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Riječ domaćina Dana otvorenih vrata 
 

  

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najviša je 

znanstvena i umjetnička ustanova u Hrvatskoj i jedna od 

najstarijih hrvatskih institucija uopće, s tradicijom dugom 

152 godine. Hrvatska povijest, njena kultura, znanost i 

umjetnost, gospodarstvo, zdravstveni, obrazovni i 

pravosudni sustav te svi ostali segmenti društva u posljednje 

su stoljeće i pol neraskidivo vezani uz Akademiju, koja je 

svojim radom davala i daje aktivan doprinos razvoju i 

napretku Hrvatske.  

Kao institucija bogate baštine i velikog iskustva Akademija 

je danas okrenuta budućnosti i novim izazovima s kojima se 

hrvatsko društvo suočava kao dio globaliziranog svijeta. 

Hrvatska akademija siguran je oslonac hrvatske nacije u 

ovim turbulentnim vremenima užurbanih promjena i 

pridonosi konsenzusu oko strateških nacionalnih ciljeva, uz 

njegovanje temeljnih vrednota na kojima počiva ljudsko 

društvo.  

Ciljevi do kojih nam je stalo jesu jedinstvo, solidarnost, ustrajnost, konstruktivnost, strpljivost, 

optimizam i odgovornost prema sebi, svojoj domovini i budućim generacijama. Smatramo da se bolja 

Hrvatska može izgrađivati samo uz neprestani znanstveni i 

kulturni napredak kako bi izborila mjesto među jačim i 

razvijenijim nacijama Europe i svijeta koje joj pripada s obzirom 

na njene potencijale. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 

od osnutka do danas posebnu pozornost posvećuje brizi za 

očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta koji se danas najbolje 

čuva i prezentira kroz afirmaciju hrvatske kulture. Upravo je 

Akademija čuvarica brojnih spomenika hrvatskog slikarstva, 

kiparstva, arhitekture, književnosti i jezika, bez kojih bi naš 

hrvatski identitet bio znatno siromašniji.  

Drago nam je da je javnost prepoznala i pozdravila napore da se Hrvatska akademija što više otvori 

građanstvu, ne samo kroz Dane otvorenih vrata, koji su postali već tradicionalna manifestacija, nego i 

kroz raznovrsne aktivnosti Akademije, njenih članova te znanstvenih i umjetničkih jedinica u Zagrebu i 

diljem Hrvatske. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti elitna je nacionalna ustanova, ali ne i 

elitistička. Ona dijeli sudbinu Hrvatske i kao aktivan čimbenik hrvatskog društva osluškuje i prepoznaje 

potrebe sredine u kojoj djeluje. Vrata Hrvatske akademije stoga su otvorena javnosti tijekom cijele 

godine jer svoju odgovornu poziciju jedne od stožernih hrvatskih institucija moramo dokazivati 

neprestano, kao što građani od nas i očekuju i na što nas obvezuje naša slavna prošlost.  
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