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ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ 
 

ПРЕДСЈЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, АКАДЕМИКА РАЈКА КУЗМАНОВИЋА 

 
На Међународном научном скупу „Савремени материјали 2011“ 

(Бања Лука, 1. јули 2011. године) 
 

 
 
 Веома поштовани учесници научног скупа, 
 Уважени научни радници – академици, професори и истраживачи, 
 Даме и господо, 
 
 
 Данас се моја обавеза, као предсједника Академије, да отворим овај 

еминентни скуп и да вам се обратим, претворила у вишеструко задовољство.  

 Као прво, задовољство ми је што могу да вас по четврти пут поздравим 

на Међународном научном скупу „Савремени материјали“; 

 Друго, овај скуп је већ постао традиционалан, стабилан и све 

занимљивији академској и општој јавности; 

 Треће, овогодишњи скуп се одржава у властитом простору Академије, 

гдје ће се овакви и бројни други скупови одржавати и убудуће; 

 Четврто, поред зборника са прошлогодишњег скупа установљен је 

часопис са истоименим називом „Савремени материјали“, који је високо 

рангиран у међународној класификацији часописа. 

 Овај скуп прераста у трајну репрезентативну и компетентну 

манифестацију, због чега нисмо заслужни само ми у Академији, већ и ви који 

са великим научним интересом и жаром истражујете и саопштавате своје 

разултате истраживања. Зато сам вам захвалан.  

 Академија наука и умјетности у својој програмској политици снажно 

подржава организовање научних и стручних скупова свих врста. За 15 година 

свога постојања одржано је око 50 скупова из разних области и са 

различитим темама. Са свих тих скупова објављени су зборници радова. 
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Само у овој години, поред овог скупа, већ смо одржали два, а још два ће бити 

одржана у јесен ове године.  

 Овогодишњи Међународни научни скуп „Савремени материјали“ 

превазишао је досадашње скупове у свим битним елементима, а посебно у 

два параметра. 

Прво, број пријављених реферата је већи него претходних година. 

Поређења ради, прве године (2008) било је 47 реферата, друге године (2009) –  

65, треће године (2010) – 105, а ево ове године (2011) пријављено је 107 

реферата.  

И, друго, учешће истраживача из других земаља стално се повећава. 

Прве године учествовали су само истраживачи из три државе бивше 

Југославије (Србије, Хрватске и БиХ). Овај број се сваке године повећаво, 

тако да на овогодишњем скупу учествују научни радници из 14 земаља 

(Шпаније, Бугарске, Хрватске, Грчке, Мађарске, Кине, Србије, Словеније, 

САД, Швајцарске, Велике Британије, Њемачке, Федерације БиХ и Републике 

Српске). 

 Значај овог скупа је вишеструк, али бих желио истаћи да поред 

научног, скуп има и едукативни карактер, нарочито за наше младе 

истраживаче, јер овај скуп даје младим истраживачима самопоуздање и 

сигурност да даље упорно истражују.  

 Ранији реферати и презентације, као и ови данас, говоре о широком 

приступу изучавању савремених материјала и њиховој све чешћој и 

разноврснијој примјени. Зато је оправдано очекивање да ће та истраживања и 

резултати допринијети бржем и успјешнијем развоју средине у којој живимо, 

радимо и стварамо.  

Иако се већи број научних области бави савременим материјалима, 

свакако ће посебно интересовање на овом скупу изазвати оне расправе које 

се односе на истраживање нових материјала, наноматеријала, савремене 

технологије, њихове производње од еко-материјала, материјала у 

превентивној медицини и стоматологији, преко батеријских електричних 
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аутомобила, па до материјала који се односе на исхрану и чување намирница, 

те критеријума стандардизације и категоризације материјала.  

 Стратешки је интерес Републике Српске и Босне и Херцеговине да свој 

привредни, друштвени и научни развој заснива на новим технологијама, 

истраживачком раду и знању, као одлучујућем фактору развоја. 

Прихватајући стандарде и критеријуме за производњу и примјену савремених 

материјала, битније ће се мијењати и наша економска позиција. Наш циљ је 

да се у тим процесима својим потенцијалима укључимо у истраживање и 

примјену нових знања из области савремених материјала. Таквим приступом 

мијењаће се квалитет и позиција наше индустрије и технологије, што ће 

допринијети добробити сваког човјека, коришћењу и очувању изузетно 

повољних природних ресурса и услова за живот људи код нас.  

 Данас сам до краја увјерен у то да смо на добром путу, да овакви 

скупови еминентних стручњака дају истински допринос науци, као 

најмоћнијем ресурсу у служби човјека.  

 Овај скуп се у ствари бави науком, фундаменталном али и 

примијењеном. А наука је стратешки значајна и кључни је фактор развоја. 

Зато је задатак науке, ма гдје да је настала и ма гдје се одвијала, да открива 

нове чињенице и законе и да подстиче динамику развоја друштва. Због тога 

овај скуп треба да учврсти повјерење у науку и научне институције.  

 Увјерени смо да ће сви учесници овог скупа, данас и сутра, 

аргументовано и критички, сваки са свога гледишта и сфере интересовања, 

исказати виђење и потребу за новим сазнањима из области којој је посвећен 

овај научни скуп.  

 На крају, проглашавам Међународни научни скуп „Савремени 

материјали 2011“ отвореним и желим вам пуно успјеха у раду. 

 

Хвала и срећно! 


