http://naukakrozprice.rs/koliko-ste-monogamni/ 

Вище п тпме какп вплети: https://www.youtube.com/watch?v=5jraZdnk9Mk 

Свешана скупщтина Српскпг хемијскпг друщтва 

 
Званице на Свешанпј скупщтини Српскпг хемијскпг друщтва (Извпр: сајт СХД) 
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Пре 121 гпдину, 15. нпвембра у Државнпј 

хемијскпј лабпратприји у Бепграду скупилп се 

једанаест хемишара. Највиђенији хемијски 

струшоаци у тп дпба пкупили су се да пснују 

друщтвп кпје ће шувати хемију кап науку у Србији.  

 

Тп друщтвп је данас ппзнатп кап Српскп хемијскп 

друщтвп (СХД), 5. децембра пве гпдине у Свешанпј 

сали Српске академије наука и уметнпсти у 

Бепграду пбележилп је вище пд дванаест деценија 

ппстпјаоа. Шланпви СХД-а се и данас труде да 

испуоавају задатке кпје су псниваши сматрали 

најбитнијим, а тп су следећи: 

 узајамнп пбавещтаваое у свим гранама хемије 

 реферпваое п нпвинама у хемији и праћеое 

сувременпг развитка науке 

 шитаое пригиналних радпва из свих грана 

хемије 

 рещаваое практишних хемијских питаоа 

 примеоиваое хемијских знаоа у щтп већем 

степену у свим гранама нарпдне привреде 

 рещаваое питаоа кпја се пднпсе на наставу 

хемије у нащим щкплама и 

 уређеое пплпжаја српских хемишара 

 

Председница СХД-а, прпф. др Весна Мищкпвић-

Станкпвић, била је ван Србије, па је впђеое 

скупщтине преузеп прпф. др Дущан Сладић, 

пптпредседник друщтва. Прпф. др Сладић је 

издвпјип важне дпгађаје у кпјима је ушествпвалп 

СХД у претхпднпј гпдини.  

 

Мпрамп нагласити да су Хемијски факултет и 

наставнп пспбље Факултета, али и нащи студенти, 

дпбили вредна признаоа на пвпј Скупщтини. 

 
Прпф. др Дущан Сладић птвприп је Свешану скупщтину СХД 

(Извпр: сајт СХД) 

 

Највећи аплауз, ипак, дпбили су ушесници 

Међунарпдне хемијске плимпијаде 2018. гпдине, 

на кпјпј су ушеници из Србије псвпјили две 

медаље.  

 

Прпф. др Сладић дап је преглед шаспписа кпје 

издаје Друщтвп, а тп су Journal of the Serbian 

Chemical Society и Хемијски преглед. Будући да је 

на Скупщтини бип велики брпј младих хемишара и 

хемишарки, прпф. др Сладић ппдстакап је младе 

наушнике да свпје радпве щаљу у пва два 

шаспписа.  

Хемијски преглед мпже бити вепма интересантан 
студентима Хемијскпг факултета, јер, какп је прпф. 
др Сладић предлпжип, студенти ту мпгу пбјавити  
свпје најбпље семинарске радпве. „Защтп да те 

семинарске радпве никп не шита, акп су дпбри“, 

истакап је прпф. др Сладић.  

 

Ппдсетимп да Хемијски преглед дпбија сваки шлан 

Друщтва щест пута гпдищое, щтп је фантастишна 

прилика за истраживаше кпји тек улазе у науку. 

С.С. 

 

Вище п нашину пбјаљиваоа радпва у Хемијском прегледу мпжете прпшитати  

shd-pub.org.rs/index.php/HP/about/ 

 

Вище п Свешанпј скупщтини мпжете прпшитати на shd.org.rs/index.php/nagrede2018 
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Гпдина перипднпг система хемијских елемената 

 
Визуелни идентитет пбележаваоа Међунарпдне гпдине 

перипднпг система елемената 

Међу брпјним дпгађајима ппвпдпм гпдищоице, 

јесте и Међунарпдни симппзијум на тему 

Ппстављаое стпла: Жене и перипдни систем 

елемената (Setting the table: Women and the 

periodic table of elements).  

 

Сагледаваоем најприступашнијих инфпрмација п 

истприји пткрића и састављаоа ПСЕ-а, ушиниће 

нам се да укљушених наушница скпрп и нема.  

 

Међутим, мнпгпбрпјне су када се ради п 

пппуоаваоу система и пткриваоу елемената, а п 

оима малп знамп или не знамп јер су те жене 

шестп прескпшене или забправљене.  

Пвај симппзијум бави се управп дппринпспм жена 

у састављаоу ПСЕ-а, представљајући укљушенпст 

наушница, крпз разматраое тренутне ситуације и 

дпсадащоих ппстигнућа жена у хемији, кап и 

дискусијпм п тпме щта будућнпст дпнпси.  

 

У пквиру пвпг симппзијума пдржава се свешана 

прпслава, већ ппменути преглед женскпг 

дппринпса у пвпј пбласти науке у прпщлпсти и 

садащопсти кап и пкругли стп. Све тп у циљу 

истраживаоа и скретаоa пажое на рад жена 

хемишара у прпцесу настајаоа перипднпг система 

елемената.  

 

Предлажемп да се све хемишарке са нащег 

Факултета придружимп пвпј прпслави, какп се све 

хемишарке мпгу укљушити и прганизпвати Светски 

дпрушак (Global breakfast) у свпјпј држави кап већу 

манифестацију или у маоим групама, па щтп не 

бисмп и ми?  

A.A.Х. 

 

Перипдни систем хемијских елемената је једнп пд 

најзнашајнијих дпстигнућа у науци. Тп је 

јединствени алат кпји пмпгућава наушницима да 

предвиде изглед и свпјства материје на Земљи и у 

пстатку Универзума.  

 

Пве гпдине бележимп 150. гпдищоицу пткакп је 

Дмитриј Мендељејев сакупип претхпдне ппкущаје 

да се елементи систематизују. Ппређап је 

елементе према оихпвим перипдишним 

свпјствима и саставип Перипдни систем.  

Такп је 2019. прпглащена "Међунарпднпм 

гпдинпм перипдишнпг система хемијских 

елемената" (МГПС2019/IYPT2019).  

 

Иницијативу за IYPT 2019 ппдржава IUPAC у 

партнерству са Међунарпднпм унијпм шисте и 

примеоене физике, Еврппскпм аспцијацијпм за 

хемијску и мплекуларну науку, Међунарпдним 

саветпм за науку, Међунарпднпм астрпнпмскпм 

унијпм и Међунарпднпм унијпм истприје и 

филпзпфије науке и технплпгије.  

 

Брпјне прпславе ће бити пдржане щирпм света.  

Вище инфпрмација мпжете пптражити на iypt2019.org и iypt2019women.es/ 

Студентима Хемијскпг факултета је врлп лакп да се псећају дпбрп, тп јест, да су у свпм елементу. Све щтп треба јесте да 
пбуку свпју мајицу кпја тп каже: „Ја сам у свпм елементу“. Пве мајице студенти дпбијају на упису и нпсе на свакпм 
вплпнтираоу на Факултету.  
Забавнп је щтп свака генерација има свпј елемент – прпщле гпдине је бип актуелан Ar, щта мислите кпји ће бити пве? 
 
Ппдсетимп се, идејни твпрац пваквих мајици је прпф. др Таоа Ћиркпвић Велишкпвић (2010. гпдине), а идеја да свака 
генерација има свпј елемент припада в. прпф. др Милпщу Милшићу (2011. гпдине). Пбпје су тада били прпдекани за наставу.  
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Ппзитива 
Жанрпви академскпг писаоа: 
 
Прва скица – Хпрпр 
Апстракт – Акципни трилер 
Пдељак п хипптези – Фантастика 
Пдељак са резултатима – Трагедија 
Пдељак кпји се пднпси на пгранишеоа – 
Прави кримић 
Пријава за грант – Наушна фантастика 
 
(Извпр: Фејсбук страница S**t Academics Say) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Припремиле А.С. и С.С. 

 

Прилагпђенп са: pikstagram.com/chemclub808 

Извпр: twitter.com/asapscience/ 

Прилагпђенп са: lab-initio.com/index.html 

Прилагпђенп са: fbmemes.com 



 
 

Кад не ушите...  
 

Ппсетите излпжбе 
 
У марту на традиципналнп пшекује Недеља 
свести п мпзгу – 11-17. март – Пву 
манифестацију прганизује Студентска секција за 
неурпнауке.  
Вище инфпрмација на сајту: 
neuronauke.org/2019/01/18/budi-i-ti-deo-nedelje-
svesti-o-mozgu-2/ и  
на званишнпј Фејсбук страници - 
facebook.com/BawSrb/ 
 
Дп 31. марта мпжете ппсетити излпжбу 
ппсвећену нащем индустријскпм дизајнеру 
Гпјку Варди у Музеју науке и технике. 
Запаоујуће је щта је све псмислип пвај шпвек.  
Вище инфпрмација нађите на: 
http://www.muzejnt.rs/site/cp/programi_i_desava
nja/izlozbe/aktuelne_i_prethodne_izlozbe/gojko_v
arda_-_60_godina_posvecenih_dizajnu 
 
На јесен пшекујте јпщ једну струшну студентску 
екскурзију, а пвпг пута идемп у Трст. Једнп пд 
пдредищта је и Центар за генетски 
инжеоеринг и биптехнплпгију. Ускпрп вище 
инфпрмација и пријаве!  
 

 

Обпгатите свпје вещтине 
 
Америшкп хемијскп друщтвп скпрп свакпг шетвртка 
прганизује бесплатни вебинар на разлишите теме.  
21. марта пшекује нас дискусија п препрекама и 
мпгућнпстима кпје хемишарке имају у струци  
Назив вебинара: Advocating for Yourself: Stop Looking 
for Yoda to Advance Your Career).  
Вище инфпрмација и пријава на: 
acs.org/content/acs/en/acs-webinars/professional-
development/advocating-wcc.html 
 
Средпм у 19 у Дпму културе Студентски град на 
Нпвпм Бепграду мпжете вежбати кпнверзацију на 
енглескпм језику.  
Пва радипница је бесплатна и не захтева виспк нивп 
знаоа енглескпг.  
Вище инфпрмација нађите на: 
dksg.rs/oneEventDisplay.php?id=6418 
 
 
И пвпг априла пшекујте Априлске дане (26-27.4.) на 
Хемијскпм факултету. У питаоу је кпнференција за 
прпфеспре и наставнике хемије, на кпјпј мпжете шути 
најнпвије идеје и рещеоа кпја се тишу наставе хемије.  
Вище инфпрмација: shd.org.rs/Aprilski_Dani/ 
 

 

Ппсетите музеје 
 
Мај мпжда делује далекп, али треће субпте у 
мају (18.5.) пшекује нас интернаципнална 
манифестација у кпјпј и Хемијски факултет 
гпдинама ушествује. Није питалица, јер већ 
знате да је у питаоу Нпћ музеја. 
  
Не забправите да Збирку великана српске 
хемије мпжете ппсетити бесплатнп у тпку 
семестра.  
Вище инфпрмација п Збирци нађите пвде: 
http://chem.bg.ac.rs/muzej/index.html 
 
Нарпдни музеј у Бепграду прганизује струшна 
впђеоа крпз сталну ппставку сваке субпте пд 18 
шаспва. Преппрушујемп! 
 

 

Слущајте музику 
 
У музишкпм ппгледу пшекују нас Дани Дарка Рундека 
у Дпму пмладине (1-7. марта) 
Вище инфпрмација на: 
facebook.com/events/1127666650745425 
 
Фестивал уметнишке гитаре (Guitar Art Festival), кпји 
ће се пдржати 12-17. марта, где вас пшекују и 
кпнцерти и такмишарски прпграм.  
Вище инфпрмација на: gaf.rs/sr/festivali/guitar-art-
festival/2019 
 
За филмпљупце издвајамп ФЕСТ, кпји траје пд 22. 
фебруара дп 3. марта. Дајте себи времена и 
прпушите пвпгпдищои прпграм.  
 

 


