АКТИВ ЗА НАУЧНИ ПОДМЛАДАК

Историјат Актива за научни подмладак
Aктив за научни подмладак и друштвено-културне активности први пут је
основан академске 2009/2010. године на предлог продекана за науку професора др
Богољуба Шијаковића, уз благослов декана професора др Иринеја Буловића, као и уз
подршку Деканског колегијума и Наставно-научног већа Православног богословског
факултета. За координатора је именован др Богдан Лубардић, доцент на катедри за
философију.
Током свог деловања, под окриљем актива је организован велики број трибина,
предавања и књижевних вечери, као и велики број тематски екскурзија и кино секција.

Трибине „Целомудреност“:
Др Бојан Јовановић, редовни професор Философског факултета Универзитета
у Нишу одржао је предавање под насловом „Хришћанство и култура: аскетски аспекти“
(21. 4. 2010)
Др Ирина Деретић, доцент Философског факултета Универзитета у Београду
одржала је предавање под насловом „Зашто Диотима саопштава истину о Еросу или о
еросу и философији у Платоновој Гозби“ (17. 5. 2010)
Др Џон Бер, професор патристике и декан Академије Свети Владимир у
Њујорку одржао је предавање под насловом „Изазов наше прошлости и испитивање
прошлости“ (11. 10. 2010)
Др Џон Бер, професор патристике и декан Академије Свети Владимир у
Њујорку одржао је предавање под насловом „Задаци православне теологије у 21. веку“
(14. 10. 2010)
Др Мило Ломпар, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у
Београду одржао је предавање под насловом „Религиолошке и културолошке теме у
мисли и делу Милоша Црњанског“ (03. 11. 2010)
Мр Миша Ђурковић, виши научни сарадник Института за европске студије
одржао је предавање под насловом „Хомосексуализам и проблеми глобализације“ (17.
11. 2010)

Адреса: Мије Ковачевића 11б, 11060 Београд, Република Србија
Тел: +381 11 2762 732, 2762 958; Факс: +381 11 2769 205; Web: http://www.bfspc.bg.ac.rs/

АКТИВ ЗА НАУЧНИ ПОДМЛАДАК
Др Виктор Кастелани, професор Универзитета у Денверу одржао је предавање
под насловом „Кога кривити: богови, судбина и слобода у античкој грчкој трагедији“
(9. 12. 2010)
Архимандрит Василије Гондикакис, некадашњи игуман манастира Ивирон
одржао је предавање под насловом „Разговори на духовне теме“ (16.12.2010)
Милош Кнежевић, (гео)политиколог и правник одржао је предавање под
насловом „Православље и геополитика“ (23. 12. 2010)
Брат Ришар, монах братства манастира у Тезеу одржао је предавање под
насловом „Тезе – место где се хришћани моле и сусрећу“ (16.02.2011)
„Београдски синдикат“ музичка реп-група одржала је предавање под насловом
„Утицај популарне културе на развој појединца и друштва“ (22.02.2011)
Др Предраг Чичовачки, професор на римокатоличком Хоули Крос колеџу у
САД, одржао је предавање под насловом „Глобализам и светска криза“ (09. 03.2011)
Мр Ђорђе Вукадиновић, предавач на Филозофском факултета у Београду
одржао је предавање под насловом „Отпорност националног идентитета под притиском
медијске и политичке манипулације“ (25. 5. 2011)
Јован Ераковић, дипломирани машински инжењер и циклонаут, одржао је
предавање под насловом ,,Бицикл: Љубвељубни начин да се допустимо себи” (7. 3.
2012)

Трибине „Лица и књиге“:
Др Свилен Тутеков, доцент на катедри за Хришћанску етику Православног
богословског факултета у Великом Трнову представио је своју књигу под насловом
„Добродетелта заради истината“ (17.04.2011)
27. маја 2010. године, представљена је књига „Буктиње“ покојног академика
Николе Милошевића. Трибина је уприличена поводом дара који је Православни
богословски факултет добио. Вољом породице покојног академика нашој
високошколској установи поклоњен је легат Николе Милошевића који се састоји од
његове личне библиотеке и архивске грађе у којој су рукописи, писма и белешке нашег
Академика. Комплетан процес задобијања, преноса и ускладиштења легата резултат је
ангажовања чланова Актива, нарочито г. Марка Делића. О књизи „Буктиње“ су
говорили др Богдан Лубардић и др Мило Ломпар, а о херменеутици Николе
Милошевића говорио је студент Марко Делић.
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Др Вера Јанићијевић, наставник философије у пензији, представила је своју
књигу под насловом Лексикон византијске философије (10.05.2011)
Др Милан Брдар, виши научни сарадник Института друштвених наука
представио је своју књигу под насловом Филозофија у Дишановом писоару –
постмодерни пресек двадесетовековне филозофије (10. 5. 2011)
Др Слободан Антонић, професор на одељењу за социологију Филозофског
факултета Универзитета у Београду, представио је своју књигу под насловом Културни
рат у Србији (21. 12. 2011)
Др Предраг Ристић, инжињер архитектуре и почасни професор на Академији
Српске Православне Цркве за уметност консервацију, представио је своју књигу под
насловом Истина о Лепенском Виру (14. 3. 2012)
Др Смиља Аврамов, експерт за међународно право, представила је своју књигу
под насловом Геноцид у Југославији (22. 3. 2012)

Трибине „Ми у времену“:
Часни канон др Мајкл Грин (Michael Green) угледни англикански теолог,
патролог и хришћански апологета из Оксфорда 10.10.2012. године одржао је предавање
на Православном богословском факултету под називом Евангелизација некада и сада –
изазови савременог доба
Тибор Тарјан одржао је предавање и PowerPoint презентацију на тему:
„Историја бициклизма“ (поводом акције прикупљања хуманитарне помоћи за Дом за
незбринута лица у Кумудрашкој улици, у Београду). Том приликом публици се обратио
и Живко Мицић, један од најстаријих активних бициклиста у Србији

Тематске екскурзије:
23. 4. 2010. --- Актив за научни подмладак организовао је дводневно путовање на
Косово и Метохију. Администратору епархије рашко-призренске, епископу Атанасију
Јевтићу, приложен је новац од продаје студентског часописа „Логос“, ради помоћи
деци из метохијских школа. Тим поводом делегација студената Православног
богословског факултета боравила је у Грачаници, Бабином мосту близу Косова поља и,
приликом повратка за Београд, у манастиру Студеници, односно у храму Пресвете
Богородице уТополи.
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9. 5. 2010. --- Актив за научни подмладак организовао је одлазак студената на
обележавање сећања на жртве геноцида у Меморијалном парку „Јајинци“.
14. 7. 2010. --- Актив за научни подмладак подузео је први организован и
званичан одлазак студената Православног богословског факултета у манастир Ћелије, а
поводом празника светог Јустина Ћелијског.
6. 11. 2010. --- Актив за научни подмладак организовао је одлазак у Старачки
дом уШапцу (са посетом Мишару). У предграђу Шапца где се Дом налази студенти су
пажљиво угошћени и поздрављени од стране управника г. Милана Поповића и особља
Дома. Потом, током вишечасовног боравка, студенти су уприличили пригодан музички
програм уз ангажовање хора Православног богословског факултета. После боравка у
старачком дому, Актив је посетио легендарна места српске историје: Текериш
иКосанин град на Церу, где је уприличен и парастос. Након тога они су посетили
манастир Радовашницу где су сви студенти са братством манастира учествовали у
вечерњој служби. Потом су сви присутни приступили трпези љубави коју је издашно
приредило братство манастира, а том пригодом у име Факултета игуману архимандриту Николају Малишићу предат је одговарајући новчани прилог.
7. 4. 2011. --- Актив за научни подмладак подузео је организован одлазак
студената Православног богословског факултета у манастир Ћелије, а поводом
празника Благовести и рођења и упокојења светог Јустина Новог Ћелијског.
7. 7. 2011. --- Актив за научни подмладак подузео је организован одлазак
студената Православног богословског факултета у манастир Ћелије. Том приликом
студенти Факултета су у манастирском кругу својеручно изградили спомен сто од
масивног храстовог дрвета, постављен на хромираним профилима и утврђен у
армираном бетону оперваженом аутентичним камењем из реке Градац, који су
студенти сами сакупили у кањону. Студенти Актива поставили су и спомен плакету са
натписом који представља израз захвалности светом Јустину Поповићу за његов
теолошки допринос развоју Православног богословског факултета.
27. 11. 2011. --- Актив за научни подмладак организовао је посету студената
Српској православној богословији Светог Арсенија Сремца у Сремским Карловцима.
Том приликом библиотеци Богословије уручен је пригодан дар у виду књига које
публикује Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета
(97 наслова, у укупном броју од 150 књига). Студентима се обратио Ректор Богословије
о. Јован Петковић износећи захвалност за несебичан гест Православног богословског
факултета и наду за наставак сарадње ове две институције. Професорима и студентим а
у свечаној сали Сремскокарловачке богословије доцент др Богдан Лубардић, студенти
Марко Делић, Александар Срејић и Вук Величковић, промовисали су Православни
богословаки факултет, његова издања и делатности. Студенти су посетили Музеј
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Српске православне Цркве у Сремским Карловцима, старо Чератско гробље где су
одржали кратак молитвени помен на гробовима проф. др Лазара Мирковића и проф. др
Милоша Ердељана, некадашњих уважених професора нашег Факултета. Делегација
студената обишла је и Цркву Ваведења Пресвете Богородице и у крипти храма
молитвено поменула почивше патријархе Георгија Бранковића и Лукијана
Богдановића. Студенти су затим посетили Фрушку гору где су исказали пиетет сенима
Бранка Радичевића. У повратку посећен је манастир Крушедол.

Кино секција и позориште:
У амфитеатру ПБФ 09.06.2011. одиграна је представа ,,Зашто балкан није секси”
у режији г. Владимира Цвејића и у извођењу Академског позоришта Крсманац. Актив
је у оквиру те сарадње студентима ПБФ обезбедио и 80 бесплатних карата за представе
у Академском позоришту Крсманац које су студенти искористили током новембра
2011. године.
Такође је реализована сарадња катедре за библистику са позориштним
редитељима у оквиру пројекта ,,Библио-драме”. Кино секција је успоставила сарадњу
са редитељем г. Николом Јеловцем, који је осмислио селекцију филмова који ће бити
приказивани у амфитеатру Православног богословског факултета.

Песничко-књижевна задруга:
14. 12. 2011. Актив за научни подмладак је организовао поетско вече на
Православном богословском факултету. У прогаму поетске вечери учествовало је седам
студената са својим стиховима (до две песме), Његово преосвештенство владика Давид
крушевачки и координатор Актива др Богдан Лубардић.

Хуманитарна делатност:
23. 4. 2010. године администратору епархије рашко-призренске епископу
Атанасију Јевтићу приложен је новац од продаје студентског часописа „Логос“, ради
помоћи деци из метохијских школа. Тим поводом делегација студената Православног
богословског факултета боравила је у Грачаници, Бабином мосту близу Косова поља и
манастиру Студеници.
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9. 05. 2010. године Актив за научни подмладак организовао је одлазак студената
на обележавање сећања на жртве геноцида у Меморијалном парку Јајинци.
14. 6. 2010. године Актив за научни подмладак организовао је одлазак студената
у манастир Ћелије, поводом празника светог Јустина Ћелијског.
6. 11. 2010. године Актив за научни подмладак организовао је одлазак у
Старачки дом у Шапцу где су у вишечасовном боравку студенти уприличили пригодан
музички програм. После боравка у старачком дому Актив је посетио легендарна места
српске историје:Текериш и Косанин град на Церу, где се одиграла Церска битка, 1914.
године. Том приликом одржано је опело палим херојима Церске и Колубарске битке.
Након тога студенти су посетили манастир Радовашница и игуману Николају уручили
помоћ коју је послао Факултет.
7. 7. 2011. године Актив за научни подмладак подузео је организован одлазак
студената Православног богословског факултета у манастир Ћелије. Том приликом
студенти Факултета су у манастирском кругу својеручно изградили спомен сто од
масивног храстовог дрвета, постављен на хромираним профилима и утврђен у
армираном бетону оперваженом аутентичним камењем из реке Градац, који су
студенти сами сакупили у кањону. Студенти Актива поставили су и спомен плакету са
натписом који представља израз захвалности светом Јустину Поповићу за његов
теолошки допринос развоју Православног богословског факултета.
Успостављена је сарадња са организацијом НУДОР (Национално удружење деце
оболеле од рака) која за циљ има хуманитарно ангажовање студената и волонтерски
рад.
21.12.2012. у сарадњи са организацијом Циклосвет Србија (и удружењем за
борбу против дијабетеса „Плави круг“) Актив за научни подмладак ПБФ извршио је
прикупљање хуманитарне помоћи за Дом за незбринута лица у Кумодрашкој улици у
Београду

У академској 2014/2015. години, рад Актива за научни подмладак је обновљен, а
одлуком Наставно-научног већа Православног богословског факултета за саветника
Актива изабран је асистент катедре за Стари Завет, Ненад Божовић, док је одлучено да
координатор актива буде студент којег именује Студентски парламент.
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