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Уважени чланови и пријатељи Удружења,
Прошла је још једна успешна година Удружења. Година, у којој је Удружење
високим квалитетом активности, волонтерским радом, ентузијазмом и
племенитим тежњама, успело да реализује веома сложене пројекте и
активности чиме је завредело Признање „Културни образац“, значајно
друштвено признање које Министарство културе и информисања додељује
само најбољима.
Користим прилику да вас, уз новогодишње и божићне честитке вама и вашим
породицама, укратко информишем о тим активностима, другим досадашњим
резултатима Удружења, као и о будућим активностима и програме на
популаризацији лика и дела Милутина Миланковића у наступајућем периоду.
С посебним задовољством подсећам вас да је у оквиру досадашњих
активности Удружење реализовало два дугорочна програма.
Први дугорочни програм „Милутин Миланковић - Путник кроз васиону и
векове“ је реализован у периоду 2011-2015. година. Кроз овај програм
реализоване су активности на издавању и промоцији популарних
публикација, изради и приказивању филмског материјала, учешћу у
обележавању значајних догађаја, празника, школских свечаности,
организовању научних и стручних скупова, у емисијама на радио и ТВ
програмима, на изложбама и другим активностима с циљем да се јавности
представи лик и дело Милутина Миланковића.
Завршетком програмских активности на реализацији Програма активности
обележавања 140 година од рођења и 110 година од доласка Милутина
Миланковића у Београд завршен је дугорочни пројекат „Миланковић у свом
и нашем времену“ (2016 - 2019) у коме су приоритетне активности биле
усмерене на прикупљање, обраду, проучавање и презентацију архивске и
музејске грађе о Миланковићевом животу.

Резултати нашег досадашњег рада су прикупљена и дигитализована бројна
архивска и музејска грађа, књиге и публикације, видео материјал, научни и
популарни скупови, изложбе, стручна и популарна предавања, стотине
чланака у новинама и магазинима, промоције филмова и издања у земљи и
иностранству, имена школа, институција, улица и булевара, спомен-обележје,
новчаница од 2000 динара и др.
Овим активностима завршена је прва фаза активности којима је Удружење
Милутин Миланковић испунило свој основни задатак. Миланковић је по
други пут враћен у крило српског народа. Данас Миланковић живи један
нови живот – у потпуности признат, хваљен, са јасном истином о његовом
раду.
Квалитетом и обимом реализованих активности Удружење је завреднело
четири значајна друштвена признања: Светосавску награду (2012.), Признањe
„Капетан Миша Анастасијевић“ (2015.), Медаљу Михајло Пупин (2018.) и
већ споменуто Признање „Културни образац“ (2019.).
Уважени чланови и пријатељи Удружења,
Пред нама је период пун нових изазова. У 2020. години нас, поред осталих
обавеза, очекује обележавање новог јубилеја: 100 година од објављивања
Астрономске теорије климатских промена и оснивање Музеја или Галерије
Милутин Миланковић.
Ово је нова прилика да се улога и дело Милутина Миланковића постави на
место које му припада у светској и српској научној заједници.
Приоритетне активности у овом периоду треба да буду усмерене на наставак
активности на приказивању астрономске теорије и њеној примени и значају у
садашњем и будућем времену, прикупљању и обради и презентацији
архивских и музејских експоната, издавању публикација у областима које
још нису покривене издањима Удружења (грађевинска активност, сарадња са
значајним научним и историјским личностима, књижевни опус и др.), видео
материјал-завршетак серије, медјску презентацију итд.

У том циљу позивам вас да, у духу позитивне енергије која прати досадашње
активности Удружења, својим креативним идејама и сугестијама заједно
трасирамо правац даљих активности.
Предлажем да се ове активности, уз већ уобичајене активности Удружења,
реализују у оквиру трогодишњег програма „Миланковићев повратак у
будућност“ у периоду 2020-2022. У том циљу замолио бих вас да сугеришете
активности које би се реализовале у 2020. години, активности које би се
реалзовале као вишегодишњи пројект, а посебно могућност укључења
Удружења у домаће и међународне програме и пројекте.
С оштовањем
Мр Славко Максимовић, председник Удружења Милутрин Миланковић

