A Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság vezetőinek találkozása
(Szabadka, 2012. február 18.)

1.) A vegyes bizottság szerb és magyar vezetői áttekintették a 2011. évi
bizottsági munkát.
2.) A két bizottság eredménynek tartja, hogy az elmúlt évben rendszeres
találkozókon tárgyalták a közös munkaterv részleteit: a magyar
kutatásszervezet létrehozását a Vajdaságban, a kutatási feltételek
biztosítását, a közös információ megteremtését a Szerb–magyar történelem
honlap létrehozását, a nyomtatott publikációs rendszer kialakítását, és a
szakmai módszertani (levéltári kutatás, oral history) kérdések tárgyalását.
3.) A magyar fél köszönetét fejezte ki a szerb akadémiának azért, hogy a
kutatási feltételeket a szerbiai levéltárakban biztosították a magyar és
külföldi kutatóknak.
4.) Mindkét fél jelentős előrelépésnek tartja, hogy megszületett az első közös
nemzetközi konferencia (Budapest, 2011. szeptember 30.), amelyen a
második világháborús közös történelemről szerb, magyar, osztrák, szlovák
történészek adtak elő. A második világháború óta ilyen szintű nemzetközi
történész-tanácskozásra eddig még nem került sor. Ugyanilyen
eredménynek tartják, hogy Szabadkán, 2012. február 18-án a két vegyes
bizottság együtt lépett fel – és a vegyes bizottsághoz tartozó vezető kutatók
is – a délvidéki magyar politizálás szervezeti kereteit tárgyaló konferencián.
(A két elnök és a két főtitkár aktív szerepével.)
5.) A magyar fél tájékoztatta a szerb kollegákat a Második világháború a
Délvidéken című nemzetközi tanulmánykötet (szerb, angol, magyar
nyelven) szerkesztői munkálatairól.
6.) Továbbra is fontosnak tartják, hogy a magyar kormány támogatja a szerbiai
magyar kutatásokat. Ezeket a Bethlen Alapítvány, illetve a szerbiai Magyar
Nemzeti Tanács tartja kézben.
7.) A két bizottság továbbra is mindent elkövet, hogy a szerbiai és a
magyarországi történeti-levéltári intézmények és vezető kutatók között a
napi kapcsolat tovább erősödjék.

8.) A szerb fél beszámolt a politikai döntésről: 2012-ben megindul a kutatások
szerbiai finanszírozása, az akadémiai bizottság mintegy 30 millió forintnak
megfelelő dinár összegű támogatást élvez az év során.
9.) Megállapodás született arra, hogy a szerbiai választások (előreláthatóan ez
év május eleje) után a vegyes bizottság újrafogalmazza a következő másfél
évre a kutatási és projekt terveket. Számba vették a lehetséges közös
konferenciák újabb témáit, a napi kutatások eredményeinek folyamatos
közzétételének feltételeit (szerb, illetve magyar nyelven), az szerbiai állami
és a két akadémiai bizottság együttműködésének alapelveit. (Finanszírozás,
publikálás, konferenciák.)
10.) A magyar fél május második felére javasolta Budapesten vagy Belgrádban
közös „workshop” rendezését.

