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ПОЗДРАВНИ ГОВОР 

 
предсједника Академије наука и умјетности Републике Српске, 

академика Рајка Кузмановића,  

на Међународном научном скупу „Савремени материјали 2012“ 

(Бања Лука, 6. јули 2012) 

 

 

Поштовани учесници научног скупа, 

Уважени истраживачи и научни радници, 

 

Са радошћу и дозом поноса, људске и научне части, срдачно вас 

поздрављам и желим вам успјешан рад. 

Данас смо се овдје, пети пут узастопно, окупили на овој изузетној 

манифестацији научних и стручних достигнућа из подручја савремених 

материјала. 

Када смо прије пет година организовали први научни скуп о 

савременим материјалима нисмо се надали, ни слутили, да ће се он тако 

успјешно развијати и да ће постати традиционални, а са друге стране и 

репрезентативни међународни скуп. 

Тај и такав позитивни тренд развоја условљен је са више фактора. 

Као прво, Академија прати савремена збивања у области науке и 

технологије и даје свој скромни допринос таквим позитивним кретањима. 

Друго, у Републици Српској постоји критична маса истраживача из 

области савремених материјала, који су окупљени око Одјељења за 

природно-математичке и техничке науке Академије наука и умјетности и 

око истоименог Института. 

Треће, што нам иде наруку општи свјетски тренд убрзаног развоја 

науке, технике и технологије у овом вијеку, који је означен и као вијек 

ученог друштва. 

Четврто, већина учесника ове и ранијих конференција одлучна је у 

томе да се бави овом проблематиком и да на оваквим скуповима износи 

своја саопштења о достигнућима из области свог истраживања. 

Овај пети научни скуп добио је двије нове димензије. 

Као прво, из радова са скупова произашао је часопис, под називом 

„Савремени материјали“, који је високо рангиран на љествици 

међународних часописа. Његовом значају доприноси и све чешће 
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цитирање аутора, чији радови су објављени у досадашњих пет бројева 

часописа.  

Друго, садржај рада овогодишњег скупа проширен је и обогаћен, па 

је поред класичних савремених материјала уврштено и подручје ВОДЕ, 

која је основа за разне приступе нанотехнологијама и савременим 

материјалима. 

Такође је потврђен његов међународни карактер, јер су и ове године 

заступљени научни радници из 14 земаља, од којих је већина већ 

учествовала у раду досадашњих скупова, али су присутни и нови учесници 

из Јапана, Чешке, Малезије и др.  

Поред 15 пленарних и седам усмених излагања, биће и 97 постер 

презентација. Цјелокупан рад одвијаће се у три симпозијума (А, Б и Ц). 

Посебно је занимљив Ц симпозијум, који представља новину у садржају и 

структури рада скупа, а односи се на воду.  

Поштоване колеге, опредијељени смо за дугорочно одржавање 

научног скупа оваквог типа из више разлога: 

– Прије свега, што смо свјесни да су наука и технологија основне 

покретачке снаге и да без њих нема напретка у друштву, по било ком 

основу; 

– Да су неке технологије и открића (као нпр. атомска енергија) од 

посебног значаја, али су та достигнућа често злоупотребљавана;  

– Даље, данас се траже алтернативне технологије и ресурси, у 

односу на оне које су класичне и које су већ исцрпљене и истрошене, и 

које су не само скупе већ врло често и штетне; 

– И што знамо да научници и интелектуалаци морају дићи глас, 

којима се и ми придружујемо, ради очувања планете и њено спасење од 

загађивања и самоуништавања.  

 

Зато с разлогом истичем значај овог скупа, јер он, поред општег 

научног карактера, има и едукативну димензију, нарочито за младе 

истраживаче. Он им даје самопоуздање и сигурност за њихово даље, 

упорно истраживање. У прилог томе говори и чињеница да се на овај скуп 

пријавило око 100 учесника из Републике Српске, углавном млађих 

истраживача.  

Све ово потврђује широки приступ изучавања савремених 

материјала, што ће, без сумње, допринијети бржем и успјешнијем развоју 

средине у којој живимо, радимо и стварамо. То је веома важно, јер живимо 

у свијету пуном парадокса и противрјечности, који потресају економске и 
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политичке кризе. Његову социјалну кохезију разарају експлоатација, 

дискриминација, самовоља и неправда. Зато је стратешки интерес 

Републике Српске и Босне и Херцеговине да свој привредни, друштвени и 

научни развој заснива на науци и новим технологијама, истраживачком 

раду и знању као одлучујућем фактору развоја.  

Данас се није лако борити науком и борити се за научну истину, јер 

свима нам је познато да је, у свеопштој трци за стицањем материјалних 

добара и политичке моћи, савремени свијет често стављао на маргину 

област науке и истраживања, иако смо ушли у XXI вијек, који се означава 

као вијек ученог друштва и вијек научног препорода. Зато је сасвим 

сигурно да овај скуп има посебан значај, не само за афирмацију 

фундаменталне, већ и развојне и примијењене науке, и да ће дати свој 

допринос ризници научних достигнућа, али и подићи на виши ниво 

дигнитет науке и истраживања. 

И на крају, проглашавам Међународни научни скуп ,,Савремени 

материјали 2012” отвореним и желим вам пуно успјеха у раду. 

 

Хвала и срећно! 

 

 


