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Predstavljeno nakladništvo HAZU

ZAGREB, 18. siječnja 2013. (Hina) - Nakladnička djelatnost Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti (HAZU) u 2012. godini predstavljena je danas u HAZU u Zagrebu.

Akademijine knjige, časopise, kataloge, monografije i zbornike predstavili su glavni tajnik HAZU
akademik Pavao Rudan, tajnici razreda - akademici Tomislav Raukar, Nenad Trinajstić, Marko Pećina,
Stjepan Jecić i Boris Magaš, zamjenici tajnika razreda - akademici Željko Kućan, Tonko Maroević i
Darko Novaković, predstavnica razreda Vjera Katalinić i ravnatelj Zaklade HAZU Slobodan Kaštela.

Govoreći o radu Akademije u prošloj godini predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić podsjetio je na
raznoliku Akademijinu djelatnost, među kojima je i primanje 36 novih članova, od kojih je 18 redovitih.
"HAZU je prošle godine održala i 79 skupova te 103 predavanja", rekao je Kusić dodavši kako se
Akademije osim čuvanja identiteta države i nacije bavila i aktualnim pitanjima.

Predstavljači su podsjetili kako je HAZU u 2012. objavila kao nakladnik ili sunakladnik 102 sveska
raznih publikacija. Objavljeno je 18 knjiga, 19 zbornika radova, 33 sveska časopisa, 4 knjige sažetaka,
11 kataloga izložaba, 3 izjave te 14 spomenica preminulim akademicima, istaknuli su.

Od navedenih publikacija, kako su napomenuli, HAZU je samostalno ili kao izvršni nakladnik objavila
80, a kao sunakladnik 22 sveska.

Podsjetili su i kako su uz potporu Zaklade HAZU drugi nakladnici objavili 72 sveska različitih
publikacija.

Ukupna naklada Akademijinih izdanja iznosi 43.180 svezak, a prosječna naklada je 423 primjerka po
naslovu, napomenuli su predstavljači dodajući kako navedene publikacije imaju 19.758 stranica
znanstvenih tekstova iz svih grana znanosti i umjetnosti.

Akademija je od osnutka do danas objavila ukupno 5.808 svezaka raznih publikacija.

HAZU je prošle godine utrošila 1.844.608,88 kuna za nakladničku djelatnost, od kojih je 109.000,00
kuna dobila iz državnoga proračuna. Preostala su sredstva, kako su istaknuli osigurana iz vlastitih
prihoda i drugih potpora.

Prošle godine Zaklada je, kako je istaknuo Kaštela, na području znanosti i umjetnosti od 152
prihvaćena projekta financijski pomogla 80 nakladničkih projekata s iznosom od 727.000,00 kuna.

Cjelokupna naklada HAZU u 2012. izložena je u atriju Akademijine palače i može se razgledati do 15.
veljače.
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