
ХОРИЗОНТИ 

 

Страна | 14  

 

 

 

РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА 
 

 

Добродошли на осму Међународну интердисциплинарну стручно-научну конференцију „Хоризонти“ 

која се осми пут за редом у организацији наше високе школе и предшколске установе „ Наша радост“ 

организује у Суботици. 

 

Пре свега, желим да Вам упутим неколико речи и кључних порука у име организатора ове 

конференције, у својству директора и председника Организационог одбора ове међународне 

конференције. 

 

Желим да упутим захвалност секретару Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој из 

Новог Сада господину Владимиру Павлову и његовом заменику Горану Стојановићу на части, 

значају и пажњи приликом избора ове конференције за место њихове посете и доласка и свечаног 

отварања догађаја. У име наше високошколске установе и своје лично име захваљујем Вам још 

једном на доласку и присуству овде данас. 

 

Од почетка рада ове високошколске установе као једне од најстаријих на овом подручју и на Балкану 

прошло је много година. Оне су биле испуњене ентузијазмом, напорним радом, борбом за опстанак, 

стварањем елементарних услова за рад и почетком операционализације једне опште идеје водиље а 

то је квалитет високог образовања којим се бавимо. Овај људски енергетски потенцијал нас је 

инспирисао, мотивисао, спајао, помагао нам да пребродимо веома тешке тренутке, добијемо 

акредитације, акредитујемо нове студијске програме, упишемо на студије значајан број квалитетних 

младих људи који су стекли своја знања и данас раде у бројним установама и институцијама као 

амбасадори ове школе. 

Одржавањем ове конференције, као што је ова, легитимира се научно-образовни и друштвени значај 

наших институција. На тај начин је омогућено снажније и непосредније деловање на друштвене, 

социјалне, културне и научно-образовне процесе, односно непосредније учешће у стварању нове 

парадигме научног, друштвеног и привредног развоја друштва. Врло је важно учешће партнерских 

институција на овој конференцији по којој желимо бити и већ јесмо препознатљиви како код нас тако 

и шире, а пуну подршку овом скупу сте дали и ви, вашим доласком и активним учешћем и путем 

својих радова унели сте нове аспекте и димензије у погледу кретања глобалних развојних трендова. 

Наши напори да постигнемо висок степен пажње и заинтересованости релевантних учесника 

конференције не би били могући без подршке медија који су у предходном периоду, а евидентно и 

данас, извештавали јавност о активностима у вези организације и порука овог догађаја. Стога им 

упућујем изразе наше захвалности. 

Надам се да смо као организатори у овом нашем покушају да подстакнемо и унапредимо позитивне 

процесе у високом образовању у овом делу Европе успели да окупимо пажњу јавности и релевантних 

актера академске и стручне заједнице, те смо истрајни у уверењу да су наведени циљеви и поруке ове 

конференције достижни, Уколико се суштинска питања која су подједнако важна за целокупну 

друштвену заједницу поставе на прави начин и на право место. 

Још једном вас срдачно поздрављам и желим свима успешан рад и дружење у наставку конференције 

као и угодан боравак у Суботици. 

 

др Драгутин Рајић 

  


