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Поштовани директоре, Проф. Огњановићу,  

Поштовани председниче,  Проф. Цветковићу, 

 Цењени чланови Научног Већа МИ САНУ,  

 

 У периоду од 24.8-1.09.2019. године учествовала сам у раду 

међународне научне конференције 5
th
 International scientific 

conference “Modern Problems of Mechanics” у организацији 

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Department of Theoretical and 

Applied Mechanics, August 28–30, 2019 | Kyiv, Ukraine 
Конференција је одржана на Националном Универзитету 

''Тарас Шевченко'' из Кијева и на Катедри за Теоријску и 

примењену механику. 



 Моје учешће се огледало у  одежавању пленарног предавања 

под називом: 

 
''ROLLING BALLS OVER THE SPHERE AND VIBRO-IMPACT DYNAMICS'', 

In memory of Scientist and my Professor Yuri Alekseevich Mitropolski (January 3, 1917 - June 

14, 2008), Plenary Invited Lectire 

 

које сам посветила академику  Јури Алексеевичу Митропољском, 

мом професору из Института математике НАНУ у Кијеву и из 

периода када сам тамо изучавала асимптотске методе нелинеарне 

механике светски познате школе Крилов-Богољубов-Митропољски, 

којој припадам, и у коју ме је уписао академик Митропољски. Моје 

име се налази у Биобиблиографији, која је публикована у издању  

НАНУ поводом Јубилеја 90 година жовота академика 

Митропољског.  Ове године је обележавано 110 година од рођења 

знаменитог Физичара Н. Н. Богољубова, који је био ментор 

доктората академика Митропољског, мог професора. .  

Ово моје пленарно предавање је било прво у програму, после 

свечаног отварања Комференције, у оквиру кога је говорио 

академик, професор Грінченко В.Т. из Националног института 

хидромеханике (Інститут гідромеханіки НАН України) . Његово 

предавање је било о цитираности научних публикација и о њиховом 
утицају на развој научних достигнућа (Оцінка цитованості 

публікацій і її вплив на розвиток наукових досліджень).  

Пленарним предавањима је председавао Јарослав 

Жук, шеф Катедре Теоријске и примењене механике 

Националног Универзитета ''Тарас Шевченко'' из 

Кијева. 

Како су организатори сазнали из докумената да је мој 

75-ти рођендан, баш 28 августа,  Професор Јарослав Жук, ми 

је у име Катедре и учесника Конференције честитао 

рођендан, једним букетом цвећа, и уричо поклпне и књиге 



са најбољим жељама за даље научне успехе и добро 

здравље. 

 Ја сам тада искористила прилику да Катерди  

Теоријске и примењене механике Националног 

Универзитета ''Тарас Шевченко'' из Кијева предам 

Саплемент-публикацију САНУ на енглеском језоку  

“Life and work Serbian scientists’’, који садржи сажетке 

биобиблиографија српских научника  публикованих у  

првих десет томова значајне едоције САНУ 'Живот и 

дело српских научника''.  Побликаије је изазвала 

интересовање колега и учесника конференције. 

Затим сам ја одржала пленарно предавање, које је 

оцењено интересантним. Било је и неколико питања у току 

дискусије, а посебно интересовање је показано у неким 

индивидуалним доскусијама у паузама Конференције. 

Једног младог колегу из Јапана је посебно интересовао део 

о теорији судара, који је мој оригинални и ауторки 

аутентични допринос теорији  судара телау котрљању. 

Моје учешће је и са једним секцијским предавањем 

под насловом: 

''FRACTIONAL TYPE MODES OF FREE AND FORCED TRANSVERSAL 

VIBRATIONS OF AN HYBRID MULTI-MEMBRAVE SYSTEM'' ,  In memory 

of Scientist Oleg Aleksandrovich Goroshko (January 1, 1925- September 

1, 2017), Sectional Lecture. 

 

То предавање сам посветила академику Академије наука 

високих школа Украјине Олегу Александровичу Горошку, 

захваљујући чијем предлогу сам постала члан ове Академије наука 

високих школа Ујрајине, и са којим смо коауторски написали 



монографију ''Аналитиччка механика дискретних наследних 

система. Пре двадесет година у време публиковања ове 

монографије, она је била јединствена интегрална теорија динамике 

дискретних наследних система. У то време (2000) су постојале 

публиковане монографије посвећене наследним континуумима, 

али не и динамици дискретних наследних система.  Нажалост 

публикована је само на српском. Књига је настала у време агресије 

и бомбардовањам и у  то време Сбија је била још под санкцијама. 

Конференција је трајала три дана и радила у пленуму и двема 

секција.ма. Научни ниво конференције оцењујем високим и 

фокусираним на модерне проблеме Теоријске и примењене 

механике. 

Као материјали Конферемције публикован је програм и 

К+Зборник апстраката. 

За моја предавања публиковани су  једностранични апстракти 

са следећим библографским подацима: 
Katica R. (Stevanović) Hedrih, (2019), ROLLING BALLS OVER THE SPHERE AND VIBRO-IMPACT 

DYNAMICS, In memory of Scientist and my Professor Yuri Alekseevich Mitropolski (January 3, 1917 - 

June 14, 2008), Plenary Invited Lectire , 5
th

 International scientific conference “Modern Problems of 

Mechanics” (Сучасни проблеми механики), held 28–30 August at Acad.Glushkov av., 4-e, Kyiv, Ukraine. 

Modern Problems of Mechanics -Kyiv-2019, str. 103. National Taras Shevchenko University of Kyiv, 

Department of Theoretical and Applied Mechanics, August 28–30, 2019 | Kyiv, Ukraine 

Katica R. (Stevanović) Hedrih, (2019), FRACTIONAL TYPE MODES OF FREE AND FORCED 

TRANSVERSAL VIBRATIONS OF AN HYBRID MULTI-MEMBRAVE SYSTEM ,  In memory of Scientist Oleg 

Aleksandrovich Goroshko (January 1, 1925- September 1, 2017), Sectional Lecture, 5
th

 International 

scientific conference “Modern Problems of Mechanics” (Сучасни проблеми механики), held 28–30 

August at Acad.Glushkov av., 4-e, Kyiv, Ukraine. Modern Problems of Mechanics -Kyiv-2019, str. 23. 

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Department of Theoretical and Applied Mechanics, August 

28–30, 2019 | Kyiv, Ukraine 

 На крају, али не и неважно, имала сам част да будем и члан 

научног Комитета, ове Конференције, као и да председавам једном 

седницом Конференције. 



 На Конференцији сам се срела са колегама, које познајем 

скоро четири и випе деценија, али и мналде нове генерације. 

Нажалост једног броја мојих научних пријатеља више нема међу 

живима. 

У прилогу Извештаја достављам: серију докумената из којих се 

закључује сва озбиљност научне селекције и највиши научни ниво 

научног програма  ове интернационалне конференције Modern 

Problems of Mechanics -Kyiv-2019,  не много обимне по броју улесника, 

али веома високог научног нивоа по приказаним научним резултатима. 

У Београду, 19.  октобар  2019. године      

 

Професор др Катица (Стевановић)  Хедрих 
 

********************* 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

          



 



     

    

  



    

   

 



 

  



    

    

   



   

 


