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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

40 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО 40 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО 
НА МАНУНА МАНУ

НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА 
ИЛИ ДЕКОР НА ДРЖАВНОСТА!?ИЛИ ДЕКОР НА ДРЖАВНОСТА!?
Македонската академија на на у ки-

те и уметностите со свечена ака-
демија го одбележа својот ју би-

леј - 40 години од постоењето, испол-
нети со макотрпна научно-истражувачка 
работа, со повеќе од 300 изданија и со 
исто толку истражувачки проекти, околу 
200 научни собири и билатерална сора-
ботка со над 25 национални академии. 
Првиот човек на највисоката научна ин-
ституција, академик Цветан Грозданов, 
истакна дека академскиот труд е малку 
вреднуван зашто во Република Маке до-
нија за науката се одделуваат само 0,25 
отсто од бруто националниот доход, што 
е најниска ставка меѓу земјите од Ју го ис-
точна Европа. 

"Сакаме да веруваме дека постоењето 
и функцијата на МАНУ не се декоративен 
украс на државноста на Република Маке-
донија", оцени Грозданов.

 "Повеќе години немаме Министерство 
за наука како посебен ресор, значајни ра-
кописи не се публикувани поради недо-
стиг на средства... постои одлив на млади 
научни кадри", истакна претседателот на 
МАНУ. 

Во оваа пригода Грозданов го поте н-
цира ставот на МАНУ дека името на Ре-
пуб лика Македонија не може да се заме-
нува. 

"Тоа не е прашање на прагматичен до-
говор, бидејќи именувањето на државата 
е неоттуѓиво право на нејзините гра ѓа-
ни", изјави академикот. 

По повод јубилејот претседателот Бр ан-
ко Црвенковски на МАНУ й додели Ор ден 
на Република Македонија, како и ор дени 
за заслуги за Македонија на ака де миците 
Ѓорѓи Филиповски, Благој Попов, Јордан 
Поп-Јорданов, Ксенте Богоев, Ге орги Еф-
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ре мов, Матеја Матевски и Цветан Гроз-
данов, за нивниот исклучителен при до-
нес во работата и во афирмацијата на 
Македонската академија на науките и 
уметностите и за врвните резултати во 
едукативната и во научната дејност. 

"МАНУ во целост ја заслужи нашата 
почит и го оправда сопственото постое-
ње. Нејзините резултати го легитимираа 
националниот гениј и идентитетот на Ма-
кедонците, како што еднакво ги потвр ди-
ја и ги вклучија придонесот, креативните 
капацитети и хуманистичките вредности 
на сите наши граѓани и сите национални и 
културни традиции, кои се иницирани и 
се развиваат во Република Македонија", 
истакна Црвенковски. 

Шефот на државата додаде оти е дла-
боко уверен дека и во следните децении 
МАНУ ќе продолжи систематично, упор-
но и мудро, како и досега, да придонесува 
за развојот на научно-истражувачката 
деј ност и за уметничкото творештво од 
значење за развојот и за афирмацијата 
на македонската наука и држава. 

Во својот поздравен говор премиерот 
Никола Груевски истакна дека 40 години 
не се многу во животот на академиите, 
но дека тој период бил доволен за МАНУ 
да ја докаже својата вредност како про-
дуктивна, корисна и етаблирана научна 
институција. 

"Во своето 40-годишно постоење МАНУ 
се претвори во многупрофилно здру же-
ние на македонски научници, кое ужива 
заслужен авторитет во светската научна 
заедница", нагласи премиерот. 

Тој истакна дека меѓу стратешките оп-
ределби на Владата е постојаното инвес-
тирање во науката, културата и во обра-
зовниот систем. 

"Само преку силниот интелектуален 
развој Македонија може да обезбеди рам-
ноправност со западните демо кра тии, а 
македонските граѓани да ја зголемат кон-
курентноста во сите сфери на еко но ми-
јата", додаде Груевски.

Највисоката научна институција во РМ 
има 86 членови, од кои 41 во ре довниот 
состав, 43 надворешни и 2 почесни чле-
нови. МАНУ е отворена со свечена сед-
ница на Собранието на СРМ на 10.10.1967 
г. Законот за основање на МАНУ е до не-
сен на 22.2.1967 г. а на 9.10.1967 г. во Со-
бра нието, под претседателство на д-р 
Ми лан Бартош, е одржана седница на 
Матичната комисија за формирање на 
Македонската академија на науките и 
уметностите. На седницата е кон ституи-
рана Академијата, за претседател е из бран 
Блаже Конески (1967-1975), редовен про-
фесор на Филозофскиот факултет во 
Скоп је, потпретседател д-р Харалампие 
Поленаковиќ, редовен професор на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје, а за сек-
ретар Ѓорѓи Филиповски, редовен про-
фесор на Земјоделско-шумарскиот факу-
лтет во Скопје. Од 1976 до 1983 г. прет се-
дател на МАНУ е Михаило Апостолски, 
од 1.1.1984 до 1991 г. е Јордан Поп Јор-
данов, од 1992 до 1999 г. д-р Ксенте Бо го-
ев, потоа Георги Ефремов од 2000 до јуни 
2001 г., Матеја Матевски од јули 2001 до 
2004 г., а од 1.1. 2004 г. и во моментов функ-
цијата ја извршува академик Цветан Гр оз-
данов. 

Дејноста на Академијата се одвива во 
нејзините пет одделенија - Одделение за 
лингвистика и литературна наука, Одде-
ление за општествени науки, Одделение 
за математичко-технички науки, Одде ле-
ние за биолошки и медицински науки и 
Одделение за уметност. 

ГОДИШНИНАТА ГОДИШНИНАТА ПОКАЖАПОКАЖА КОЛКУ ВО МОМЕНТОВ МАНУ  КОЛКУ ВО МОМЕНТОВ МАНУ 
ИМА ПРОБЛЕМИ ВО ОДВИВАЊЕТО НА АКТИВНОСТИТЕ, ИМА ПРОБЛЕМИ ВО ОДВИВАЊЕТО НА АКТИВНОСТИТЕ, 
А ТОА Е НАУЧНО-А ТОА Е НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТАИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА:  РАБОТА: 
ДОБИТНИЦИТЕ НА ОРДЕНИТЕ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА ОРДЕНИТЕ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
ДРЖАВАТАДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ


