ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА
„НИШ-ГРАД
НАПРЕДНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА“
ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА „НИШ-ГРАД НАПРЕДНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА“
Монографија „Ниш-град напредних технологија“, аутора Душана Сенћанског,
чији је издавач Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града
Ниша, представљена је јавности. Њен аутор, Душан Сенћански, говорећи о
монографији, истиче да, када на први поглед погледамо друштвена кретања,
можемо стећи утисак да је у Нишу све пропало и да се промене не дешавају.
Међутим, како каже, нису пропале ни наука, ни привреда, само су промениле
облик, трансформисале се и прилагодиле времену у којем постоје.
Он је нагласио да су оцене рецензената за њега меродавне, али и мишљење
које о књизи имају читаоци. Рецензенти, професор емеритус Љубиша
Митровић, професор Братислав Миловановић и професор Ванчо Литовски
светска су имена у области науке и то што су они у својим рецензијама
написали о овој монографији, за мене је од посебног значаја, поручио је
аутор.
Он о Нишу у монографији говори као о граду напредних технологија и некад
и сада. „ У Нишу постоји 300 малих фирми које раде у области ИТ-а, а да би
се радило у тој области није довољно да неко само то жели већ је потребно
знање.Ми у Нишу имали смо срећу да у области ИТ технологија постоји јака
база-Електронски факултет, јак Машински факултет, Природно-математички
факултет, школе струковних студија и средње школе, приватни
универзитети Сингидунум ,Метрополитен и други. Све ове образовне
институције имају посвећен озбиљан програм за област ИТ и ту може да се
научи“, каже Сенћански и додаје да нису само образовне институције
створиле ту базу.“Политика коју је имала некадашња Електронска индустрија
да годишње даје 1000 стипендија за високостручне кадрове довела је до тог
„електронског бума“. Он наглашава да је ЕИ некада производила шест
милиона телевизора, 10 милиона радио апарата, више десетина милиона

електронских цеви, толико електронских компоненти и полупроизвода у
фабрици. Она је имала своју мисију и у доба кризе када су почеле да ничу
мале фирме, додаје Сенћански. „Кад год је наступала на сајмовима, те мале
фирме ишле су са Електронском индустријом Ниш, као независне. Сада су
неке од тих фирми озбиљне, нарасле су и по броју запослених и по тржишту
које покривају.“
Сенћански посебно наглашава да треба створити окружење које ће млађим
генерацијама пружити услове да овде, где могу да науче, могу и да раде,
како би остали овде.
Монографију је издала Канцеларија за локални економски развој и пројекте.
Начелник КЛЕРП-а др Милан Ранђеловић истакао је на промоцији да је књига
Душана Сенћанског посебна јер се у њој, по први пут, обухвата све оно што је
у погледу индустријског развоја и наслеђа у Нишу рађено. На темељима ЕИ
основана су бројна мала и средња предузећа, у области електронике,
машинства, телекомуникација и информационих технологија. „Циљ ове
монографије је да на једном месту сажме све оно што је Ниш карактерисало
као град напредних технологија којима данашње компаније располажу, а
које нас данас чине градом напредних технологија. Надамо се да ће у
будућности Ниш и у регионалним оквирима бити познат по својој привреди,
НТП-у, чија је изградња у току и који би требало да буде главни ресурс и
потврда га Град Ниш и у наредним годинама може бити град напредних
технологија“, закључио је Ранђеловић.

