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У периоду 21-27 април боравила сам у Ростову на Дону по позиву организатора  

интернационалне научне конференције: 

 

OPERATOR THEORY AND HARMONIC ANALYSIS, 22 - 27 APRIL 2018, ROSTOV-ON-DON, 
RUSSIA , OTHA-2018,  http://otha.sfedu.ru , otha.conference@gmail.comм ,  Southern Federal University  and 

Don State Technical University 

Тhе conference is related to the different areas of mathematics, especially harmonic analysis, found on theory, 

approximation theory, differential equations and varieties analysis, developed intensively last decades 

    

У раду ове интернационалне конференције учествовала сам са пленарним предавањем – по 

позиву. Ово пленарно предавање по позиву сам одржала под називом: 

Analytical dynamics of fractional type discrete system 
  

Исто сам одржала у великој конференцијској сали – амфитеатру Института математике. и 

природних и компјутерских наука. 

 

  Предавање је добро прихваћено и било је интересовања о појединим елементима садржаја 

предавања, а дискусија се наставила и у паузама конференције.  

 

Предавање је штампано у изводу на CD каталогизираном електронском носачу, а под називом и 

библиографским подацима: 

  
Hedrih (Stevanovic) K. R. Analytical dynamics of fractional type discrete system, Modern 

Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis, Proceedings 

of the VIII international conference "Modern Methods, Problems and Applications of Operator  

Theory and Harmonic Analysis VIII"(Rostov-on-Don, 22 - 27 April, 2018). pp.  61-62.. 

ISBN 978-5-6040259-4-9, c Rostov branch of the Russian engineering academy,  

 

 Цео ток предавања је сниман филмском камером, тако да је остао траг у виду филма и о мом 

пленарном предавању, као и о осталим пленарним педавањима Конференцје.. 



. 
 

 

 

Имајући у виду да сам учествовала у дискосијама по већем броју 

пленарних предавања и секцијских саопштења, као и давала коментаре и 

научне информације и инструкције, један број учесника старије генерације, 

изразио је дивљење  ширини мојих зања, која сем уложилча у научни рад 

конференције. То је посебно видљиво имајући у виду да је у раду 

конференције било више специјализованих математичара из области 

Математичке анализе, мање из Математичке физике, а најмање и области 

Теоријске и примењене механике..  

Морам да истакнем и да сам освојила научне и људске симпатије 

многих учесника, имајући посебно у виду да сам у конференцији овакве 

орјентације и садржаја, не много пута учествовала, и да нисам раније 

познавала већину од учесника. 

Коментар је био, и нивоа оцена, да су на конференцијама које су 

специјализоване веома ретко сретали научнике тако широких знања и 

видика. Наравно, то је најлепше, што један учесник међународне научне 

Конференције, може да доживи од својих саврееника, а посебно оних 

најстаријих. 

   

         На конференцији је било речи и о друштву под називом: International Society for 

Analysis, its Applications and Computation, http://isaacmath.org/ , о којој је говорио

Michael Reissig, у пленарном предавању под назовпм: Short communication on ISAAC by M. Reissig, 

ISAAC President, and ISAAC award ceremony. У оквиру тог предавања споменут је академик

Пилиповић са својом групом из Новог Сада, поред осталих.  Било је интересовања и

академика Градимира Миловановића и академика Дагоша Цветковића. 

 

      Лепота научних емоција, и сећање на изузетну пажњу коју сам овде 

доживела и од сасвим младих истраживача, као и оних који су у 

поодмаклим годинама представља за мене изузетну енергију, коју сам са 

ове конференције поново донела у Србију, где је тешко добити и најмању 

јавну похвалу од својих колега и признање за достигнуте стваралачке и 

научне резултате! 

 
Организација Конференције је била добра, предавања и саопстења на 

високом научном нивоу, мада претежно математичка, а мање у области механике, 

сем на секцијама. На овој конференцији је био велики број младих учесника, што 

је посебна вредност ове Конференције и што посебно радује. 

 

Не могу, а да, у овом Извештају, не истакнем гостопримство организатора и 

добру организацију и научног програма и пратећих поподневних екскурзија, као 

и комплетну исхрану свих учесника Конференције у објектима студентског 

стандарда, као и више забавних вечерњих коктела  и уметничких програма у 

паузама Конференције, а у руском националном стилу. 

 

            Била сам, и овог пута, ако и пре две године,  гост Донског државног техничког 

универзтета, и смештена у луксузном апартману за гостујуће професоре, студентског 

дома, намењеног најбољим студентима овог универзитета. Организатори и ДГТУ су ме 



сачекали на аеродрому,  када сам допутовала, а ректор ДГТУ је одредио и специјалног 

пратиоца и кола да ме у одласку исорате и старају се о мени  до одласка, имајући у виду   

да је ове године почео да ради нови аеродром, који је 50 км удаљен од града. На томе 

сам захвална ораганизаторима, који су ми олакшали долазак и одлазак из Ростиова на 

Дону. 

 

           На крају, да напоменем да сам од стране ректора, а у име Донског државног 

текничког универзтет предложена и прихваћена за академског експерта за рангирање 

зиверзитета---''the academic expert for the QS World University Rankings.  У својству 

експерта  '' the QS World University Rankings'' сам раније предложена и приваћена  и од 

Московског авијационог института МАИ, као и од ректора престижне и са дугом 

научном традицијом Харковске Политехнике (на кој је Александар Михаилович 

Љапунов створио Теорија стабилности, као и на којој је радио Нобеловац Лав Ландау). 

 

У прилогу су инсерти докзумената из којих се може добити увид у рад ове 

Конференције, као и мој научни прилог овој конференцији, као и позивна писма.. 

 

  С обзуиром да су неки истакнути руски и инострани научници, учесници ове 

конференције, учествовали у неким од претходних научних скупова МИ САНУ, а неки 

планирају учешће у најављеном научном скупу у Новом Саду, изражавали су лепе и 

позитивне импресије о МИ САНУ и  истраживачима из МИ САНУ, као и српским 

математичарима. 

С поштовањем,   

                                                                                   
У Београду, 10 мај 2018.                                Katica R. (Stevanović) Hedrih 

 

                            Руководилац пројекта ОМ174001 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 



 
 

Тhе conference is related to the different areas of mathematics, especially harmonic 

analysis, found on theory, approximation theory, differential equations and 

varieties analysis, developed intensively last decades 

 
 



 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



                    
 

   
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

          
   

 

   
 


