Проф. др МИРОЉУБ МИЛИНЧИЋ
Развојни центар Руског географског друштва у Србији
Екселенције и еминенције,
Са особитим уважавањем и поштовањем, срдачно вас
поздрављам и захваљујем се на пажњи коју сте показали својим
доласком на отварање Развојног центра Руског географског друштва у
Србији. Данашња свечаност је резултат наших дуготрајних
заједничких размишљања и ангажовања, али свакако и ваше несебичне
подршке. Хвала вам на томе.
Давно смо препознали чињеницу да би инензивирање иначе
дуге и плодне сарадње између географа и географских друштава
Србије и Руске Федерације било од обостране користи за наше две
државе, науку и културу уопште. Ова сарадња представља само један
мали сегмент вишевековних веза и заједничких напора две државе и
њихових народа да очувају и унапреде своје међусобне односе и овај
свет учине бољим местом за живот свих нас.
Током 2014. године потписан је оквирни споразум о пословнотехничкој сарадњи између наша два друштва. Уговор је од стране РГДа потписао председник Сергеј Шојгу, а у име СГД-а члан извршног
одбора Мирољуб Милинчић, по овлашћењу председника проф.
емеритуса др Стевана Станковића. Следеће, 2015. године, од стране
СГД-а покренута је и образложена иницијатива за отварање Развојног
центра Руског географског друштва у Србији.
На наше велико задовољство, од стране РГД-а смо добили
потврдан одговор и сагласност потписану од стране председика
Друштва Сергеја Шојгуа. Током исте године договорен је и модел
будуће сарадње – кроз оснивање Развојног центра Руског географског
друштва у Србији.
Развојни центар је у протеклом кратком времену, захваљујући и
вама, показао спремност да буде активан и способност да реализује
многобројне пројекте. Као посебно вредне треба истаћи организацију
боравка студената из Србије на теренским камповима широм Руске
Федерације (острво Гогланд у Финском заливу, Ермак и Кизил
Курагино на југу Сибира), као и боравак студената из Руске
Федерације у Србији током 2016. године. Овим је обележен почетак
нашег заједничког рада и дугорочне сарадње, који ће још више
зближити студенте, професоре, привреднике и остале људе
пријатељских земаља Репубике Србије и Руске Федерације.
Част нам је и задовољство што смо постали уважени део
породице и историје славног Руског географског друштва, друштва са

снагом аргумента: традиција дуга 170 година, 20.000 чланова
организованих у 85 регионалних одељења, резултати и углед у Руској
Федерацији и свету.
Данашњим свечаним чином отварања и потписивањем уговора
између Руског географског друштва и Развојног центра Руског
географског друштва у Србији обавезујемо се да ћемо у периоду који је
пред нама радити још више и ефикасније, са моралном обавезом да
служимо интересима наших друштава и држава.
Посебну пажњу ћемо посветити:
– подстицању научне и стручне сарадње између Републике Србије и
Руске Федерације кроз размену студената, универзитетских
наставника и преко заједничких пројеката;
– унапређењу међусобних односа, у узајамном интересу, Руског и
Српског географског друштва;
– популаризацији активности, имена и дела Руског географског
друштва у Србији и окружењу; и
– сарадњи са културним, привредним и осталим институцијама
Руске Федерације у Србији и Србије у Руској Федерацији.
Даме и господо,
Чини ми част да се захвалим председнику Републике Србије
господину Томиславу Николићу, првом потпредседнику РГД-а и
председнику Међународне географске уније (2012–2016) господину
Владимиру Колосову, извршном директору РГД-а Артјуму Манукиану
и амбасадору Руске Федерације у Републици Србији Њ. Е. Александру
Чепурину, што су данас са нама.
Поздрављам ректора Универзитета у Београду проф. Владимира
Бумбаширевића, декана Географског факултета проф. Дејана
Филиповића, свештенство Српске православне цркве, уважене
пријатеље Развојног центра, колеге, привреднике, студенте и учеснике
уметничког програма.
Хвала свима вама. Ваше присуство у овако великом броју за нас
је још један знак да смо на добром путу. Зато верујемо у нашу дружбу.
Живели.

