Проф. др Ненаду Живановићу
уручена Светосавска награда
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Поводом доделе Светосавске награде за 2013.
годину, 27. јануара одржана свечаност у Влади
Србије, и том прилико министар просвете, науке и
технолошког развоја проф.др Томислав Јовановић
уручио је награду ПРОФ. ДР НЕНАДУ ЖИВАНОВИЋУJ
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Професор др Ненад Живановић, редовни професор Факултета спорта и
физичког васпитања Универзитета у Нишу у пензији, у својој више од четрдесет
година дугој професионалној каријери дао je огроман допринос развоју не само
физичке културе већ и читаве области друштвено-хуманистичких наука.
Профeсор Живановић један је од ретких професора који се одважио да закорачи у
област философије, одакле ће попут древних мислилаца (Сократа, Платона,
Аристотела) и стално следећи источњачку теоантропологију и дела хришћанских
мислилаца, спознати физичку културу другачијим очима и разоткрити њене
најскривеније тајне. Својим теоријско-филозофским сагледавањем физичке
културе спознао је човека не само као био-психо-социјално биће, већ као „личност,
једну, јединствену и непоновљиву“, која без обзира одакле је посматрали остаје
„тајна највиша“. Професор Живановић физичку вежбу не види само као телесну
кретњу одређену по форми и карактеру, учињену са циљем да се усаврше
човекове способности, већ као благодатну храну бићу човековом. На тој идеји
изградио је и сопствени, аутентични, правац развоја физичке културе који је
именовао термином теоантропоцентризам. Као универзитетски професор и члан
највиших тела домаћих и међународних струковних организација (Друштво
педагога физичке културе Србије и ФИЕП - Federation Internationale D'education
Phisique) био је у прилици да промовише хуманији приступ у настави физичког
васпитања. Његов највећи успех је управо ширење идеје међу студентима и
колегама да се час физичког васпитања не посматра само као време физичког
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вежбања, већ као емоционални доживљај који ће допринети физичком,
интелектуалном, али и духовном уздизању ученика. Он је због тога настојао да од
својих студената изгради наставнике високих духовних и хуманистичко-етичких
вредности који ће бити „светилници“ просветне делатности. Оваквим деловањем
професор Ненад Живановић је стално радио на подизању угледа физичког
васпитања и факултета који раде на школовању кадрова за потребе спорта и
физичког васпитања широм Србије. Он је изучавајући физичку културу и њена
интегрална подручја (физичко васпитање, спорт и рекреацију) покушавао да
одговори на нека питања и дилеме који муче савремену цивилизацију, да
предвиди њен даљи развој, и коначно да се одважно ухвати у коштац са вечитом
дилемом откривања суштине живота и свега што нас окружује. Његово деловање
није се задржало у оквирима наше државе, а његов квалитет је препознат од
стране највиших међународних организација у области спорта и физичког
васпитања у Европи и свету. Професор др Ненад Живановић одликован је
Златним крстом ФИЕП-а који је до сада, у преко 90 година дугој историји ФИЕП-а,
добило свега пет стручњака из Европе и петнаест из целог света. Ово признање је
заслужио вишедеценијским несебичним радом на на развоју физичке културе коју
је видео као врх који научници-стручњаци морају освајати.
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