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 У периоду од 11-12 октобар 2019. године организован је научни скуп 

Conference on Nonlinearity, Belgrade, Oct 11–12, 2019, који је био посвећен 

обележавању 110 –те годишњице од рођења знаменитог научника физичара 

Миколе Миколаевича Богољубова.  Скуп је организован уз подршку 

Математичког института САНУ, а у организацији САНН. 



Прво пленарно предавање је одржао академик и подпреседник 

Националне академије наука Украјине (НАНУ), физичар професор Анатоли 

Загодорни, а наслов предавања је био :  

 

Founder of modern theoretical and mathematical physics 
 

Садежајем, овог изузетног предавања,  приказани су начни резултати 

Миколе Миколаевича Богољубова.   Ја сам заиста уживала пратећи ово 

предавање, сазнајући и нове детаље о научним резултатима Богољубова, и 

раскошности његовог стваралаштва у области теоријске и математичке 

физике. Много тога сам знала, али и много нових чињеница из живота и рада 

Н.Н. Богољубова сам сазнала из овог предивног предавања, изузетно 

умешног предавача. Било је задовољство одлушати ово предавање.  

 

После предавања, ја сам учествовала у дискусији једним коменраром, 

који се однси на асимптотске методе нелинеарне механике Крилов-

Богољубов –Митропољски. Осетивши се компетентном да гоцорим о овој 

школи асимптоптских метода нелинеарне механке, којој и ја припадам,  и у 

коју сам уписана усавршавањем под менторством академика Јури 

Алексеевича Митропољског, и положеним испитом из специјалности 

Кандисатског Минимума 1971, из Теоријске и математтичке физике, област 

Нелинеарних диференцијалних једначина.  Н.Н. Богољубов је био ментор 

докторатра, академика Јурија Алексејевича Митропољског мог професора, а 

на чију одлуку сам уписана међу његове аспиранте у Биобиблиографију 

публиковану поводом његовог животног јубилеја 90 година живота и научног 

рада, чиме сам веома поносна. Том приликом сам указала на монографије из 

метода нелинеарне механике које су коауторски написали Богољубов и 

Митропољски, а из којих сам ја студирала те методе. Једна од тих  

фундаменталних  монографија је свакако:  

N. N. Bogoliubov, Y. A. Mitropolsky (1961): Asymptotic Methods in the 

Theory of Non-Linear Oscillations. New York, Gordon and Breach. 

Прво издање је на руском језику, које сам ја користила у свом 

усавешавању  1971 године у Кијеву у Институту Математике, Националне 

академије наука Украјине, а по упутству академика Митропољског.. 



Указала сам и на публикацију  мог професора Митропољског и 

коаутора Тјабликова, а под насловом: 

Mitropolskiy, Yu. A.; Tyablikov, S. V. (1959). "Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (on 

the occasion of his fiftieth birthday)". Soviet Physics Uspekhi. 2 (5): 765–770. 

Bibcode:1959SvPhU...2..765M. doi:10.1070/PU1959v002n05ABEH003172 

која је публикована поводом 50-тог рођендана Н.Н. Богољубива. 

Надам се да неће бити замерки на моју скромност, ако истакнем 

чињеницу да  ја једина, у Србији, припадам овој научној школи Теоријске и 

математичке физуке. (види у прилогу сертификат о положеном испиту 

кандидатског минимума специјалности Теоријске и математичке физике). На 

ово усавршавање, под менторством академика Митропољског, сам примљена 

на основу научне препоруке мог професора механике Др.Инж. Дипл. 

Математичара Данила П. Рашковића. 

Такође је било инстересантно предавање професора Володимира 

Засенка, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kiev, Ukrain, из Украјине, а под 

насловом: 

Transverse Transport of Magnetized Particles in Random Electric 

Fields 

Било је интересантно предавање под насловом: 

 

Nonlinear dynamics, chaos and complex systems: A historical perspective 

 

које одржао веома надахнуто Miguel Sanjuan (Madrid, Spain). 

 

 Ја сам учествовала у раду ове конференције са 30-

томинутним предавањем, а сажетак садржаја овог предавања је 

публикован  са следећим библиографским подацима и насловом::  
 

Katica (Stevanović) Hedrih, (2019), Once again about nonlinear 

functional coordinate systems and rolling a heavy ball along their coordinate 

surfaces, In the memory to the scientists: my professor Danilo P. Rašković (1910-

1985) and academicians: Tatomir P. Andjelić (1903-1993), Yu. A. Mitropolsky 

(January 3, 1917 - June 14, 2008) , V. M. Matrosov (08.05.1932-17.04.2011) and 



V.V. Rumyantsev (19th July, 1921 – 10th June, 2007), Book of Abstracts, On the 

occasion of the 110th anniversary since the birth of N. N. Bogolyubov.   

CONFERENCE ON NONLINEARITY, Belgrade 11—12. 10. 2019, (2019)   pp. 13-14.  

ISBN: 978-86-905633-6-4.  Organizer:  Serbian Academy of Nonlinear Sciences 

(SANS), Coorganizers:  Mathematical Institute of SASA, and Southeastern 

European Network in Mathematical and Theoretical Physics (SEENET-MTP) More.  

http://imqf.ekof.bg.ac.rs/ConfNonlin/ 

 

Нажалост, нисам била у могућности, из финансијских разлога, да 

присуствујем и другом дану ове конференције, те немем елементе да 

прикажем нека од предавања, домаћих учесника ове конференције, који су 

по програму била другог дана. 
 

У прилогу Извештаја достављам: серију докумената, који су 

везани за моје учешће у овој малој Конференцији са 24 учесника, 

али која је остварила свој смисао да се обележи 110 година од 

рођења Н.Н. Богољубова.  

Конференција је не много обимна по броју учесника, али морам 

да напоменем да је било неколико ученика из иностранства са 

изузетним садржакима предавања, више историјскошнаучних 

садржаја. 

У Београду, 19. октобар  2019. године      

                                                                                                   

Професор др Катица (Стевановић)  Хедрих 

 



   

Асимптотичний метод 
Крилова-Боголюбова-Митропольського

Боголюбов Микола Миколайович (старший)
(8 (21) серпня 1909, Нижній Новгород, Російська імперія — 13 лютого 1992, Москва, 

Росія)

Крилов Микола Митрофанович
(рос.Николай Митрофанович Крылов; 17 (29) листопада 1879, Петербург, Російська імперія — 11 травня 1955, Москва, СРСР)

Ю́рій Олексі́йович Митропо́льський
(21 грудня 1916 (3 січня 1917), Шишаки — †14 червня 2008[1],[2] Київ)

 



 

Conference on Nonlinearity 

Belgrade, 11-12 October 2019 

Timetable Friday (11. 10. 2019) 

 



  09:20 – 

10:00 

40’ R e g i s t r a t i o n  a n d  o p e n i n g  

10:00 – 10:40 40’ A. Zagorodny Founder of modern theoretical and mathematical 

physics 

10:40 – 11:10 30’ C o f f e e  b r e a k  

11:10 – 11:50 40’ W. Krolikowsky Nonlocal solitons 

11:50 – 12:20 30’ M. Belić Rogue waves in optics: Facts and fictions 

12:20 – 12:50 30’ V. Zasenko Transverse Transport of Magnetized Particles in 

Random Electric Fields 

12:50 – 15:00 130’ L u n c h  

15:00 – 15:40 40’ M.A.F. Sanjuan Nonlinear dynamics, chaos and complex systems: A 

historical perspective 

15:40 – 16:20 40’ D. Horvath Gravity current behind precipitation patterns 

16:20 – 16:50 30’ C o f f e e  b r e a k  

16:50 – 17:20 30’ K. (Stevanović) Hedrih Once again about nonlinear functional coordinate 

systems and rolling a heavy ball along their 

coordinate surfaces 

17:20 – 17:50 30’ G. Djordjevic Nonlinear effects in RSII cosmological models with 

tachyon field 

17:50 – 18:10 20’ N. Filipović  Computer modelling of cardiovascular system 

 

 

 

 

 



 



 

 



  

Учесноци конференције:  Conference on Nonlinearity, првог дана Конференције 



  

 
Учесноци конференције:  Conference on Nonlinearity, првог дана Конференције 



 
 

       
Анатоли Загодорни, потпреседник  Националне академије наука Украјибе (НАННУ) и Катица 

(Стевановић) Херих  и Володyмyр Засенко из Инатитута:  Bogolyubov Institute for Theoretical 

Physics, Kiev, Ukraine (лево на слици десно) 

 



 

Анатоли Загодорни, потпреседник  Националне академије наука Украјибе (НАННУ), први пленарни 

предавач на Конференцији:  Conference on Nonlinearity, и Катица (Стевановић) Херих  

 



 

 


