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LOREM IPSUM
do lor sit amet… писало би овде да се нисам подухватио 
пи сања предговора.

Пролетело је више од две године од претходног броја. У 
ме ђу вре ме ну не ке ства ри су се из ме ни ле на oд се ку При ме
ње на гра фи ка: де кан Фа кул те та пос тао је про фе сор Зо ран 
Бла жи на, који га веш то во ди, а мо дул Гра фич ки ди зајн је 
по с тао одвојен одсек.

Нови број Сигнума отвара се сталном рубриком Сећање на 
про фе со ре у којој проф. Здравко Мићановић пред став ља 
свог прет ход ни ка, до аје на пред ме та Пла кат Бо ри во ја Бо ру 
Ли ки ћа. Анимацију покрива текст о једном од првих срп ских 
цр та них ани ми ра них филмова Авантура из 1963. го ди не у 
ко јој је израђен први српски цртани филм, а у коме је сце
но гра фи је креирала илустраторка Ида Ћирић.

Следе три текста три професора на предмету Писмо: Јана 
Ор шо лић пред ставља три занимљива пројекта из области 
пис ма, као и студентску изложбу у Народној би блио те ци 
Ср би је. Оливера Стојадиновић нам даје студију о упо тре би 
ћи ри ли це у рачунару, а Ведран Ераковић најновији хро мат
ски, вишебојни фонт Ана.

Уходани тим из предмета Пројектовање облика, ос ни вач 
и професор у пензији Ивана Марцикић и садашњи про фе
сор на овом предмету доцент др Маријана Пауновић при
пре мио је два прилога из области геометрије.

У претходна два броја Сигнума био је детаљно представљен 
се ри јал Графичка уметност из часописа Графички рад, пре
те ча нашег часописа. У овом броју настављамо тра ди ци ју 
објав љи ва ња заборављених издања Графичког од се ка и до но
си мо репринт првог броја ча со пи са CO OR DI NA TE из 1967.

Оливера Батајић Сретеновић нам пише о обнављању сло во
сла гач ни це ФПУ, која је од недавно под заштитом Му зе ја нау
ке и технике, о новом веб сајту Графике књиге и пред ста вља 
награду Богдан Кршић за најлепшу књигу на Сај му књи га.

Професор Здравко Мићановић представља два текста 
Пе ђе Милосављевића из 1958. у контексту предстојеће про
сла ве 70годишњице Факултета и увек актуелне рас пра ве о 
уло зи примењених уметности у друштву.

Две студенткиње ФПУ – Ања Јовановић и Ирена Мухар 
из ве шта вају нас о радионици ћирилице одржаној у Сплиту 
мар та 2016. 

Представља се нова књига професора Илије Кнежевића 
Ма ла типографска почетница…, а бивша студенткиња 
ФПУ Јелена Јаћимовић преноси нам своја размишљања о 
то ме шта радити после завршеног факултета.

Укратко, ево, успели само да направимо још један број 
часописа Сигнум! Р. Ћ.
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