
УВОДНА РЕЧ 

проф. др Војислава Миловановића, министра вера у Влади Републике Србије, 
на отварању скупа Наука – Религија – Друштво 

 
 
Поштоване даме и господо, 
 
Изузетна ми је част да отворим овај научни скуп са изузетно значајном 

темом Наука – Религија – Друштво, и дужан сам да Вам пренесем да су 
Министарство вера и Влада Републике Србије почаствовани тиме што им је 
пружена могућност да буду његови покровитељи. 

Овако еминентан скуп, са религијом као темом, није скоро виђен код нас, и 
тим су већи моја част и задовољство што могу да будем у вашем друштву. 
Последњих месеци имали смо разне скупове, али они углавном ни приближно нису 
били на овом нивоу. Најчешће су садржали теме које се могу свести на питање 
„веронаука да или не?”, затим излагања усмерена на то да нас убеде да су ратови на 
овим просторима били верски и да их нису започињали и водили управо атеисти. 
Сви ти скупови више су личили на политички маркетинг, на надвикивање, него на 
окупљања са жељом да се нешто озбиљно уради. 

Тим пре сам био изузетно почастован и обрадован када је на иницијативу 
професора Јеротића, Коруге и Раковића покренута организација овог скупа и 
створена могућност да будете позвани сви ви који сте данас овде. Тако данас имамо 
амбијент за аргументовану научну расправу, што сматрамо неопходним у данашње 
време, првенствено зато што су због вишегодишњег развоја природних наука 
некдашње границе, како оне између природних и друштвених наука, тако и између 
природних наука и религије, престале да постоје. Наука је била супротстављена 
религији, а сада смо у фази да су оне комплементарне. Из ранијих излагања неких 
учесника овог скупа на ову тему имали смо прилике да се у то и уверимо. 

Разлика, дакле, у односу на скупове са сличном темом управо је у томе што 
овде имамо један нови квалитет – учешће научника који се баве природним 
наукама – поред теолога и научника из домена друштевних наука. 

Не могу да још једном не истакнем своје задовољство што ми је припала 
част да овај скуп отворим, као и привилегија да му присуствујем. 

 
Хвала вам. 




