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Dani otvorenih vrata HAZU-a dobro posjećeni

ZAGREB, 14. studenog 2012. (Hina) - Događanja organizirana u sklopu Dana otvorenih vrata
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u protekla su dva dana u tu ustanovu i
njezine zavode diljem Hrvatske privukla velik broj posjetitelja koji su se tako imali prilike
upoznati s djelovanjem te institucije te bogatom nacionalnom baštinom koju ona čuva.

"Ovogodišnja je manifestacija imala iznimno dobru posjećenost - samo u Palači HAZU-a u Zagrebu
imali smo ukupno oko tri tisuće posjetitelja, a procjenjuje se da je u sklopu manifestacije naše jedinice
diljem Hrvatske posjetilo ukupno oko šest tisuća ljudi, što je triput više nego prošle godine", izjavio je
večeras za Hinu predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić.

Osim samog broja posjetitelja, posebno je značajna činjenica da su predavanja, prezentacije, izložbe,
koncerti, promocije knjiga, radionice i stručna vodstva ovogodišnjeg programa privukla velik broj
mladih ljudi.

"Publika je raznovrsna, no ono što je značajno je da je ove godine manifestacija privukla jako puno
mladih ljudi, koji također vole vidjeti i sam prostor galerije, te upoznati ambijent", kazao je Kusić.
Posjetitelja je bilo iz svih regija, a povratne su informacije bile izrazito pozitivne.

"Ogromna većina dala je maksimalne ocjene na posjet a mnogi su bili iznenađeni ne samo time koliko
je Akademija otvorena, nego i koliko ona ima i čuva", napomenuo je Kusić.

Osim obilaska samih prostora HAZU-a u kojima su pohranjene znanstvene i kulturne vrijednosti koje
ta institucija čuva, osobito su pozitivno primljeni izravni susreti s akademicima u sobama tajnika
razreda, gdje su posjetitelji imali priliku upoznati se s izdanjima pojedinih razreda u proteklome
razdoblju.

Jako su dobar odaziv imali i koncerti a zabilježena je i izuzetno dobra posjećenost predavanja u Palači
i Knjižnici Akademije. Za to je dijelom zaslužno prošlogodišnje iskustvo.

"Ove smo godine na temelju prošlogodišnjeg iskustva napravili veći broj predavanja akademika, jer je
zamijećeno da posjetitelji jako dobro reagiraju na radionice i izravan kontakt sa znanstvenicima",
istaknuo je predsjednik HAZU-a. Posebno je izdvojio antropološku radionicu profesora Marija Šlausa o
doprinosu Akademije procesu identifikacije žrtava Domovinskog rata, a jako je dobro bilo posjećeno i
predavanje akademika Nikše Stančića o razvoju hrvatskog grba, kazao je.

Dobru posjećenost imala je i Strossmayerova galerija, a prva izvješća pokazuju da je zanimanje i za
zavode izvan zagrebačke središnjice također bilo iznimno. "To nam je osobito drago, budući da bi to
moglo jedan dobar dio posjetitelja ponukati da postanu stalni gosti umjetničkih i znanstvenih
manifestacija koje Akademija kontinuirano priređuje a s kojima je javnost slabije upoznata", istaknuo je
Kusić.

Dani otvorenih vrata jedan su od načina i poticaj da se to promijeni, kao i da se promijeni negativna i
pogrešna percepcija da je Akademija zatvorena i nedokučiva, dodao je.

Dani otvorenih vrata HAZU-a održali su se drugi put, a ovogodišnji dvodnevni program obuhvatio je
jučer i danas ukupno 114 manifestacija u 30-tak znanstveno-istraživačkih i muzejsko-galerijskih
jedinica HAZU-a u Zagrebu i trinaest gradova Hrvatske.

U koncipiranju programa Akademija će se nastaviti povoditi za stečenim iskustvima. "Iduće godine
tražit ćemo neka još novija i originalnija rješenja i gledati da program dopunimo s još atraktivnijim
predavanjima ili radionicama, jer uvijek se može nešto bolje i više", zaključio je Kusić.
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