MeĊunarodno priznanje našem nauĉniku
MEĐUNARODNA PRIZNANJA PROFESORU DR PETRU MILANOVIĆU
MeĊunarodna asocijacija hidrogeologa (International Association od Hydrogeologists - IAH), veoma uticajna
svetska organizacija koja okuplja sve hidrogeologe sveta, dodeljuje na svojim zasedanjima Predsedniĉku
nagradu (povelju). Nagrada se dodeljuje onim hidrogeolozima, ĉlanovima IAH koji su ’najviše doprineli razvoju
i primeni nauke o podzemnim vodama i unapreĊenju nauĉne misije asocijacije IAH u širenju znanja o resursima
podzemnih voda’. Po svom znaĉaju, ugledu i laureatima povelja ima znaĉaj nagrade za životno delo koja se
dodeljuje
najistaknutijim
nauĉnicima
u
oblasti
hidrogeologije. Na godišnjoj skupštini te MeĊunardne
asocijacije, koja je održana tokom 44-tog MeĊunarodnog
kongresa hidrogeologa, održanog u septembru u Dubrovniku,
Predsedniĉka nagrada, sa posebnom poĉasnom poveljom,
dodeljena je profesoru dr Petru Milanoviću, dipl.inž.
hidrogeologije. U povelji se istiĉu veliki doprinosi prof.
Milanovića razvoju Hidrogeologije: brojne knjige iz
hidrogeologije karsta i mnoge duge znaĉajne publicistiĉke
aktivnosti, uĉešće kao eksperta za probleme karsta u
realizaciji brojnih objekata u svetu, od kojih su 60 velike
brane, veoma uspešna profesorska karijera, a nabrajaju se i
brojne prethodne nagrade, u Turskoj, Kini, poĉasno ĉlanstvo
u US nacionalnom speleološkom društvu, rukovoĊenje IAH
društvom u Srbiji, rad u IAH Komisiji za karst,
organizovanje meĊunarodnih skupova o hidrogeologiji
Sa dodele Predsedniĉke nagrade,
karsta, itd.
Dubrovnik, septembar 2017.
Kao jedan od vodećih svetskih karstologa prof. Petar Milanović je dobio veliko priznaje i izborom za ĉlana
Upravnog odbora MeĊunarodnog istraživaĉkog centra u Guilinu, u Kini, ĉiji su osnivaĉi Kineska akademija
nauka i UNESCO. Kao jedna od najvećih aktivnosti u oblasti izuĉavanja karsta u svetu, krajem 2016. je usvojena
izrada velikog nauĉnog projekta ’Resources and Environmental Affects of Global Karst Dynamica System’, ili
skraćeno: ’Global Karst’, koji je povezan sa poznatom inicijativom Vlade Kine ’Pojas i put’. Profesor Petar
Milanović je bio pozvan da kao predsednik udruženja hidrogeologa Srbije, zajedno sa predstavnicima još 11
zemalja i Kine potpiše dokumenta o podrški tom projektu, koji će biti najveći meĊunarodni istraživaĉki projekat
u oblasti karsta.

Prof. P.Milanović potpisuje dokument o zapoĉinjanju projekta ’Global karst’
Urednik sa velikim zadovoljstvom istiĉe da je profesor dr Petar Milanović ĉlan Redakcionog kolegijuma našeg
ĉasopisa, tako da ovu profesorovu nagradu doživljavamo još emotivnije. Ĉestitamo profesoru dr Petru
Milanoviću na nagradi, priznanjima i veoma plodnim aktivnostima i želimo mu još mnogo uspeha u radu.
Branislav ĐorĊević

