Културни водич

15–30. мај

Снимио Д. БАНДА

ДОМ
ВОЈСК
СРБИЈ

Нов књиг Мдиј цнтр „Одбрн“

Мђунродни спкт
сјбр ртовњ
еђународни аспект сајбер
ратовања“ мајора мр Драгана
Младеновића осветљава
могућност регулације војних сукоба у
сајбер простору у будућности, области
која је до сада веома оскудно
обрађивана у стручној литератури.
На представљању књиге у Дому
војске у Београду генерал-мајор др
Данко Јовановић истакао је да аутор
систематски приступа отварању
једног аспекта ратовања који код нас
није био значајније истраживан. Аутор
објашњава да је суштина сајбер
ратовања заснована на слабостима
система, истовремено нудећи
дефиницију природе сајбер простора.
Истичући актуелне аспекте
међународног права и проблематике
сајбер простора, професор Факултета
организационих наука др Мирјана
Дракулић је оценила да књига нуди
системска решења на том пољу. Она
је својеврсни првенац, а уједно веома
разумљива и богата примерима, па
стога може бити занимљиво штиво и
онима који се први пут сусрећу са том
тематиком.
Др Зоран Јефтић са Факултета
безбедности посебно је истакао војну
примену сајбер ратовања, истичући да
поменуто дело нуди нова знања и
позива на промишљање о тој
тематици. Он је посебно нагласио да
чињеница да област сајбер простора
није посебно дефинисана у
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међународним оквирима, што не
амнестира ни једну земљу да у
домаћем законодавству не уређује тај
простор онако како сматра да је
потребно. Он је поручио да се свакако
мора озбиљније промишљати о таквом
безбедносном ризику и указао на
неопходност доношења стратегије на
националном нивоу.
Према речима аутора мајора
Драгана Младеновића, проблематика
везана за сајбер простор једна је од
најмодернијих тема у деценији за
нама, која погађа све, од личног до
националног аспекта. Он је посебно
нагласио да сајбер простор доноси
нове могућности, али и нове
опасности и да се на том примеру
најбоље може сагледати колико је
безбедност свеобухватна. За војнике,
објаснио је аутор, сајбер простор је
прилика за ратовање, а једна од
најзначајнијих опасности злоупотребе
огледа се у нападима на војне системе.
Говорећи о значају дела у ширем
научном смислу, начелница Одсека за
издавачку делатност Медија центра
„Одбрана“ Драгана Марковић истакла
је да је књига „Међународни аспект
сајбер ратовања“ оригинална и у
теоријском фонду и стручној
литератури не постоји значајан број
одговарајућих радова из те области,
чак и у глобалним размерама. ƒ
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Брћ Југовић 19, тл. 3234–702

Ликовни програм
тел. 3234–712
Галерија Дома Војске Србије (радно време: сваког дана сем недеље од
11,00 до 19,00)
17. 5. у 19,00 – Отварање изложбе „100 дела из колекције Ђуре
Поповића“. Изложбу ће отворити
Никола Кусовац, историчар уметности. Изложба траје до 22. јуна 2013.
18. 5. од 18,00 до 2,00 – 10. ноћ
музеја у Дому Војске Србије.
Књижевни програм
тел. 3201-728
15. 5. у 17,00 – Атријум – Промоција књиге „Кнезови Рашковићи у
историји Срба“, др Војислава Суботића. О књизи
говоре историчар Петар Опачић, историчар
уметности академик Аника
Сковран, проф.
др Санда
Рашковић Ивић
и аутор.
Музичко сценски програм
тел. 3201–728
21. 5. у 20,00 – Свечана сала –
„Пролећни концерт“. Извођачи: Светлана Тирменштајн, клавир; Људмила
Грос Поповић, сопран; Ладислав
Мезеи, виолончело.

ДОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВА ЗЕМУН
Галерија ИКАР
22. до 29. 5. – 33. Међународна
изложба „Проналазаштво Београд
2013.” и 2. „Куп нација младих иноватора”.

