
1. децембар 2011. 

Писмо бившег студента друге генерације и асистента факултета Томе 

Савића упућено председнику Савета 

 

Осећам потребу да се, у име друге генерације студената уписаних на тај факултет,  Вама 

лично захвалим, а преко Вас и декану проф. др. Мирославу Бабићу и свим вашим колегама  и 

особљу тог факултета, посебно онима који су учествовали у припреми и изванредној 

организацији доделе „златних индекса”. Захваљујемо вам се свима на вашем времену, труду и 

уложеним финасијским средствима, нарочито у ситуацији када данас „ником не претиче”. 

Организовање алумни клуба и акције „златни индекс” ценимо као визионарско, племенито и 

достојно најпрестижнијих академских установа у свету. 

Много је мојих колега, укључујући нас који смо у Крагујевцу, који нису имали прилике 

да посете Факултет у једном дужем периоду. Ми смо заиста фасцинирани ониме што смо 

видели и са правом смо поносни што је наш драги факултет израстао у једну изузетну, моћну и 

елитну академску и научну установу у ширим размерама. Захвални смо и поносни због те 

чињенице и као грађани Крагујевца и Србије. 

Још једном изражавамо своју захвалност Факултету који нас је својевремено едуковао и 

оспособио да се професионално исказујемо, пре свега,  у својој земљи али и у другим земљама 

широм света. 

Поздрављамо и промену назива Факултета, јер ново име најбоље означава постигнути 

ниво развоја и даље могућности, као и промене у интерактивном свету науке. Уосталом, наш 

факултет има много других, већих и значајнијих традиционалних вредности од пуког 

формалног назива. 

Користим ову прилику да предложим једну идеју која би се могла реализовати, можда 

баш преко алумни клуба, односно увођењем нових страница или линкова на вашој интернет 

презентацији. Као што је познато, духовити и анегдотски садржаји,  увек су забаван  и ефикасан 

начин комуницирања и преношења одговарајућих порука. Предлажем дакле да бивши студенти 

шаљу своје прилоге, пригодне анегдотске приказе и згоде током школовања на том факултету 

или касније из професионалне праксе. Наравно, посебан редакциони одбор би се старао да 

текстови буду на одговарајућем нивоу и са мером. Уколико ово сматрате прихватљивим, био 

бих спреман да анимирам своје колеге, бивше студенте, да сарађују, уз сопствени допринос у 

том правцу. 

    С поштовањем, 

    Тома Савић, бивши студент (62/61) и бивши асистент на МФК 

ПС: Ми добирници „златног индекса” били смо јуче по мало збуњени те се, поштујући „дневни 

ред” и време представника Факултета, нисмо и вербално захвалили на свему, па то чинимо на 

овај начин и са задршком.  

Узгред, неколико дана ћу бити на путу па се унапред извињавам уколико не будем у стању да 

промптно одговорим на било чију евентуалну поруку по овој теми. 

(Писмо упућено 1. децембра 2011. године председнику савета Факултета поводом 

манифестације златни индекс) 


