
                     Радови наших ученика објављени у зборницима               

                                      Задужбине „Андрејевић“ 

 

        Задужбина „Андрејевић“ постоји од 1994. године. Основали су је др 
Душанка и др Коста Андрејевић ради пружања помоћи и подршке 
перспективним научницима. Од 2009. године пружају подршку ауторима 
најбољих мастер радова а од 2012. најбољим матурским радовима. До сада су 
у својим библиотекама објавили скоро 1200 монографија  из свих научних 
области и многих научних дисциплина. 

        Задужбина сарађује са Српском академијом наука и уметности, 
универзитетима и факултетима, научним центрима, институтима, јавним 
библиотекама, институцијама културе... 

        У библиотеци Зборници објављују се најбољи матурски радови ученика 
средњих школа у Србији. Од свих пријављених, комисија бира десетак које 
Задужбина објављује у Зборнику. 

       Школске 2011/2012. године наш ученик Вук Кесић одбранио је матурски 
рад Национални парк Ђердап, који је објављен у Зборнику Задужбине 2013. 
године. Ментор је била Снежана Цветић, наставник географије.  

      Рад ученице Исидоре Јевтић, Београд кога више нема, одбрањен у 
школској 2012/2013. години, објављен је у Зборнику 2014. године. Ментор је 
била Милка Ивић, наставник географије. 

      Прошле, 2013/2014. школске године, три рада ученика наше школе  
нашла су своја места на страницама Зборника Задужбине „Андрејевић“, 
објављеног почетком 2015. године. То су следећи ученици: 

1. Марија Кнежевић: Логотерапија – лечење смислом, ментори 
Дубравка Носовић и Душка Станисављевић, наставнице психологије; 

2. Ана Лалић: Чоколада је најстарији познати напитак, ментор Милка 
Ивић, наставник географије; 

3. Никола Мандић: Сатови су швајцарски бренд, ментор Милка Ивић, 
наставник географије. 



 
   У великој конкуренцији ова три рада су објављена међу 11 најбољих!      
Честитамо свим награђеним ученицима и њиховим менторима! 

      Фотографије са овогодишње промоције најбољих матурских радова у 
школској 2013/2014. години. Промоцију је организовала Задужбина 
„Андрејевић“ у сарадњи са Библиотеком града Београда, у Римској дворани 
ове библиотеке 18. 2. 2015. године. 

 

Фотографија бр.1: Дубравка Носовић, Марија Кнежевић, Ана Лалић, Никола 
Мандић, Дејан Јосиповић (директор Школе) и Милка Ивић.  



 

Фотографија бр. 2: Ана Лалић, Милка Ивић и Никола Мандић. 

 

 

 



 

        Марија Кнежевић                  Никола Мандић                 Ана Лалић 

 

 

                               Прилог припремиле Наташа Марковић Атар и Милка Ивић. 


