Научна подршка
развоју Ниша

поновном

Ниш има компаративну предност, јер поседује Универзитет, у чијем
саставу се налази 13 факултета, где ради неколико стотина професора и
преко хиљаду истраживача. Наука је нешто без чега не може бити развоја
једног друштва, а ни модерног града, чему Ниш свакако тежи. Са оваквим
ставом је, о потенцијалима развоја Града Ниша у домену науке, образовања и
уметности, председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић,
разговарао данас у седишту Српске академије наука и уметности у Београду,
са председником проф. Николом Хајдином и највишим руководством ове
институције од националног значаја.
Током срдачног сусрета, председник нишке Скупштине је разменио
мишљења, како да се у будућем периоду сарадња Града Ниша са овом
установом унапреди, како да научни истраживачи у Нишу добију боље услове
за рад, како мотивисати младе људе да остају у граду и земљи из које потичу
и како обезбедити што већу подршку за пројекат ширења Универзитета у
смислу отварања нових факултета.
Проф. Илић је упознао истакнуте научнике са друштвеном ситуацијом у
Нишу, са активностима које Град предузима по питању улагања у
образовање и науку, као и са неким започетим пројектима од огромне
важности како за младе научнике, тако и за развој града у целини, између
осталог о могућностима отварања Научно-технолошких паркова у граду,
једног при Електронској индустрији и другог на простору поред техничких
факултета, као и о већој улози Научно-истраживачког центра САНУ у Нишу.
Председник САНУ-а, академик Хајдин и председник Скупштине Града, проф.
др Миле Илић, сложили су се да су овакви пројекти и идеје од користи за
научне раднике, али и за развој привреде у граду. Реализацијом ових
пројеката и иницијатива би се упослили млади образовани људи, привукли би
се страни инвеститори, а Ниш би постао значајна тачка на мапи регионалних
и европских научно-истраживачких центара.
Закључак са састанка је да Граду Нишу недостаје озбиљнија подршка
државе за спровођење оваквих идеја, али је руководство Српске академије

наука и уметности на одржаном састанку показало искрену спремност да са
Градом Нишом потпише протокол о сарадњи, који би усвојила Скупштина
Града Ниша. Добре намере академика Хајдина и проф. Илића резултираће
бољим релацијама између Ниша и ове највише научне институције у
Републици, чиме ће Ниш бити препознатљив универзитетски центар, не само
у земљи, већ и шире. САНУ има и озбиљне намере о отварању свог огранка у
Нишу. После данашње посете проф. Илића, може се очекивати да ова
сарадња крене узлазном путањом и да ће се у Нишу, кроз отварање нових
факултета, развијати и нове научне области, стратешки важне за економски
и друштвени просперитет овог региона.

