ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД
КНЕЗ МИХАИЛОВА 35/4
БРОЈ 212018/ПРИО
БЕОГРАД, 17.02.2018.

Поводом 70 година постојања Друштва математичара Србије и
150 година од рођења нашег великог математичара
Михаила Петровића Аласа, Извршни одбор Друштва математичара Србије је на
својој 1. (електронској) седници одржаној 17.02.2018. усвојио следећи

ПРОГРАМ
ОБЕЛЕЖАВАЊА 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА
1. ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
1.1.

Четрнаести Српски математички конгрес

На 14. Српском математичком конгресу (1619. мај 2018.) један део предавања у
области 5 (Историја и методика наставе математике и информатике) ће
бити посвећен јубилеју – 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа.
Реализација: Бранислав Поповић и Војислав Андрић
Рок: 31. март 2018.
1.2.

Стручни скуп „Педагошки рад Михаила Петровића Аласа“

ДМС ће у току 2018. године организовати једнодневне стручне скупове
„Педагошки рад Михаила Петровића Аласа“. Планира се да се скуп акредитује и
реализује у јесен 2018. године на четири пункта (Београд, Нови Сад, Крагујевац и
Ниш) и да скуп буде бесплатан за све чланове ДМС и симболично наплаћиван (у
висини једногодишње чланарине за ДМС) за оне који нису чланови ДМС.
Стручни скуп би био везан за изложбу о животу и делу Михаила Петровића
Аласа коју организује САНУ и пратио би кретање изложбе кроз Србију. Овај
програм би могао бити реализован заједнички са САНУ или Математичким
факултетом у Београду, односно ПМФ у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.
Реализација: Војислав Андрић, Зоран Огњановић и Александар Липковски
Рок за договор: 31. март 2018.
Рок за реализацију: Термини организације Изложбе САНУ
1.3.

Објављивање једне од прештампаних књига о Михаилу Петровићу Аласу

Др Драган Трифуновић – човек који је највећи део свог стручног и научног рада
посветио истраживању живота и рада Михаила Петровића Аласа за живота
је написао две научнопопуларне књиге о Мики Аласу, Јеједну од љих су издале
“Дечје новине“ 1982. године, а другу Завод за уџбеникеБеоград 1991. Предлог је да
се једна од ове две књиге прештампа, јер тешко да у овом тренутку можемо
написати нешто комплетније. Најреалније је да књига буде заједничко издање
Завода за уџбенике и ДМС и да се у 2018. години користи као књига којом ће се
награђивати ученици на математичким такмичењима и као сарадници
„Математичког листа“ и „Тангенте“.
Реализација: Зоран Каделбург и Војислав Андрић
Рок за договор са Заводом за уџбенике: 15. март 2018.
Рок за објављивање књиге: 30. април 2018.
1.4.

Конкурс за истраживачки рад младих математичара везан за математичко
стваралаштво Михаила Петровића Аласа

ДМС расписује конкурс за истраживачки рад младих математичара везан за
математичко стваралаштво Михаила Петровића Аласа. Право учешћа на
конкурсу имају сви ученици средњих школа и студенти основних студија. ДМС
именује жири који ће прегледати радове и определити три најбоља рада у обе
категорије (ученици и студенти). Победници конкурса ће бити посебно
награђени. Овај конкурс би могао бити реализован заједнички са
Математичким факултетом у Београду.
Реализација: Конкурс расписује и жири бира ИО ДМС
Рок за расписивање конкурса: 15. септембар 2018.
Рок за проглашење и доделу награда 15. децембар 2018.
1.5.

Литерарни конкурс на тему „Михаило Петровић Алас – свестрана личност
наше културе“

У Заједништву са Друштвом за српски језик и књижевност, ДМС расписује
Литерарни конкурс на тему „Михаило Петровић Алас – свестрана личност
наше културе“. Конкурс би био реализован на два нивоа (основне и средње школе).
Жири за прегледање радова би био мешовит (ДЗСЈИК и ДМАС). Победници
конкурса ће бити посебно награђени.
Реализација: Конкурс расписује и део жирија бира ИО ДМС
Рок за расписивање конкурса: 15. септембар 2018.
Рок за проглашење и доделу награда 15. децембар 2018.
1.6.

Живот и дело Михаила Петровића Аласа у часописима и листовима које
издаје Друштво математичара Србије

У часописима и листовима које издаје Друштво математичара Србије, а пре
свега у „Настави математке“, „Математичком листу“ и „Тангенти“ објавиће
се пригодни текстови прилагођени узрасту читалаца о животу и раду Михаила
Петровић Аласа и по један од његових радова, такође примерен узрасту
ученика.
Реализација: Зоран Каделбург, Ратко Тошић и Војислав Петровић

Рок: 31. децембар 2018.
1.7.

Подружнице ДМС и живот и дело Михаила Петровића Аласа

Подружнице Друштво математичара Србије ће у оквиру својих редовних
активности (састанака, предавања ... ) одвојити по 45 минута за подсећање
својих чланова на живот и рад Михаила Петровића Аласа.
Реализација: Подружнице ДМС
Рок: сталан, али до краја 2018.
2. ШКОЛЕ, УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ
2.1.

Један час математике посвећен животу и делу Михаила Петровића Аласа

Један час математике у јесен 2018. године свака школа у Србији у сваком
одељењу посвећује животу и раду Михаилу Петровића Аласа. Час може бити
заједничко стваралачко дело ученика и наставника и реализован као постер
прича, компјутерска презентација ... Овај програм би се реализовао уз помоћ
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Реализација: Војислав Андрић и Зоран Каделбург
Рок за договор са Министарством: 15. март 2018.
Рок за реализацију часа: 15. децембар 2018.
2.2.

Државни квиз о животу и делу Михаила Петровића Аласа

У току јесени у основним и срењим школама у Србији би се реализовао
математички квиз који би делимично био посвећен и животу и раду Михаила
Петровића Аласа. Квиз би се реализовао у три категорије (млађи разрди ОШ,
старији разреди ОШ и средња школа). Квиз би имао неколико нивоа: школски,
општински, окружни и регионалног ниво и завршио са државним нивоом на
коме би учествовало по пет екипа из сваке категорије (победници регионалних
квизова Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, КИМ). Литература за квиз би била
књига о Мики Аласу која ће се прештампати.
Реализација: Предраг Терзић (Београд, Шабац, Ваљево, Пожаревац, Смедерево),
Александра Милошевић (Војводина), Славољуб Милосављевић (јужна и источна
Србија), Слађана Димитријевић (Западна Србија) и Вељко Ћировић (КИМ).
Рок за завршетак регионалних такмичења: 30.11.2018.
Финале: Нови Сад  15. децембар 2018.
2.3.

Популаризација живота и дела Михаила Петровића Аласа

Школе, ученици и наставници могу организовати и друге акције (трибине,
предавања, зидне новине, изложбе, постере ...) који ће бити посвећени животу и
раду Михаилу Петровића Аласа.
Реализација: Школе, ученици и наставници
Рок за реализацију: 15. децембар 2018.

2.4.

Комплетирање школских библиотека сабраним делима Михаила
Петровића Аласа

Завод за уџбенике је крајем пришлог века објавио сабрана дела Михаила
Петровића Аласа у 15 књига. Добро би било да школе у Србији имају ово
капитално издање у својим библиотекама. ДМС би код свих градских и
општинских управа у Србији покренуло иницијативу да се свим школама купе и
поклоне сабрана дела Михаила Петровића Аласа.
Иницијатива: ДМС
Реализација: Градске и општинске управе
Рок за реализацију: током 2018.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
3.1.

Организује се кратак договор са представницима Министарства просвете и
свих партнерских организација око свих важних питања координације
активности на реализацији овог програма.

Реализација: Војислав Андрић и Зоран Каделбург
Рок за договор са Министарством: 15. март 2018.
3.2.

Извршни одбор ДМС дефинише конкретан план са роковима реализације
свих активности које треба предвидети углавном за јесен. Носиоци
реализације активности су Извршни одбор ДМС и председник ДМС и
одговарајућих редакција ДМС, комисија ДМС.

Реализација: ИО ДМС
Рок: 20.02.2018.
3.3.

За све предвиђене активности покушати да се пронађу донатори.

Реализација: ИО ДМС
Рок: сталан
3.4.

За све предвиђене активности треба обезбедити и одговарајући визуелни
идентит.

Реализација: ИО ДМС
Рок: сталан
3.5.

За све предвиђене активности треба обезбедити и медијску подршку.

Реализација: ИО ДМС
Рок: сталан

У Београду,
17.02.2018.

Председник
Друштва математичара Србије
др Војислав Андрић, с.р.

