
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТ 
 

У СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ ОДРЖАНА 
МЕЂУНАРОДНА ТЕМАТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

 
КРИТИКА КВАЗИ НАУЧНИХ САЗНАЊА 

 

У свечаној сали Српске академије наука и уметности у Београду, 14. октобра 
2022. године одржана је Четврта међународна  тематска научна конференција 
под називом: „Фундаментална (основна) истраживања и њихов значај за 
прогрес глобалне заједнице и просперитетни развој савремених држава“. 
Конференцију је организовало Међународно удружење методолога 
друштвених наука у суорганизацији са Универзитетом МБ из Београда и 
Институтом за српску културу из Приштине – Лепосавића. Покровитељ 
Конференције била је Српска академија наука и уметности, а медијски 
покровитељ конференције, Медијски сервис Србије (РТС), Удружење 
новинара и нових медија Војводине и АРС ТВ из Новог Сада.  
Конференција је окупила представнике из девет земаља, са 56 учесника који 
су из различитих научних поља и области презентовали научне радове из 
оквира предмета рада Конференције. Дебата и критичка расправа на 
Конференцији кретала се у распону од опште проблематике методолошких 
питања концептуализације, организације и реализације фундаменталних 
истраживања у свим пољима науке, преко проблема избора и примене 
најадекватнијих научних метода, техника и поступака у фундаменталним 
истраживањима, до  критичког односа између основних и примењених  
истраживања и њиховог свеукупног значаја за прогрес  глобалние заједнице,  
и просперитетни развој савремених држава.  
Циљеви Четврте међународне тематске научне конференције, који су у 
потпуности остварени, били су да еминентни методолози и истраживачи из 
свих поља науке: 
(1) аргументовано и критички укажу на значај фундаменталних (основних) 
истраживања за напредак глобалне заједнице и просперитетни развој 
савремених држава, као и на неприхватљив однос према овим 
истраживањима од стране глобалних и регионалних међународних 
организација и националних држава; 



(2) упозоре научну и ширу светску јавност на последице неадекватних 
фундаменталних (основних) истраживања на развој глобалне заједнице и 
просперитет савремених држава; 
 (3) аргументовано укажу на штетност квазинаучних сазнања у 
фундаменталним (основним) истраживањима за будући развој глобалне 
заједнице и савремених држава; 
(4) скрену пажњу научној и широј јавности, посебно субјектима одговорним 
за научноистраживачку делатност у међународним организацијама и 
националним државама, на неопходност веће примене фундаменталних, 
прогностичких и футуролошких истраживања, без којих нема развоја светске 
заједнице и националних држава; 
(5) критички сагледају неприхватљив статус фундаменталних истраживања у 
свим пољима и областима науке, с посебним освртом на друштвено-
хуманистичке науке, и да 
(6) критички процене место, улогу и значај методологије наука, научних 
метода, техника и инструмената у пројектовању и спровођењу 
фундаменталних (основних) истраживања у свим пољима и областима науке. 
У веома критичкој расправи, учесници конференције су посебно нагласили 
неопходност масовније и организованије примене фундаменталних 
истраживања без чијих резултата нема напретка глобалне заједнице и 
осмишљеног развоја савремених држава. Такође, учесници Конференције су 
аргументовано указали на штетност квази научних сазнања у 
фундаменталним  истраживањима. 
Из садржајне и богате расправе, на конференцији су усвојени синтетички 
закључци и препоруке, а због недозвољено лошег стања у области 
методологије научно-истраживачког рада, следећа међународна тематска 
научна конференција заказана је за две године, на тему: „Статус 
методологије научноистраживачког рада на институтима и универзитетима – 
актуелно стање и перспективе“.  
 

У Београду, 14. октобра 2020. године 

 
Међународно удружење методолога друштвених наука 

Универзитет „МБ“ из Београда и 
Институт за српску културу из Приштине - Лепосавића 

 


