ОБРАЋАЊЕ ИЗАСЛАНИКА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ СРПСКОГ КЕРАМИЧКОГ ДРУШТВА
САНУ 21.9.2016.
Уважени чланови академске заједнице Србије,
Драги гости из региона, Европе и света
Добродошли у Београд који, захваљујући вашем присуству, још једном крупним словима уписује своје
име на светској мапи академских центара. За једну државу и њену академску заједницу у целини нема
већег комплимента од прилике да организује овако престижне међународне скупове и да буде достојан
домаћин. Јер, улогу домаћина морате да заслужите резултатима.
Изузетно смо поносни на Српско керамичко друштво, на допринос који даје не само домаћој научној
мисли, већ свеској академској заједници. У том духу вас поздрављам У име Председника Републике
Србије господина Томислава Николића који је и патрон Европске академије наука и уметности,
институције чију подршку је добила и ова пета мећународна конференција Српског керамичког друштва.
Наравно да ћемо оставити струци и научи да говори о значају керамике и њеном уделу у модерном
свету. Примећујемо, ипак, да се, као материјал, наметнула и да добија феноменолошке димензије и
цивилизацијске одреднице.
Од керамике која је позната човечанству деситинама хиљада година, до биокерамике нанокерамичких
честица, човек и наука прошли су дуг пут. Данас је керамика постала толико свеприсутна да се о њој
говори као о одређујућем елементу нашег доба, који ће се у будућности, предвиђају смели антрополози
и социолози, дефинисати као доба керамике, баш као што се цивилизација, по материјалима,
дефинисала као камено доба, бронзано доба, метално доба.
Дда ли ће керамика заиста постати одређујући материјал човечанства, ново поглавље у дефиницији
цивилизације, готово да се више не доводи у питање. У тој својој широкој примени - од кућних апарата и
индустрије до нанотехнологије, заштите животне средине и медицине, керамика уистину постаје
доминантан и незаобилазан материјал. Зато је за развој сваког друштво и државе, а тиме и за свеукупни
напредак човечанства, од изузетне важности да се што чешће одржавају научи скупови.
Зато и од ове, пете међународне конференције коју организује Српско керамичко друштво очекујемо
размену научних знања, унапређење теорија применљивих у пракси, повезивање свих вас којима је
керамика инспирација и научни изазов. Уверени смо да ће радови са овог скупа дати значајан допринос
свеукупној светској научној заједници једнако колико и примени у пракси.
Драги гости из целог света,
Сигурни смо да ћете из Београда, са овог скупа, понети најлепше утиске и као научници и као гости
српске престонице. Верујем да ће вас добра искуства у наредним данима, мотивисати да подржите и
кандидатуру Србије за домаћина Светског конгреса о керамичким материјалима 2022. године. Будите
уверени да ћете у Српскпмм керамичком друштву наћи изванредног домаћина и потврђену институцију
у размерама савременог научно-технолошког света, у нашој академској заједници искуствоу и
организацији највећих научних скупова, а у Србији земљу пословичног гостопримства.
Желећи вам још једном срдачну добродошлицу, успешан рад и померање научних граница како сте
сами дефинисали овај сусрет, уверена у значај академске, научне дипломатије која на најлепше начин
повезује све људе света јер ради за добробит човечанства, у име Председника Републике Србије
проглашавам отвореном Пету међународну конференцију Српског керамичког друштва.

