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Bor Kelet-Szerbiában, Budapesttől 620 km-re található. A várost 1903-ban alapították egy rézbánya 

mellett francia telepesek, és 1940-re a térség ipari központjává vált. Jelenleg is – bár modern technika 

mellett – jelentős bányászati tevékenység folyik. A városban ma harmincezer ember él és dolgozik, a 

vonzáskörzetében körülbelül ugyanennyien élnek és járnak be a városba. Fontos megemlíteni, hogy 

Radnóti Miklós Borban, 1944. szeptember 4-én írta a később előkerült „Bori notesz”-be az „Erőltetett 

menet” címe versét.  

Ottlétünk során Prof. Dr. Ivan Mihajlović egyetemi tanár vezetésével bejártuk az egyetem épületeit, 

amely a régi bányászati kulturális központból került kialakításra. Találkoztunk Prof. Dr. Nada Štrbac 

dékán úrral, és a kar több munkatársával is1. Bemutatták folyóirataikat, melyek kiváló publikációs 

lehetőséget jelenthetnek nem csak az oktatóknak2, de a hallgatóknak is3. Meglátogattuk az egyetemi 

könyvtárat, ahol megtekintettük az oktatáshoz használt menedzsmenthez kapcsolódó könyveket, 

folyóiratokat, és megnéztük a tanulók által használt olvasószobát.  

Az egyetem alap és mesterszakos műszaki menedzsment 

képzésében részt vevő kollégáknak, fiatal kutatóknak és PhD 

hallgatóknak bemutattuk egyetemünket, a nálunk megjelenő 

folyóiratokat, valamint az évente megrendezésre kerülő 

konferenciáinkat és rendezvényeinket. Beszámoltunk az új kutatási 

terveinkről, a BrainBay Centrumról és a tervezett Inkubátorházról. 

Több oktató érdeklődését is felkeltette a „Thinking Together” 

könyvsorozatunk, mely évente két alkalommal jelenik meg.  

Előadást tartottunk a CRM kiválasztásának, bevezetésének és 

működésének problémáiról, valamint az üzleti döntések 

támogathatóságáról, a tudásbázisok építéséről. A találkozók 

alkalmával betekintést kaptunk az ottani kutatók jelenleg folyó 

kutatásaiba, megismerhettük alkalmazott módszereiket, és 

megtudhattuk a jövőre vonatkozó terveiket. 

Anđelka Stojanović és Ivica Nikolic vezetésével ellátogattunk Bor 

helytörténeti múzeumába, ahol a múzeum vezetőjének izgalmas előadása 

nyomán megismerkedhettünk a város történetével, alapítói életével és a 

város jelenlegi helyzetével.  

                                                           
1 http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/members/  
2 http://www.sjm06.com/  
3 http://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/student-journal/  
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Bor város természeti 

büszkeségeinek egyike a Bor tó, 

amely a város központjától alig 

10 km-re fekszik. Nyáron kedvelt 

pihenőhely, azonban a télről és 

hidegről ismert város tava 

hóban is a legszebb arcát 

mutatta számunkra. Az ott lévő szállodában rendezik meg minden 

év májusában az „International May Conference on Strategic 

Management (IMKSM)”4 konferenciát, melynek előadásai az 

Ebsco Host adatbázisában megtalálhatók.  

 

Bortól mintegy 30 km-re fekszik Zaječar városa, 

a térség fontos közigazgatási központja. A város 

ókori római település közelében épült, melynek 

nyomait hatalmas kiterjedésű régészeti feltárás 

őrzi. A római kori palota5 télen nem látogatható 

az időjárás miatt, de a helytörténeti 

múzeumban megtekinthettük a 3-4. századból 

fennmaradt csodálatos mozaikokat, szobrokat és használati tárgyakat. Zaječart 

a koncertek városának is nevezik, a leghíresebb a nyári gitárfesztivál6. 

 

Búcsúzáskor meghívtuk a bori kollégákat a tavasszal megrendezésre kerülő International Week 

rendezvénysorozatra, és az ezt követő MEB 2018 konferenciára.  

 

                                                           
4 http://mksm.sjm06.com/  
5 http://muzejzajecar.org/en/felix-romuliana/emperor-galerius/  
6 http://adriafest.com/en/52-gitarijada-zajecar-28-30-06-2018/  


