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ХЕРМЕТИКА РЕЧНИКА ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЗАСТАРЕЛА МОДЕРНОСТ УТОПИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Ка по-етици правилног хептадекагона као образовног стандарда 

 
 
 
 
 
 
Изложба је посвећена езоповски херметичном рукопису Речника 
технологије као скривеном језгру југословенске утопије који је кроз 
критику технологије привида спојио премодерну и постмодерну културу. 
Из тог искуства је данас произашао правилни Хептадекагон као симбол 
новог образовног стандарда. Његов циљ је подизање свести о преузимању 
власти вештачке интелигенције и виртуелног света над животом који 
ишчезава.  
 Речник технологије објављен је маја 1981. У целини је исписан 
руком, а његови аутори били су непознати. У јануару 1982. тајна радна 
група у политичкој Анализи идеолошке орјентације изнела је на 
политичким форумима оптужбе против Речника технологије које су 
довеле до острашћених медијских напада, остракизма Речника и 
смењивања редакције Видика која га је објавила. Од тада до данас Речник 
технологије кажњен је забраном сећања и увијен у вео заборава. 
 Видици су били часопис за друштвена, културна и уметничка 
питања студената Универзитета у Београду. У периоду 1979–1982. то је 
прво јавно гласило у државном власништву које је програмски напустило 
идеологију марксизма и низом повезаних пројеката почело систематску 
изградњу одрживог алтернативног погледа свет.   
 Југославија је била држава која је у различитим формама 
постојала од 1919. до 2006. Ова изложба је и имплицитан покушај да се без 
историјске напетости, друштвене цензуре и скривених интереса 
асоцијацијом слободних осећања одговори на питање – шта је Југославија? 
Један у низу орочених историјских мозаика какви су Византија или 
Европска Унија или нешто друго? Она је пре свега имагинација, 
прожимање и вековно преобликовање наполеоновско–аустроугарских 
идеја у које је требало да се улију српске и балканске енергије да би добиле 
предвидиву форму којом се може управљати, уздизати и рушити. За 
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разлику од Византије и ЕУ она је имала свој језик чија хибернирарна 
форма и даље живи као српскохрватски на Википедији и у Речнику 
САНУ. Неодржива као држава Југославија је тако одржива као утопија 
којом данас нико не управља, али која своју имагинативну снагу као 
„вечна зубља вечне помрчине“ не губи јер је црпи из потребе за 
ослобађањем од оних који су створили њену идеју. Југославија није ни 
престала да постоји, јер настала као идеја наставила је да живи као мисао. 
Минервина сова њене идеје јесте Речник технологије и његов езоповски 
језик који тек чека своје тумаче.  
 Технологија је огледало. Народ вековима нетремице пиљи у 
огледало, а народни живот свео се на вараво утопијско огледање. 
Технологија отима свет од човека, више му не допушта ни да се игра, 
претварајући га у посматрача, нити да мисли, намећући вештачку 
интелигенцију, нити да ради јер обезвређује ручни рад. Она све ради 
уместо њега приморавајући га да живи у огледалу и намећући му, милом и 
силом, технолошки идентитет. Он више и не зна за неки живот изван 
технологије. Само један дан без технологије био би апокалипса за овај 
свет. Није при томе важно да ли је реч о утопији или антиутопији, јер 
каква је разлика између Маркса и Орвела, већ да је свест поседнута 
рефлексима, одразима и пројекцијама и да више нема снаге за живот. 
Откако смо изашли из шума не можемо се отети магији огледала и 
никада нисмо осмислили анти-утопију, отели се привлачној сили 
огледала, већ непрекидно живимо утопијске умишљаје страсно се 
предајући привиду за привидом. Живот се тако улио у привид, срастао с 
њим и оставио голу пустош споља и изнутра. Окружени огледалима увек 
погрешно постављамо циљеве, а оне који би покушали да дођу до анти-
утопије кажњавамо изгоном. 
 

Александар Петровић 
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LOOKING THROUGH A TIME-SCOPE AND INVENTING NEW WORDS 
 
 
 
 
 
I am truly grateful that I had the chance to participate in this project... because I 
had a chance to be exposed to Dictionary of Technology. I felt myself getting 
submerged into its world - I watched most of the "33 years of Dictionary..." 
conference on youtube, I read articles by participants all the while 
remembering my own self-occupied daily life in May/June of 1981 (as a first 
year student of biology at Belgrade University passing enough exams to enroll 
into year 2 and getting ready for a vacation). It felt like looking through a time-
scope (and here I invent new words myself...). Had I seen Dictionary at that 
time I would have loved it for the clever and elegant way in which it confronted 
the "Party" and for its exquisite artistic expression. I do not know how much 
more I would have understood, but my life would have been enriched. It is, 
nevertheless, enriched now and, as I said above, I am truly grateful for it.  
 

Prof. Dr. Tatjana Paunesku 
Универзитет Нортвест, Чикаго 

3. јануар 2018. 
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КАКО ОПИСАТИ РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ ? 
  
 

Речник технологије je већ на први поглед необичан. Али шта је то 
што га чини таквим? На то питање може се дати низ одговора јер је овај 
не само по појави већ и по садржини вишеслојни спис тешко сврстати и 
одредити. Стога је потребан виши степен отворености и будности да 
антропологија његове анти-утопије не измакне правом сагледавању.  

Библиографски, Речник технологије је засебан број (1–2) часописа 
Видици из 1981. На први поглед реч је о посебној књижевно-теоријско-
ликовној продукцији речничког карактера. Исписан је на 28 страница Б3 
формата с 162 одреднице, од којих свака има етимологију, значење, 
тумачење, синоним за дату реч и пример из опуса референтних аутора из 
књижевности, социологије, филозофије, теологије, или науке. Одреднице 
нису расуте и нагомилане као у другим речницима, већ се кружно повезују 
кроз синониме да би разобличиле привиде фаустовске погодбе у 
различитим друштвеним сферама – теолошкој, политичкој, естетичкој, 
технолошкој. У том подухвату Речник налази погон у стваралачкој снази 
руке која на великом двобојном формату калиграфски исписује, на 
ћирилици и латиници, као и грчком писму, његову објаву у форми 
српског средњовековног рукописа.  

 
Воља е. од праслов. волити према лат. voluntas – са-држати. з. неусловљеност. т. 
нерефлектовани основ. Власник кретања и једина сила која може да га савлада. Воља 
остварена као живот јесте личност. Једини задатак личности и једини смисао историје је да 
кретањем у облицима живот освести као вољу: воља вољи. Ко је свестан свог избора не 
може више да погреши. Воља нема услов али је она услов свега. с. живот, личност. п. ,,Нека 
буде свјетлост. И би свјетлост“ (Књ. пост.) 
 
Стварање е. свеслов. твòрити – чинити. з. чин. т. Стварање је оно што претходи 
технологији и у чему је она укинута. Технологија само привидно ствара: она ствара привид: 
обликује, удваја свет. Технологија је анализа стварања. Стварање је непоновљиво и 
неуништиво. Само воља може да ствара све-т као јединство које садржи живот и личност. с. 
воља, додир, живот. п. ,,Али стварање је производња ствари у њиховој потпуној 
супстанцијалности“ (T. Aquinnas, Summa). 

          е.  етимологија  з. значење  т. тумачење с. синоним п. пример 
                                                                                          Речник технологије 

 
Стваралачка рука непоновљивим, неспутаним покретима и својом 

вољом кроз одреднице исписује објаву Речника технологије. Додир и 
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јединство руке и мисли тиме стварају изворно дело које није одраз, већ у 
речима остварена воља. Да није исписан руком, Речник не би био 
доследан у својој идеји; да рука није исписала управо идеје Речника, њено 
стварање би остало у оквирима украшавања. 

Написан је на почетку осамдесетих година у Београду, у 
преломним временима југословенске политичке сцене где се једна 
идеолошка завеса спустила да би се друга подигла уз пуно помпе и 
превирања воље за моћ. Својом неочекиваном појавом је изненадио 
постојећу номенклатуру јер није припадао ни владајућој ни опозиционој 
слици света, ни лицу ни наличју, већ је долазио изван привидног сукоба 
супротстављених идеолошких матрица. То је доследна критичка реч 
спрам опсесије технологијом која је пузећи овладавала глобалним 
поретком, српском и југословенском средином. Речник свакако није прва 
критика технологије, али је прва критика надолазеће технолошке плиме 
идола исписана у језгровитој форми речника побуњеном руком, која више 
није желела да буде слушкиња технологије. Осим тога, то је спис који 
доследно разара владајући картезијански Его зато што отисци његових 
аутора остају вараво смештени унутар самог списа. Речник јесте бунт 
једног нараштаја не против владајуће политичке платформе, већ против 
читавог система шупље модернизације и парадигматична по(уз)буна 
против утрнуле свести која не осећа погубни замах виртуелних опсена. 
Зато је сада сасвим јасно да је Речник технологије врло рано упозорио на 
постхумане последице пројекције технолошких сенки које помрачују тек 
изашли 21. век. 

Непотписан, сложене композиције и самосвојног визуелног 
израза, изазвао је брзо по објављивању окупљање сеновитог колектива 
Анализе, а потом и оштру медијску реакцију, велики број написа у дневној 
штампи, да би више од три деценије био изложен казни свих казни – 
прогоном у заборав. Због тога се о њему данас мало зна, а ни постојеће 
знање није поуздано јер се нису сложиле све коцкице загонетке. После 
више низа деценија пружа се могућност да се овај неисторијски догађај 
сагледа из угла све веће политичке моћи технологије која уз непрекидна 
слатка обећања истовремено прети да тирански завлада свим сферама 
треперења живота. 

 
Александра П. Стевановић 
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ЗАСТАРЕЛОСТ МОДЕРНОСТИ И БУДУЋНОСТ ЗАСТАРЕЛОСТИ 
 

О мраволаву 
Елифакс Темански цар изобрази – мраволав обилази јер не налази ништа за јело. 
Фисиолог изобрази о њему  - како има предњи део лављи, а задњи мравињи. Отац 
његов је телоједац, мати, пак, сочивоједица. А кадa рађа мраволавчића, рађа га са две 
природе – не може да једе месо, због мајчине природе, а нити сочива ради очеве. И 
угине због тога што нема хране. Тако сваки човек двоједушан недовршен је у свим 
путевима својим. Јер не можеш рећи и да и не, као и не и да, каошто рече сам Господ 
Исус Христос, Син и Слово божије. 

Фисиолог 
 

Речник технологије је настао пре готово 37 година у време када је 
на овим просторима владао такозвани декадентни социјализам. Речима 
аутора, намера  речника је била да „провоцира удобни социјални 
оптимизам и умишљаје једне тада склеротичне утопије“. Речник је 
иступио против декартовског cogita, институционализама, октроисаног 
колективизма и индивидуализма, технологије као „производње облика у 
историји“, наспрамности или огледалске рефлексије субјекта у историји 
… тј. против свих модерних идеологема а у име непосредности живота, 
личности и воље. Аутори су пажљиво изабрали речи, „спасавајући их са 
пијаце“, којима су промовисали своје ставове и уверења. Ослањајући се на 
властито знање али и пре свега на стваралачку интуицију, група студената 
из редакције студентског часописа Видици је успела да створи дело које је 
најавило ново доба. То ново доба под именом постмодернизам  је, како ће 
се касније показати, успешно уклонило сваку недвосмислену 
кларификацију и класификацију стварности и уместо мишљења понудило 
– сензибилитете. Али у време када  се појавио Р.Т. је својом радикалном, 
антихуманистичком амбиваленцијом  збуњивао, засмејавао па и плашио 
духове који су га час сматрали радикално левичарски час десничарски 
оријентисаним политичким прегнућем. 

Међутим, са раздаљине од неколико деценија, морамо приметити 
да су се неке у то време еманципаторске стратегије сувише добро примиле 
и/или претвориле у своју супротност те као такве отупиле критичку 
оштрицу. 

Данас више нема социјализма а не само регион већ цео свет живи 
у некој врсти декадентног транзиционализма, у коме се поменути 
социјални оптимизам претворио у маниристички песимизам са 
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хроничним недостатком било каквих утопија (осим ако не посматрамо 
помодно превредновање социјализма/комунизма као „рециклажу на трагу 
утопије“).   

Даље, подсетимо да такође нема више декартовског субјекта у 
нашем постхуманистичком свету који настоји да практично обезвреди ту 
категорију, проширујући је ад апсурдум: „Идеја субјективности као 
асамблажа који укључује  нељудске чиниоце има одређене последице. Пре 
свега, она имплицира да субјективност није ексклузивни прерогатив 
антропоса-а; потом, да није у вези са трансценденталним разумом; даље, 
да је раздвојена од дијалектике рекогниције; и напослетку, да је заснована 
на иманенцији односа“.1   

Постпостмодерни плурализам је својим непрегледним мноштвом 
једнаковредних (изостанака) перспектива растопио или бар замутио 
разлику између субјекта и објекта, означитеља и означеног, органског и 
неорганског, политике и полиције (Рансијер), живота и смрти итд. Како 
савремени постхуманистички субјекат, мотивисан политичком 
коректношћу, не може себи дозволити да директно поништи 
антропоцентрички субјекат, он га поништава на компромисан начин – 
тако што укида објекат.  

А епоху „производње облика у историји“, у прве две деценије 
постмодернизма, наследила је епоха „сакупљања и прекомпоновања сенки 
тих облика“, прецизније, потискивања односно растварања  модерних 
институција државе, расе, класе, рода, пола и слично. Данас, после доба 
„од реалности отуђене“ историје и нереалности „одомаћених“ 
симулакрума преовлађује недодирљиви реализам или микрореализам, 
којим терминима означавамо актуелно агрегатно стање технологије. О тој 
врсти реализма се може говорити  када је упитању било који аспекат наше 
стварности јер наша савремена технологија не тежи облицима нити 
симулацијама  облика већ њиховој „јединственој непрепознатљивости“.  
Пример представља „персонализација“ путем  ДНК, на ћелијском нивоу, 
која се појавила пошто смо ољуштили огледало, тачније одбацили 
(ауто)рефлексију. Тако форензика наслеђује психологију као што је 
психологија наследила религију а ова  философију. А Личности ни од 
корова. 
 
                                                           
1 Rozi Brajdoti, Posthumano, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2016,  str.115. 
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Такву анонимну а учинковиту стварност желимо да „раскринкамо“  
нашим Речником неологизама контрареволуције 21. века, чије поједине 
одреднице ће бити први пут представљене на овој изложби . У питању је 
речник нових речи које нисмо нашли на пијаци а које можда могу да нас, 
захваљујући свом сатиричном тону, подсете на нека потцењена 
преимућства дистанце. Сматрамо доба у коме живимо цинично 
контрареволуционарним управо стога што пуки недостатак дистанце те 
пад у анонимност, представља као наставак модернистичког 
егалитаристичког и еманципаторског  пројекта, само без прогресизма!  
Као што је познато, модерна а модернизам још више су били усмерени ка 
будућности (у постмодернизму је пак време уопште имало синкретичан 
карактер). Данас нам се чини да се будућност више не представља као 
идеолошка колико као техничка(!) и наравно анонимна категорија. Због 
тога наш речник, помоћу  парадокса, покушава да именује „неименљиво“ 
и сачува ову садашњост без смисла за будућност – за случај да нам се у 
инфлацији разноразних повратака попут повратка религије, трибализма, 
изолационизма, сексизма, етницизма итд. и будућност ипак врати. При 
томе  се у конституисању ових речи позивамо  на оне Хераклитове дечаке 
који преварише чак и Хомера, рекавши му да ваши које примете и ухвате 
остављају  а оне које нису ни приметили ни ухватили собом носе… 

 
Душица Поповић 
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РЕЧНИК НЕОЛОГИЗАМА КОНТРАРЕВОЛУЦИЈЕ XXI ВЕКА 
(одломак) 

Душица Поповић 
 
 
анималенција  (лат. animal, животиња + лат. exellentiа, изврсност) Њено 
Височанство Животиња, племенити дивљак двадесет првог века; 
исподпросечност подчовека која се разуме као надпросечност када и ако 
добаци до просека 
 
ентропославија  (ентропија + Југославија) поступак при коме се 
Југославија иако званично више не постоји и даље подгрева у складу са 
другим принципом термодинамике  
 
футуромалија  (лат. futurum, будуће време + грч. anomalia, неправилност) 
будућност као споредни продукт или неуспех науке; последица 
потцењивања прошлости која никада не би прошла, да је наишла на 
адекватно разумевање  
 
гинофузија  (грч. gyne, жена + конфузија) пети талас феминизма који 
еманципацију као борбу за права жена сматра неодрживим концептом и 
уместо тога поручује да је еманциповано бити – жена; егалитарна пракса 
која омогућава женама као и свима осталима да се променом пола остваре 
у улози жене у (пост)патријархату 
 
култруизам (култура + труизам, општепозната истина, баналност) 
схватање културе у ужем смислу као општег места које успорава развој 
савремене цивилизације 
 
нихилационизам  (нихилизам + изолационизам/национализам) назив за 
политику коју данас заступају оне самосвесне државотворне заједнице 
које су прерасле сопствену јучерашњицу али нису дорасле данашњици; 
ништа али наше 
 
сократеска (Сократ + гротеска) инклузивна варијација Сократове 
сентенце Знам да ништа не знам која гласи Знам да не умем да не знам а 
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односи се на оне савременике/це који не верују у (не)знање будући да се 
свако незнање тумачи  само као дикриминисани облик знања 
 
страхоман (страх + наркоман) особа која се не боји нечег одређеног нити 
се боји страха као таквог већ да ће остати без страха и упасти у кризу, 
будући да јој је страх једино животно гориво и медиј за спознају света 
 
уникобулоза (уникат + небулоза) веома висок статус који данашње 
друштво приписује недостатку квалитета као неесенцијалистичком, 
бескомпромисном облику квалитета; пример представља аутентична 
неписменост бројних Рома који бране свој културни идентитет одупирући 
се фашистоидним покушајима описмењавања тј. Акултурације 
 
вероинсталатер (вероучитељ + водоинсталатер) свештено лице или особа 
која се тако осећа а која спроводи еколошки недовољно валоризован али 
врло исплатив програм испирања мозга помоћу религије 
 
здравнање (здравље + равнање) постпостмодерна идеологија која 
посматра здравље тј.психофизичку хомеостазу као надградњу живота јер 
ко се здраво храни (зло) не мисли 
 
жртвономија (жртва + грч. nomos, закон, обичај) друштвено уређење, 
грађански статус и социјалну видљивост признаје двама сталежима: 
манифестним и латентним жртвама; западна, индивидуалистичка 
варијанта инсистира на слободном избору те особа сама бира да ли ће 
бити жртва пушења, дебљине, стреса, моде, политичке (не)коректности 
итд. за разлику од источне која се држи наследног права на жртву 
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“COLLOQUIUM DICTIONARIUM“ 
 
 
Током школске 2016/2017. године Речник технологије био је предложак за 
студентске вежбе на неколико студијских група. Студенти Филозофског 
факултета Универзитета у Београду сусрели су се с Речником на 
предметима Херитолошке технологије (кроз два курса: Пренатална 
херитологија и Технологија заборава) и Методика наставе историје 
уметности, студенти Факултета примењених уметности Универзитета 
уметности у Београду на предмету Музеологија и студенти Факултета 
уметности Универзитета у Приштини – Звечан на предмету Историја 
уметности. Током рада на овим предметима, међу младим колегама – за 
које је Речник с ону страну памћења – указале су се сенке некадашње 
младости, оне која је створила Речник. Тако су, домишљајући и 
дешифрујући старе, настале нове Речи. 
 

 
Атмосфера са академских курсева посвећених Речнику технологије, шк. 2016/2017. 
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Насловна страна Речника технологије (кат. бр. 1) 
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СПИСАК ИЗЛОЖЕНИХ РАДОВА 
 
 
 
 
1. „Речник технологије“, Видици: часопис за друштвена, културна и 

политичка питања, број 1-2, год. XXVII, 1981, 28. страна, 50х35 cm 
2. Aудио продукција редакције Видика 

1. Пластика, пластика, Идоли;  
2. Слободан Шкеровић, Поклон;  
3. Насмејани Којот говори своје песме; 
4. Поеме Градилиште и Моћ речи Бране Петровића; 
5. Дочек штафете младости у Студентском граду 1982;  
6. Снимак два разговора на политичким форумима о Речнику 

технологије (јануар 1982). 
3. Документарни видео прилози:  

1. Необјављене изјаве за Трезор РТС, 2015.  
2. Речник технологије као анти-утопија , документарни материјал, 

2014. 
3. Речник технологије – 33 године после, документарни материјал, 

2016. 
4. Две емисије Трезора РТС о академским курсевима на тему 

Речника технологије, 2017. 
4. „Речник технологије“, Видици: часопис за друштвена, културна и 

политичка питања, број 1-2, год. XXVII, 1981., дигитална штампа на 
основу оригиналног предлошка, 2018, 28 страна, 50х35 cm 

5. Ана Митровић, Александра Павловић, Милица Петровић, Александра 
Поповић, „Погледи и огледања“,  2017, група предмета, асамблаж. 

6. Наташа Аврамовић, Теодора Васиљевић, Катарина Стајевић, Милена 
Стојковић,  „Значке Југославије“,  2017, асамблаж. 

7. Милица Величковић, Вељко Јоковић, Андреа Стојисављевић, 
„Откључавање“, 2017, асамблаж. 

8. Илија Андрић, Никица Видојевић, Павле Ђајић, „Средство за 
сузбијање идеја и новотарија (и криминала)“, 2017, редимејд 

9. Испитни резултати полазника специјалног курса Технологија 
заборава* (омаж Речнику технологије), 6. јун 2017, Београд, 40,3×28,7 
cm, Сигн. д. д: „Д. В. 2017.” Калиграфисање, минијатура, рукопис 



15 
 

10. Светлана Милутиновић, Цивилизацијски карусел, 2017, асамблаж, 
80x50 cm 

11. Душица Поповић, Речник неологизама контрареволуције 21. века, 
2017, амбијентална инсталација, 12 речничких одредница, дигитална 
штампа на прозирној фолији. 

 
 
ТРЕЗОР, Други живот Речника технологије, први део 
Петак, 19.01.2018, на РТС 2 око 13:00 и после поноћи 
  
 
Екипа „Трезора“ присуствовала је на Филозовском факултету једном часу 
посвећеном Речнику технологије, где су студенти  на основу једне 
изабране одреднице из Речника, износили своја мишљења о овом 
несвакидашњем спису који и данас поставља безбој питања и није ни мало 
изгубио на својој свежини и актуелности. Ово емитовање у „Трезору“ је, 
после 36 година од јавне анатеме и изгона, први повратак Речника 
технологије у најширу јавност.  
      – Учесници: Проф. др Александар Петровић, предмет културна 
антропологија на Филолошком факултету; студенти ИВ године Историје 
уметности на Филозофском факултету: Исидора Драгичевић, Реа Терзин, 
Новак Клишић; студенти И године кинеског језика на Филолошком 
факултету: Матија Мирковић, Вукица Антонијевић; Александра 
Стевановић, студент докторанд; Душица Поповић, историчар уметности; 
Димитрије Вујадиновић, директор Фондације Балканкулт; проф. др 
Драган Булатовић, предмет музеологија и херитологија на Филозофском 
факултету; проф. др Слободан Мијушковић, историчар уметности 
      – Сниматељ Вук Ћетковић, асистент Игор Стојковић, сниматељ звука 
Срђан Бајски, расветљивач Мирослав Карановић, организатор Гордана 
Грдановић, уредник истраживач Маријана Чутурило, графичка обрада 
Милена Марковић, монтажер Љубомир Плављанић, аутор Бојана Андрић 
      – Снимано 24. маја 2017, премијерно емитовање; Редакција за 
историографију 
 

Уреднице: Бојана Андрић, Милена Јекић Шотра 
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 
Галерија ПРОЗОР, 16-26. јануар 2018. 
 

 
 

ПРВИ ДАН: УТОРАК 16. ЈАНУАР 2018.  
18.00: а) Подизање заставе СФРЈ уз песму Пред пустињским људима 
Живојина Стојковића 
б) Изложбу отвара проф. др Татјана Паунеску Feinberg School of Medicine, 
Northwestern University, Chicago. 
19.30: в) Концерт Светлане Стојановић Кутлача, чембало, 
Хептадекагон – Речник од Хермеса до Баха . 
 
ДРУГИ ДАН: ТРИБИНА, СРЕДА 17. ЈАНУАР 2018. 
18.00: Промоција зборника Хептадекагон – Речник технологије као 
анти-утопија , Институт за европске студије, Београд, 2017. 
Домаћин Димитрије Вујадиновић, а гости: др Миша Ђурковић, директор 
Института за европске студије, др Сузана Полић, директор Централног 
института за конзервацију, Београд. 
 
ТРЕЋИ ДАН: ЧЕТВРТАК 18. ЈАНУАР 2018.  
18.00: Политика и лингвистика Речника технологије  
Домаћин Александар Петровић, а гости: проф. др Јелена Филиповић, 
Филолошки факултет Универзитета у Београду, проф. др Слободан 
Самарџић, Факултет политичких наука Унивезитета у Београду. 
 
ЧЕТВРТИ ДАН: ПЕТАК 19. ЈАНУАР 2018.  
18.00: Теологија Речника технологије  
Домаћин Владимир Димитријевић, а гости: Александра П. Стевановић и 
Стефан Пауновић, докторанди студија историје и филозофије природе, 
науке и технологије, Универзитета у Београду и Дејан Вукелић, докторанд 
студија историје уметности Филозофског факултета Универзитета у 
Београду. 
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ПЕТИ ДАН: СУБОТА 20. ЈАНУАР 2018.  
18.00: Речник технологије  у историјском окружењу неоавангарде 
Домаћин Драган Булатовић, Центар за музеологију и херитологију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, а гости: проф. др 
Слободан Мијушковић и др Драган Ђорђевић, професор књижевности.  
 
ШЕСТИ ДАН: УТОРАК 23. ЈАНУАР 2018.  
18.00: Шта то музеализујемо с Речником технологије ?  
Домаћин Милан Попадић, а гости: Јелена Вушуровић, мастер студент 
музеологије и херитологије и Новак Клисић, студент историје уметности, 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, Душица Поповић, 
историчарка уметности и уметница. 
 
СЕДМИ ДАН: СРЕДА 24. ЈАНУАР 2018. 
18.00: Савремени значај Речника технологије 
Домаћин Милош Кнежевић, уредник часописа Национални интерес, а 
гости: проф. др Татјана Паунеску, Универзитет Нортвест, Чикаго, др Саша 
Гајић, Институт за европске студије, Београд. 
 
ОСМИ ДАН: ЧЕТВРТАК 25. ЈАНУАР 2018. 
18.00: а) Премијерно приказивање Трезора посвећеног Речнику 
технологије, домаћин Бојана Андрић. 
18.30: б) Разговори о Југославији, гостујући програм Музеја Југославије, 
домаћин Татомир Тороман; 
20.00: в) Игор Јовичић, Спуштање заставе последње Југославије, РСЦГ, 
документарни запис техничког спуштања заставе Републике Србије и 
Црне Горе. Након пројекције ће господин Јовичић поклонити запис 
фонду Музеја Југославије. 
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ДНЕВНИ ПРОГРАМИ 
 
 
а) Ауторска тумачења изложбе: 1 сат пре почетка пратећег програма. 
б) Стручна вођења ће свакога дана у 12.00 обављати студенати историје 
уметности и студенти примењене уметности. 
в) Отворени атеље калиграфије Дејана Вукелића: свакога дана у 12.00 
Дејан Вукелић ће на свитку, у маниру Речника, исписивати имена 
сарадника на изложби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотив разбијеног огледала из Речника технологије 
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