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Западен Балкан:  
Насочување на правецот на науката во иднината 
 
„Заедничката конференција за Западниот Балкан“ на германската Национална академија на науките “Леополдина” и на 
Австриската академија на науките воочи „Третиот самит за Западниот Балкан“ во Париз со претседателите на држави и шефовите 
на влади ги објавува препораките за унапредување на научните системи во јужноевропскиот регион. За да им се помогне на 
науката и истражувањето да станат поконкурентни, потребно е земјите од Западниот Балкан да ја зајакнат автономијата на 
нивните универзитети, да обезбедат независна поддршка за истражувањето во регионот и да основаат Национални научни 
консултативни совети, со цел да ја подобрат размената помеѓу науката, политиката, општеството и економијата. Тоа се 
централните препораки од научниците и носителите на одлуки од 13 европски земји до претседателите на држави и шефовите на 
влади како и до Европската Комисија, кои на 4 јули во Париз ќе одржат средба во рамки на „Третиот самит за Западниот Балкан“. 
 
Подеднакво одлучувачка улога имаат и примената на меѓународни квалитативни критериуми за науката и истражувањето како и 
создавањето перспективи за иднината на младите, извонредни научници и проширувањето на  можностите за меѓународна 
мобилност на сите нивоа на научната кариера. Со тоа на долгорочен план ќе може да се намали досегашниот тренд на одлив на 
мозоци, односно иселување на квалифицирани научници во странство, а ќе се овозможи циркулација на мозоци – временски 
ограничен период за престој во странство на научните истражувачи и нивен повраток во матичната земја. 
 
Целта на оваа и на другите мерки, кои сега се објавени во „Заедничка изјава“, е да се зајакнат научните системи од земјите на 
Западниот Балкан за европскиот и меѓународниот истражувачки простор во наредните години. Со тоа на политички план треба да се 
поддржи приближувањето на регионот кон Европската Унија и интеграцијата на земјите кои веќе се нејзини членки. 
 
На Конференцијата на науките во Виена, која се одржа од 22 до 24 мај 2016 година на Австриската академија на науките во рамки на 
„Процесот за Западниот Балкан / Берлинскиот процес“ инициран од страна на сојузната канцеларка Меркел, присуствуваа учесници 
од Австрија и Германија, Бугарија, Франција и Италија, од земјите на Западниот Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, 
Македонија, Црна Гора и Србија, како и од земјите членки на ЕУ, Хрватска и Словенија. Тоа беше веќе втората „Заедничка 
конференција на науките“ по првичната средба во јули 2015 година во Берлин и Хале. 
 
Изготвените препораки ќе бидат претставени на „Самитот за Западниот Балкан“ на претседателите на држави и шефовите на влади 
на 4 јули во Париз. Наредната средба од „Заедничката конференција на науките“ ќе се одржи 2017 година заедно со Француската 
академија на науките. Низата конференции ќе продолжи и во наредните години. 
 
Заедничката изјава Moving Forward: Guidelines to Improved Science Systems (Чекор напред: насоки за подобрени научни системи) од 
Конференцијата на науките е достапна на: http://bit.do/2JSC-WBP.  
 
Фотографии за печатот од Конференцијата на науките во Виена за бесплатно симнување: http://www.oeaw.ac.at/pr/wbc  
 
Дополнителни информации на интернет-страницата на „Заедничката конференција на науките“ од Процесот за Западниот 
Балкан: www.leopoldina.org/de/jsc 
 
Конференцијата на науките во Виена беше организирана од страна на Австриската академија на науките и Германската национална 
академија на науките Леополдина во соработка со австриското сојузно министерство за Европа, интеграции и надворешни работи, 
сојузното министерство за наука, истражување и економија, германската Фондација Александер фон Хумболд и швајцарската 
организација за развој Хелветас. 
 
Контакт: 
Lucian Brujan (Лучиан Бружан) 
Портпарол на Заедничката конференција на науките од  
Процесот за Западниот Балкан 
Т: +49 345 472 836 
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