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Покрајински секретар за науку и технолошки развој Драгослав Петровић упутио је
иницијативу Српској академији наука и уметности (САНУ) да успостави тешњу
институционалну сарадњу с Војвођанском академијом наука и уметности (ВАНУ).

  

"Учинио сам то у име Владе Војводине након консултација с председником САНУ,
акедемиком Николом Хајдином и министром за науку и технолошки развој Божидаром
Ђелићем, уз сагласност покрајинског премијера Бојана Пајтића и очекујем позитиван
одговор", рекао је он на свечаности у згради Владе Војводине, приређеној у част пријема
нових чланова у ВАНУ.

  

Петровић је подсетио да је у Закону о утврђивањуу надлежности (члан 64), који је
Скупштина Србије усвојила 30. новембра, као и у Статуту Војводине (члан 17), на који је
републички паралмент такође дао сагласност, покрајинска администрација дужна да
обезбеди услове за функционисање ВАНУ.

  

Финансирање и сарадња

  

"И САНУ и ВАНУ се, дакле, финансирају из буџета и природно би било да те две
установе сарађују. Наравно, САНУ као државна национална, а ВАНУ као регионална
академија, с тим да се ова друга прилагоди плану и програму прве", истакао је Петровић.

  

Та сарадња би, према речима покрајинског секретара, могла да се огледа у заједничким
пројектима, коришћењу истих просторија у Новом Саду, дељењу разних трошкова и
другом.

  

У Новом Саду постоји огранак САНУ који годинама ради у "Платронеуму", задужбини
митрополитита Платона Атанацковића у Пашићевој улици, док се чланови ВАНУ-а
окупљају у неколико скучених просторија у Музеју Војводине.
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Председник ВАНУ, академик Ендре Пап је, у изјави новинарима, истакао да постоји
веома плодна појединачна сарадња припадника две академије, али да би било пожељно
да се она подигне на виши, институционални ниво.

  

САНУ већ дуже време оспорава и само оснивање ВАНУ, сматрајући да на тлу Србије
може да постоји само једна академија наука и уметности и да оснивач такве институције
може да буде једино држава, али не и покрајина.

  

ВАНУ основана 1979. године

  

ВАНУ је први пут основана још 1979. године доношењем посебног закона од стране
Скупштине Војводине, али је била укинута 1992. До њеног реоснивања дошло је 23.
октобра 2003. године, такође одлуком Скупштине Војводине.

  

"У почетку нас је било 15, сада нас је 19 чланова, с тим да су у протеклих седам година
неки умрли. Нови чланови ће допринети нашем успешнијем раду, чији је циљ унапређење
науке и уметности у Војводини, односно бољи живот њених грађана, као и становника
целе Србије и ширег региона", истакао је Пап.

  

Свечаност је уприличена у част пријема у ВАНУ као редовних чланова Јована Комшића
(социологија), Светозара Нићина (медицина), Младена Маркова (књижевност) и
Мирослава Штаткића (музикологија).

  

(РТВ)
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