Извештај о сарадњи између
Српског географског друштва и
Руског географског друштва
(у оргиналу РГО – Русское географическое общество)

током 2014 и 2015. године

Обнова и интензивирање сарадње између два географска друштва подстакнута је
интересовањем Вјачеслава Еремева, члана РГО и Сергеја Катикова, саветника председника РГО
задуженог за међународну сарадњу. Током 2014. године између управа два друштва обављена је
обимна преписка и договорена сарадња која је формализована потписивањем оквирног
споразума о пословно-техничкој сарадњи. Исти је потписан током првог боравка делегације СГД
(Зора Живановић и Мирољуб Милинчић) у Москви почетком октобра месеца 2014. године.
Уговор је од стране РГО потписао предсеник друштва Сергеј Шојгу Кужегедович, а у име СГД
члан извршног одбора Мирољуб Милинчић, а по овлашћењу проф. емеритуса др Стевана
Станковића. Потписивање Уговора је уприличено током Првог вестивала РГО. Почетком
новембра месеца 2014. године реализована је друга посета представника СГД колегама у
Москви, а поводом доделе награда и признања РГО. Тада је покренута и иницијатива за отварање
експозитуре РГО у Србији.
Током 2015. године представници РГО остварили су четири петодневне посете СГД и
Универзитету у Београду – Географском факултету. Овом приликом је иницирана, договарана и
развијана даља сарадња два друштва, али и сарадња са регионалним одељењима РГО. Такође,
интензивна је и преписка између два друштва по овом питању. Током јуна, јула и августа месеца
2015. године студенти Географског и других факултета Универзитета у Београду, као чланови
регионалних одељења РГО, учествују у три научне експедиције на територији Руске Федерације
(Фински залив, Тува, Краснојарски крај), свака у трајању од по 25 дана. Трошкови боравка на
територији Руске Федерације су покривени од стране организатора.
Почетком октобра месеца 2015. године делегација РГО (Артјум Манукиан, извршни
директор, Сергеј Катиков, потпредседник за међународну сарадњу и Вјачеслав Еремев) је
приликом посете СГД свечано уручила чланске карте професору емеритусу др Стевану
Станковићу и професору др Мирољубу Милинчићу. Овом приликом је договорен и модел будуће
сарадње који је у међувремену реализован кроз оснивање РАЗВОЈНОГ ЦЕНТРА РУСКОГ
ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ (ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В СЕРБИИ)

Сарадња је током 2014. и 2015. године била богата и успешна, а на добробит географске
науке и праксе, студената Географског и других факултета Универзитета у Београду. Надамо се
да ће током 2016. године РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР РУСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ,
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ и СГД реализовати обимне планове планираних активности. Треба
напоменути да током свих досадашњих и планираних активности СГД није имало материјалних,
техничких ни других трошкова и обавеза. Развојни центар Руског географског друштва у Србији
стоји на располагању СГД, Географском факултету, географима и студентима географије, за
подршку у будућој сарадњи са колегама из Руске Федерације.

У Београду, 08.02. 2016

________________________________
Мирољуб Милинчић,
члан Извршног одбора СГД-а

