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Драги студенти, потреба ми је да Вам, се обратим на овај начин као ваш професор. Неки од Вас ме 

и лично познају, зато што сам некима предметни професор, али обраћам се потпуно исто и свима 

вама којима не предајем. Ову новонасталу ситуацију не желим да коментаришем, хтео бих само да 

испоштујем правила која су у овим данима неминовност. Ми као заједница наше Академије СПЦ 

за уметност и конзервацију имамо и један виши степен разумевања једни према другима у данима 

Великог поста, пред наступајући најрадоснији и највећи хришћански празник Христовог 

ускрснућа, да се понашамо благонаклоно и да у овим тренуцима покушамо да помажемо једни 

другима. 

Верујте да је и за мене новина рад на даљину, и зато Вас пре свега молим да не замерате, већ да 

својим учешћем и залагањем помогнете, како мени тако и свима мојим колегама професорима да 

се наша активност покаже као плодоносна сарадња. У овим данима и оваквим тренуцима, неки 

паметни мудраци говораху да се радом и молитвом може много тога превазићи. На нама је да 

будемо смерни и да бар покушамо да свако на свој начин овакве мудрости тумачи у тишини својих 

мисли, а да по свршетку свега овога у срећи и задовољству заједнички сви поделимо и јавно оно 

што се дешавало. 

Активност које ћу ових недеља обављати, а тиче се наставе на предметима: Конзервација 

предмета од племенитих и неплеменитих метала 1, Конзервација предмета од племенитих и 

неплеменитих метала 2, Конзервација црквеног мобилијара 1, Конзервација црквеног мобилијара 2 

на Студијском програму Обнова и чување, Основне академске студије на II и III години основних 

академских студија, као и Елементи црквене архитектуре кроз епохе 1, Елементи црквене 

архитектуре кроз епохе 2, на Модулу: Конзервација црквеног мобилијара, и Елементи црквене 

архитектуре кроз епохе 1, Елементи црквене архитектуре кроз епохе 2, на Модулима: 

Конзервација иконе и Kонзервацијa зидне слике (као изборни предмети), за студијски програм  

другог нивоа студија, Мастер студија, везују се искључиво на презентације које ће те уредно 

добијати у временском периоду, дана када је по распореду , који је и даље важећ, добијати путем 

е-maila, или можда преко факултетског сајта. Прва „угледна предавања“ припремићу за све вас 

који сте у обавези да слушате горе поменуте предмете још у понедељак 23. 03. 2020. године. 

Угледна само из једног разлога, јер ћу с правом очекивати ваше искрене реакције, у смислу да ли 

вам одговарају, или ће те имати некакве сувисле сугестије. Уз ове презентације слаћу вам и адресе 

сајтова са YouTube који ће вам помагати у смислу туторијалних сегмената у даљем раду. 

Такође што бих волео да са вама поделим, поштоване колеге студенти је мој предлог око вођења 

евиденције у трајању овога стања, а које би свима било од драгоцене користи. Предлажем да се 

евидентирају ваши е-mail(ови) које ће те ми ви слати у данима када су по важећем распореду моја 

предавања. Ако имате некакав бољи предлог, са задовољством ћу га прихватити. 

Најважније од свега је да овим путем могу и да вам гарантујем да се квалитет у настави засигурно 

неће у многоме осетити, а оно што ће нам верујем остати као горчији укус је да започете предмете 

нисте завршили. Молим вас да се не секирате, јер када се све ово заврши, а ми будемо задовољни, 

најмање је да се у договореним и за то потребним временским терминима састанемо и да по 

стеченим сазнањима које ће те, надам се добити, на овај начин и то заједнички завршити. 
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Поштоване колеге студенти желим да верујем да ћемо успети да комуницирамо на обострано 

задовољство, а мени ће бити посебно драго у колико од вас будем добијао е-mail(ове) , то ће бити 

показатељ да се разумемо и да несметано комуницирамо. 

Срдачан поздрав од вашег професора Звонка Б. Петковића. 

 

П. С. сви студенти (колеге) којима не предајем такође имају могућност да се јаве, у колико 

будем могао да им одговорим на њихове захтеве, биће ми драго. 

 

 


