Бесплатни догађаји за студенте у СКЦ-у
(Београд, 8, 16, 24. и 25. октобар 2018. године)
Понедељак 8. октобар, од 18.00 до 20.00 часова, Нови простор
Радионица – Психодрамско читање
Тема: „Господар мува“, В. Голдинг
Водитељка радионице: Гордана Марић Лаловић – психолошкиња, групна
психоаналитичарка, психодрамска психотерапеуткиња и супервизорка
Радионица нуди простор за промишљање о оном што књига у нама покреће – у сваком посебно и у
нама као групи. Почиње разговором у кругу, спонтаним асоцирањем на дело – причањем утисака и
доживљаја, размишљањима инспирисаним читањем, а развија се драматизовањем неких идеја на
импровизованој позорници уз коришћење техника психодраме: замене улога, дубла, мироринга и
помоћног ега. За радионицу нису потребна никаква предзнања ни посебни таленти. Број учесника
је ограничен. Пријаве слати на мејл: maricgordana21@yahoo.com
Ако сте читали и допало вам се, ако вас је изнервирало, ако нисте ни прочитали али сте радознали,
ако сте у свакој од ових група, или нисте ни у једној, добродошли сте!

Уторак 16. октобар, у 18.00 часова, Мала сала
IQ Centar – Образовни центар за развој правилног приступа учењу и лични развој
Предавање: „Доношење одлука“
Предавач: Милош Пешић, оснивач IQ Centra и аутор програма личног развоја IQ+
У данашњем динамичном свету стално смо суочени са доста информација, послова, одговорности
и изазова. То нас често збуни или пасивизира и утиче на наше одлуке, па се не бавимо увек стварима
који су у складу са нашим циљевима или које су приоритетне. Способност ефикасног доношења
одлука једна је од најбитнијих било на личном било на професионалном плану. Ако смо способни у
сваком тренутку да донесемо праву одлуку, растеретићемо се количине обавеза и стреса и моћи
ћемо да напредујемо брже и да се пуним капацитетом посветимо стварима које су нам приоритетне
и у складу са нашим циљевима.

Среда 24. октобар, од 14.00 до 17.00 часова, Мала сала
Креативна радионица „Лига знања“
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)
Тема: „Предузетништво – freelancing (идеја, могућности које тржиште пружа, crowdfunding”
Предавачи: Жељко Ондрик, Немања Стојковић, сарадници у настави на МЕФ-у
Први од три круга такмичења МЕФ Лига знања.
Радионица има предавачко-такмичарски концепт. Циљ је успешно решити дате задатке и поставити
најкреативније идеје. Тимови броје од три до пет чланова. За пријаву тима, потребно је доставити:

1. Име и презиме свих чланова тима; 2. Име средње школе коју похађају чланови тима; 3. Контакт
телефон барем једног члана тима. Пријаве тимова слати на мејл:kreativnaradionica@mef.edu.rs
Сви учесници ће добити сертификат за учествовање на радионици, а МЕФ је припремио и
изненађења.

Среда 24. октобар, у 19.00 часова, Нови простор
Антрополошки разговори # 12 / Клуб студената етнологије и антропологије
Тема: „Кроз Индонезију и Малезију“
Говори: Бранкица Килибарда, антрополошкиња
Модерира: Вања Ристић, антрополошкиња
КСЕА – Клуб студената етнологије и антропологије Вас позива на узбудљиво путовање кроз
Малезију и Индонезију. Од небодера Куала Лумпура до величанственог острва Богова и Балија –
острва земљотреса, вулкана и цунамија где је природни аларм у фреквенцији слабашних 6 степени
Рихтерове скале, где свака кућа има свој храм и где све функционише у зеленилу, еповима из
Рамајане где се понеки Хануман скрива у шуми или извирује из ватре популарног Кечак плеса.
Разматраћемо коегзистенцију и разноврсност културних пракси и модернизације на местима који се
тренутно налазе на водећем месту светских технолошких чуда. Доживљај ће употпунити
мноштво живописних фотографија прикупљених на терену.
Видимо се!
*********
Антрополошки разговори замишљени су као место отворене дискисије студената етнологије и
антропологије, али и свих младих других дисциплина са тежњом да се подстакне
интердисциплинарни дијалог. Такође, Антрополошки разговори имају за циљ да, разматрајући
различите теме из месеца у месец, упознају ширу јавност са етнологијом и антропологијом, пољима
истраживања и њеном применом у свакодневном и друштвеном животу.

Четвртак 25. октобар, у 19.00 часова, Мала сала
Циклус „КОЛОНИЗАЦИЈА ГАЛАКСИЈА“
Предавање: „Астробиологија у култури - мултикултурна синтеза“
Предавач: проф. др Милан М. Ћирковић, научни саветник, Астрономска
Опсерваторија Београд
Драматичан успон наших астробиолошких сазнања не треба да сакрије чињеницу да су
астробиолошке теме и мотиви итекако били присутни у домену уметности, нарочито књижевности
и филма, знатно пре почетка савремене астробиолошке револуције 1995. године. На предавању ће
бити размотрено неколико занимљивих примера из домена културе и поп-културе, како из пре-, тако
и из пост-1995. периода. Из њих се може извући прелиминарни закључак да је напредак нашег
астробиолошког знања једна од одличних прилика за изградњу моста који спаја две велике гране
Западне цивилизације – науке и уметности.

