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ЗА СЛОВО ГОВОРИ АЛЕКСАНДАР КАВЧИЋ, НАУЧНИК КОЈИ РАДИ НА ТОМЕ ДА СВИ
Фото: Приватна архива

ДОШЛО ЈЕ
ВРЕМЕ ДА
ВРАТИМ
СВОЈ ДУГ
СРБИЈИ
Грађани Србије нису учили уместо
мене, али су својим порезом
плаћеним држави допринели да ја
у Југославији стекнем могућност
да се бесплатно образујем, и
да далеко догурам са таквим
образовањем. Ред је да то на
неки начин вратим, то је просто
моја потреба

К

Пише:
Гордана ЛАКОВИЋ

ада сам одлучио да се посветим и филантропији моји
узори су углавном били научници, композитори, филозофи,
каже на почетку разговора Александар Кавчић. Махом људи
који су интелектом стварали, а
нису имали материјални мотив.
Тесла, Бетовен, Ван Гог, Рамануџан... Нису ми током одрастања
узор били познати задужбинари,
Немањићи, Анастасијевић, Чупић, Коларац. Био сам незрео.
Тек одласком у иностранство,
конкретно на Карнеги Мелон
универзитет који је подигнут као
Карнегијева задужбина, видео сам
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како се успешни људи опходе према установама које су им пружиле
могућност да се образују. Редовно
донирају средства универзитетима и школама које су похађали.
Осим Карнеги Мелон универзитету, континуирано донирам и мојој
Математичкој гимназији у Београду. У 2020. години сматрао сам да
је дошло и право време да вратим
„свој дуг“ и Србији. Грађани Србије нису учили уместо мене, али
су својим порезом плаћеним држави допринели да ја у Југославији
стекнем могућност да се бесплатно
образујем, и да далеко догурам са
таквим образовањем. Ред је да то
на неки начин вратим, то је просто моја потреба. Мој избор је да то
вратим кроз бесплатне уџбенике
тако што ћемо олакшати буџет управо оног пореског обвезника који
подиже децу – дакле родитеља.
У Србији радим на томе да сви,

али баш сви уџбеници за основну
школу буду бесплатни. Фондацију
сам основао под својим именом и
презименом јер мислим да је радити иза свог имена и презимена
много одговорније. Ако ставите
своје име иза фондације, по мени
је то као да сам ставио неки печат квалитета. И не само то, тиме
дајете лични пример који је веома
битан. Да се покаже како нешто
може да се ради. Разумем људе
који то раде анонимно, али ја желим да дам и пример.

ДА БИХ БИО ТО ШТО ЈЕСАМ
МОРАО САМ ДА ОДЕМ:
Одувек сам знао да ћу „отићи“,
али и да ћу се „враћати“. Да бих
био то што данас јесам морао сам
да одем. Директна последица одласка је да данас могу да помогнем
и другима, у мом случају то су сви

Кичинер, 28. март 2021.
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ЂАЦИ ОСНОВЦИ У СРБИЈИ ДОБИЈУ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ
основци у Србији. Образовање и радим код њега као студент иснаука су цео живот мој посао, али траживач и тако зарадим нешто
осим тога и моја велика страст. новца да прегурам и завршим стуБесплатни уџбеници за све основ- дије, и касније добијем стипендију
це у Србији годинама су велика за докторат у Америци. Наравно,
жеља, коју сам успео и да оства- и родитељи су ми помогли колико
рим. Али, прво сам морао да одем су могли да прегурам тај период
у потрази за знањем. Отишао сам у Немачкој. Нисам директно на
јер сам био свестан да се електро- својој кожи осетио недаће деветехника мора радити
у Америци. Од Тесле
па све до данас, све
што се дешавало у
тој области радило се
у Америци. Стицајем
околности Америка
ипак није била моја
„прва“ станица.
Захваљујући
дипломатској служби
мог оца, део основног
школовања завршио
сам у Индији, тамо
сам похађао америчку школу. Амерички наставници у тој
школи су били први
који су мислили „да
сам посебан“, па сам
тако за четири године завршио пет
разреда. Средњошколско образовање
наставио сам у престижној Математичкој гимназији у Београду. Ову школу је
било тешко уписати
из иностранства, јер
тамо програми нису
били толико ригорозни, а и ја сам прескочио један разред.
Ипак сам успео, и са
данашње дистанце
могу да кажем да у
том свом одељењу
нисам био ни најгоУџбеници за први разред основне школе
ри ни најбољи – био
сам златна средина
најбољег одељења у
Југославији.
У Београду сам почео да студи- десетих, већ само посредно преко
рам Електротехнички факултет. сведочења мојих најближих у СрУ лето 1991. нашао сам се на сту- бији. Већи део ратних балканских
дијској пракси у Немачкој, а када деведесетих година, као и НАТО
је требало да се вратим у Југосла- бомбардовања тадашње Југославију, Немачка је већ увела забрану вије, провео сам у Америци. И то је
летова за Београд, па ми је повра- био један од најболнијих периода
тна карта пропала. Нашао сам се које памтим. Знам да бомбе нису
у Немачкој без пара и без посла, и падале по нама у Америци, али
један професор ми је понудио да падале су по нашим рођацима,
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пријатељима - осећај је немоћи
да живите у земљи из које полазе
бомбе ка вашој земљи. То је тежак
осећај и једино што може да изазове је плач.
Након завршених студија у Немачкој, тражио сам начин да одем
у Америку. Наравно, требала ми је
стипендија. Испоставило се да ми
широко образовање
баш и није била препорука. У апликацијама сам написао
да бих се бавио било
којом од неколико
мени занимљивих
области
електротехнике. То махом
није наилазило на
одобравање јер се од
студената очекивало
да буду фокусирани.
Имао сам среће да
је један Португалац,
професор Моура на
Карнеги Мелон Универзитету,
препознао предности широког интересовања,
и понудио ми стипендију за докторат
из области магнетских меморија. Испоставиће се да ми је
управо тај докторат
променио и живот и
научну каријеру.
Нисам правио изум
са идејом да то буде
продато у милијардама
примерака.
Напротив,
правио
сам га са мотивом дечака који је желео да
покаже да се „нерешив“ проблем ипак
може решити. Изум
који је био тема мог
докторског рада је
метод за поуздано
читање података са
магнетских
меморија. Када сам на Карнеги Мелону
радио на том пројекту, магнетски
дискови су се користили готово
искључиво у рачунарима. Нисам
тада могао ни да претпоставим да
ће „cloud storage“ бити заснован
на том истом магнетском диску. У
наставак на страни 16
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међувремену је технологија магнетских меморија постала јако јефтина, а данас постоје огромне базе
података који се чувају управо на
дисковима. На пример YouTube
има огромне депозите дискова на
којима чува видео записе које брзо
и поуздано мора читати са диска
по сваком клику корисника сајта.
Када сам завршио пројекат, очекивао сам да ће изум наћи примену
у дисковима јер је крајње решење
било заиста довољно једноставно
да је то било и за очекивати. Надао сам се да ћу на основу тог рада
моћи да нађем запослење као професор и добити грантове за нове
пројекте, али ни на крај памети ми
није било да ће се тај изум данас
користити у десетинама милијарди дискова широм планете и то по
неколико милијарди пута у секунди на сваком од тих дискова. На
крају се испоставило да је управо
зато што је тај изум био толико инжењерски успешан, моја каријера
стагнирала. Тај изум ми је донео
много сатисфакције, али и много
бола у животу.

ДО ХАРВАРДА СЕ ДОЛАЗИ
САМО ЗНАЊЕМ:

Након доктората први посао добио сам на Харварду. Тамо сам
конкурисао 1998. и био примљен
као доцент, звање које се у Америци зове „assistant professor”, па
сам касније био промовисан и у
ванредног професора („associate
professor”). Харвард јесте престижан универзитет, али посао на
Харварду нисам доживљавао као
„признање” већ као прилику да
наставим да се бавим науком, постигнем нешто значајно у науци,
а радом догурам и до звања редовног професора. Често се сусрећем
са питањем „како се уопште добија
први посао на Харварду“? Алгоритам је врло једноставно описати, мада га није тако лако спровести у дело, и није јединствен за
Харвард, већ и за друге елитне
универзитете. Прво потребно је
урадити квалитетан докторат.
Већ током доктората пожељно је
објављивати научне радове. Пред
крај доктората, шаљу се пријаве
универзитетима који запошљавају
младе професоре. Ако сте урадили
добар докторат, ваши професори
ће написати јако добре препоруке.
На основу тих препорука, и на основу научних радова који се приложе, ако је комисија импресио-
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Година је 1990. - Млађани
Александар Кавчић
нирана вашим радом, позове вас
на интервју. Од вас се захтева да
одржите једночасовно предавање
пред публиком коју сачињавају
професори и студенти. Предавање
мора да буде на самој оштрици

научном плану. Ако све ово прође
у великом стилу, добија се посао
професора (доцента) на неком од
елитних светских универзитета.
Иако можда звучи „гламурозно“
професура на Харварду то ни мало
није. Бити професор на Харварду
значи јако много радити и проводити ноћи у лабораторији. Али је
дивно бити у окружењу несвакидашњих умова и упијати знања
од њих, без обзира да ли је реч о
студентима или професорима.
Распрострањена је заблуда да се
до Харварда може доћи само ако
сте богати. Не долази се до Харварда новцем, већ знањем, без обзира да ли сте из Србије, Кине или
Америке. Пријем на овај елитни
универзитет не зависи од имовинског стања студента или његових
родитеља. За сваког студента који
својим знањем успе да упише студије, основне студије, не постдипломске, на Харварду, сам универзитет нађе начин да му се плати
школарина уколико његови родитељи немају средстава. Доћи до
студија на Харварду јесте тешко,
али не зато што је потребан новац,
већ зато што се мора бриљирати
на квалификационом, тј. пријемном испиту (такозваном САТ-у),

ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ СТРАТЕШКИ ИНТЕРЕС СВАКЕ НАЦИЈЕ
Већ на самом старту ваше велике акције за бесплатне уџбенике у Србији доживели
сте отпор од појединих издавача школских уџбеника у Београду. О чему се ради и да
ли Вас ово може обесхрабрити у Вашој племенитој мисији?
- Није важно у овом тренутку шта ја доживљавам. Ја ово не радим због себе. Истина је, већ сам имао врло непријатних искустава и напада на мене лично. Али добро,
разумем, примарни циљ сваке фирме, па и ових које у Србији продају уџбенике је профит. И искрено, не знам ни ја на које начине су све спремни да то и бране, сваки дан
у новинама видим нешто ново што није истина. Данас не могу да кажем шта нас чека
сутра. Профит није циљ фондације, нама је важно да се јавност упозна са чињеницама. Израда уџбеника није толико скупа колико нам се у прошлости представљало. Ни
штампа није толико скупа колико су нас наводили да мислимо. Технологија постоји
да се уџбеник бесплатно постави на интернет. Коначно треба да престане черупање
родитеља под изговором да је то добро за њихову децу. Битно је да грађани схвате
да се од образовања не сме правити бизнис којем је циљ енорман профит. Образовање је стратешки интерес сваке нације, и на њему не смеју енормно да профитирају
приватни издавачи, а поготову не страни издавачи којима није у националном интересу образовање деце у Србији, већ искључиво сопствени џеп.

научне области којом се бавите,
али мора бити јасно и студентима. Очекује се да будете елитни
научник који је уједно и изузетан
предавач. Затим идете на индивидуалне интервјуе са одабраним
професорима који треба у Вама
да препознају свог будућег колегу
са којим би могли да сарађују на

написати пар изузетних есеја на
енглеском, имати јако добре оцене у средњој школи, блистати у
некој ваншколској активности и
све то поткрепити феноменалним
препорукама професора из средње
школе. У пракси, до Харварда је
теже доћи него до новца, и одговорно тврдим да је то заиста тако.

Кичинер, 28. март 2021.
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За мене и она позната „амерички
стил живота“ има посебно значење. Кад су ми долазили у посету људи из Србије, водио сам их у
два сата ноћу на Универзитет - да
виде шта је амерички стил живота. Тамо се и у то време неки докторанти и студенти налазе на факултету - не зато што морају, него
зато што истински воле науку.
Међу њима сам годинама био и ја.

„КАВЧИЋЕВ ПАТЕНТ“
КОРИШЋЕН У ТАЈНОСТИ:
Моја велика жеља била је да добијем редовну професуру на Харварду. Да би се то добило мора
двадесетак професора из ваше
области да анонимно напише препоруке за вас. И од тих двадесетак
бар половина мора да каже да сте
ви број један у свету у тој области.
Мени то није пошло за руком. Да
се у јавности тада знало за комерцијални успех патента, сигурно
би бар њих десет то и рекло. Приватно, ја јесам био свестан научне
вредности изума, чак сам и свим
својим пријатељима то отворено и
говорио. На крају се ипак испоставило да је тако и било, да је патент
све време и коришћен у тајности и
да су га користиле велике светске
компаније. Велика мултинационална компанија Марвел је мој
изум годинама незаконито користила да не би морала Карнеги Мелону да плати лиценцу за патент
који има толико широку примену.
На почетку су све информације
о кршењу патентског права биле
на нивоу трача и било их је веома
тешко доказати. Дакле, ви не можете да отворите чип па да видите
шта се у њему налази. Не можете
ни да га расечете. Неке колеге јесу
говориле о крађи нашег патента,
али то су све били трачеви, и није
било довољно за судски процес, а
ни универзитет Карнеги Мелоун
није желео ништа од тога, јер се
све заснивало на трачевима. Усред
свега тога, ја сам писао један рад,
како изгледају читачи са меморије. И да бих био темељан, ја сам
листао разну литературу и наишао сам на нов патент компаније
Марвел. Они су за то добили своје
патентско право, али ја сам схватио, да би тај њихов патент радио,
они неминовно морају да крше
наше патентско право. Сасвим
је у реду да ви направите патент
који се надграђује на нечији туђи
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Битно је да грађани схвате да се од образовања не сме правити
бизнис - Александар Кавчић
патент, и они су то и урадили. Да
краду патент знали су и они, што
се све касније и открило кроз парницу. Наиме, они су знали за наш
рад из часописа, али нису чешљали патентску литературу. Тестирали су га на својим производима,
и радио је феноменално. И тада су
га назвали „Кавчићев детектор“, у
својим интерним документима и
мејловима. И онда се једном неко
од њихових инжењера сетио да погледа и патенте, и од тада то престају да зову „Кавчићев детектор“,
већ му дају неко друго име. Све
је то остало запамћено у неким
мејловима који су били у судском
процесу. Муштерије Марвела, кад
су виделе да се име мења, су и питали зашто то мењају кад одлично
ради, а један од тих Марвелових
инжењера је и написао да буду без
бриге и да је све то исти детектор
само му мењају име. То значи да
су свесно ишли на то да сакрију
име, а самим тим и повреду патентског права. Марвел је уложио
јако пуно свог труда да крађа остане тајна. Уследио је дугогодишњи
судски процес као из холивудских

филмова. Све је окончано после
13 година, вансудским поравнањем. Мом факултету, Каренги
Мелону припала је највећа икад
исплаћена сума за крађу интелектуалне својине у информационим
технологијама, 750 милиона долара. Универзитет је наравно, наградио и мене и мог ментора. Од
дела новца основао сам фондацију
„Алек Кавчић“ прво у Америци,
а нешто касније и у Србији. Циљ
фондације је промоција образовања и науке. Мој ментор и ја смо
део новца који смо добили од пресуде уступили Карнеги Мелоун
универзитету да се направи фонд
за пројекте који немају шансе да
добију неке државне паре. То су
углавном пројекти који би били
револуционарни, ако се остваре,
али и ризични. 
СЛОВО
(Напомена Редакције часописа
СЛОВО: Коришћен је текст који
је објављен у трећем зборнику
приређивача Гордане Петковић
Лаковић из едиције Зашто смо
отишли, под насловом
СРЦЕМ У ОТАЏБИНИ
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