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Поштовани учесници скупа,
Даме и господо,
Са великим задовољством као предсједник Академије наука и
умјетности Републике Српске и покровитељ овог међународног научностручног скупа, све вас срдачно поздрављам и желим успјешан рад.
Истовремено

желим

честитати

декану,

наставницима

и

студентима

Архитектонско-грађевинског факултета петнаесту годишњицу успјешног рада
и развоја факултета.
Од изузетног је значаја што су се на овом скупу окупили људи науке и
струке из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства и геодезије.
Непосредан повод за одржавање овог скупа је обиљежавање петнаест година
успјешног рада Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци.
Симболика је у томе што је овај факултет утемељен на самом прагу 21 вијека,
па је предодређен да буде носилац знања у вијеку ученог друштва, у којем
универзитети имају мисију производње и ширења знања.
Петнаест година постојања и рада факултета – школе градитеља у Бањој
Луци скроман је период у настанку школе, али је значајан догађај у њеном
развоју. У раду факултета кориштено је мјесто, вријеме и разум, као
стваралачка моћ и тако стимулисано ново промишљање о сретнијем и
угоднијем мјесту за живот човјека.
Тако је отворено питање стварања простора који је мање глобалистички,
естетски вреднији, историјски и културолошки значајнији, али да је у мјери и
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функцији човјека корисника. Примјер таквог простора биће показан „Urbi et
orbi“ за годину – двије, како су професори и студенти Архитектонскограђевинског факултета пројектовали и изградили зграду Факултета, која ће
несумњиво бити најсавременија зграда Факултета у Европи. У њој ће бити
љепше живјети и радити него и у најљепшем амбијенту становања.
Моје је задовољство тим веће што се овај скуп умних и ничим
оптерећених људи из око 30 земаља Америке и Европе одржава у вријеме
када се општа политизација друштва смањује, а све гласније се чује ријеч
науке и струке. Зато је моја прва обавеза и дужност да се захвалим свима Вама
учесницима, часним људима који сте дошли на овај скуп вођени снагом
љубави према струци и науци као општем добру, заборављајући било какве
утилитаристичке користи.
У свеопштој трци за материјалним добрима и политичком моћи
савремени свијет често ставља на маргину област науке, струке и
истраживања, иако смо ушли у 21 вијек који се означава као вијек ученог
друштва, вијек научног препорода. Зато је сасвим сигурно, да овај скуп има
посебан значај у афирмацији науке дајући свој скромни допринос ризници
научних достигнућа у овој области.
Одржавањем овога скупа и низом других активности, АГФ се показао
као

зрела

институција

и

стасао

у

водећу

високошколску

и

научноистраживачку установу Универзитета у Бањој Луци и као такав
признат у широј регији.
Живимо у времену у коме су наука и образовање кључни фактори
развоја. Зато ће данас, а убудуће још више, друштво и институције са
најбољим образовним системом и науком као најмоћнијом енергијом
заузимати високо мјесто у мијењању свијета ка прогресу. Увјерен сам у то да
смо на добром путу – да науку и образовање, ставимо у службу човјековог
стварања бољих услова живота и рада, кретања ка бољем и сугурнијем
времену и друштву равноправних, једнаких и слободних грађана и народа.
2

Овај скуп се у ствари бави науком и високим образовањем, а наука је
стратешки значајна и кључни је фактор цивилизацијског развоја. Она је била и
јесте обиљежје прогреса. Да наука нема граница потврђује и чињеница да на
овом скупу учествују научни радници, истраживачи из више држава Америке
и Европе.
Примарни је задатак науке, ма гдје да настаје, да открива нове чињенице
и законе и подстиче динамику развоја друштва, јер без науке нема развоја, а
без развоја нема напретка. Зато наглашавам да овај скуп треба да учврсти
повјерење у науку и струку и научне институције, а у овом конкретном
случају повјерење у Архитектонско-грађевински факултет.
Наука као опште добро је зачетник позитивне глобализације, за разлику
од данашње политичке глобализације која има углавном негативан учинак.
Научна глобализација ставља се подједнако у службу човјечанства на свакој
тачки планете земља.
Зато је научна глобализација иста за све у коришћењу резултата науке.
Тако наука и истраживачки резултати постају опште добро и власништво
свих. Наука нема домовину – њена домовина је на сваком мјесту гдје се
примјењује. То јасно потврђују достигнућа у архитектури, урбанизму,
грађевинарству, геодезији, земљотресном инжињерству и другим областима.
Очекујем да ће овај скуп не само упознати нас са стањем у области
архитектуре, урбанизма, грађевине и геодезије у свијету и код нас, већ да ће
кроз реферате и дискусију дати критични осврт на презентована рјешења
достигнућа, и искуства и на све то бацити ново свјетло и дати свој скромни
допринос развоју у области које су предмет данашњег скупа и изучавања на
факултету.
Још једном вам желим, поштоване колеге, успјешан рад и проглашавам
научно-стручни скуп отвореним.
Хвала!
Академик Рајко Кузмановић
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