REDOVITO ZASJEDANJE SKUPŠTINE
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Zagreb, utorak, 27. ožujka 2012.

IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZA 2011. GODINU

Riječ akademika Pavla Rudana
glavnog tajnika
Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, poštovane gospoñe akademkinje, poštovana gospodo
akademici, uvažene kolege, dame i gospodo!
Dopustite mi da vas na početku svojeg izlaganja srdačno
pozdravim i zaželim vam uspješan rad na skupštinskome
zasjedanju te da, prema ustaljenom običaju, ukratko izložim
rezultate rada i djelovanja članova Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti tijekom 2011. godine, koja je bila
uspješna na svim područjima: u znanstvenome i
umjetničkome radu, u radu Akademijinih razreda, zavoda i
znanstveno-istraživačkih jedinica te znanstvenih vijeća, muzejskogalerijskih jedinica, kabineta, jedinica u sastavu Stručnih službi,
odbora i drugih tijela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
potom na zasjedanjima Akademije, u radu Predsjedništva i
njegovih odbora, u nakladničkoj djelatnosti te u grañevinskoobnoviteljskim zahvatima na Akademijinim grañevinama.
Bila je to 150. godina naše Akademije; minulo je stotinu i
pedeset godina od dana kada je biskup Josip Juraj
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Strossmayer dana 29. travnja 1861. održao govor u
Hrvatskome saboru iznijevši strateške pravce i zadaću institucije
za koju se cijeloga života toliko borio – za hram naše kulture,
hram znanosti i umjetnosti, retorike i stvaralaštva, za instituciju
pod nazivom Academia Scientiarum et Artium Slavorum
Meridionalium.
U tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti podastrijeti
rezultate znanstvenoga i umjetničkoga rada javnosti s obzirom na
to da su joj glavni zadaci, utvrñeni člankom 3. Zakona o
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, sljedeći:
(1) Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za
primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu
djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji
u svijetu;
(2) Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog
stvaralaštva;
(3) Daje prijedloge i mišljenja za unapreñivanje znanosti i
umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za
Republiku Hrvatsku.
Zato mi, poštovani članovi Akademije, dozvolite prikaz nekoliko
podataka koje uvijek navodimo u godišnjem izvješću.
Sve što vam, poštovane kolege, u ovom kratkom izvješću izlažem
iscrpno je prikazano u 115. knjizi Ljetopisa, koja vam je
dostavljena, i rezultat je rada svih članova naše Akademije.
Dozvolite mi da o dijelu aktivnosti tijekom 2011. istaknem samo
nekoliko numeričkih podataka:
- održana je svečana sjednica kojom smo obilježili 150 godina
postojanja naše Akademije, na koju su bili pozvani brojni uzvanici
iz akademija drugih zemalja;
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- organizirani su brojni znanstveni skupovi, savjetovanja i
okrugli stolovi (ukupno 77);
- održane su skupštine i svečane sjednice, koncerati,
ugošćena su brojna izaslanstva i realizirana mnoga pokroviteljstva
(ukupno 41); održano je 65 predavanja i 62 predstavljanja
knjiga, potom konferencije za novinare i projekcije filmova, zatim
55 izložbi u organizaciji Akademijinih muzejsko-galerijskih
jedinica, 8 obrana magistarskih i doktorskih radova te,
nažalost,
15 komemorativnih sastanaka našim preminulim članovima.
1) Osnovni podatci o članstvu Akademije
Na dan 31. prosinca 2011. Hrvatska je akademija znanosti i
umjetnosti imala 133 redovita člana, zatim 131 dopisnog člana
te 87 članova suradnika, tj. Akademija je navedenoga dana
imala ukupno 351 člana. Riječ je, nažalost, o smanjenju za 13
članova u odnosu na prethodnu, 2010. godinu s obzirom na to da
je tijekom 2011. godine preminulo 13 naših članova, i to: 4
redovita člana, 4 člana suradnika i 5 dopisnih članova.
2) Akademijina zasjedanja
Tijekom 2011. Akademija je održala dvije redovite skupštine i
dvije svečane sjednice.
Na redovitoj skupštini u ožujku održanoj 31. ožujka 2011.
prihvaćena su podnesena izvješća o cjelokupnom radu
Akademije, uključujući uključujući i 114. knjigu Ljetopisa.
Na prosinačkoj redovitoj skupštini 20. prosinca 2011.
prihvaćeni su Planovi rada za godinu 2012. te Prijedlog I.
izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske akademije u 2011.
Prvoj svečanoj sjednici održanoj 29. travnja 2011. u
Hrvatskome narodnom kazalištu u povodu svečanog
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obilježavanja 150 godina Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti prisustvovali su, uz članove Akademije, i mnogi gosti:
predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga sabora,
predsjednica Vlade Republike Hrvatske te brojni znanstvenici,
djelatnici u kulturi, javni i politički radnici, a posebno predstavnici
inozemnih akademija iz ukupno 19 zemalja.
Tom je prilikom Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc.
Ivo Josipović dodijelio HRVATSKU DRŽAVNU NAGRADU
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, koju je uručio
predsjedniku Akademije akademiku Zvonku Kusiću.
Druga svečana sjednica održana je 26. svibnja 2011. i na njoj
su dodijeljene nagrade Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti.
Na temelju prijedloga za dodjelu nagrada i mišljenja odgovarajućih
razreda, a u skladu s odredbama Pravilnika o postupku
dodjeljivanja nagrada, Predsjedništvo Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti na svojoj 3. (173.) redovitoj sjednici, održanoj
22. ožujka 2011. odlučilo je da se Nagrade Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička
dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu dodijele
sljedećim zaslužnim osobama:
1. za područje prirodnih znanosti i matematike:
•– prof. dr. sc. Anñelki Tonejc, za područje prirodnih znanosti i
matematike, polje fizika, za izvanredna postignuća tijekom
posljednjih pet godina, kao i za cijeli znanstveni opus s izrazitim
odjekom u meñunarodnoj znanstvenoj zajednici, te
•- prof. dr. sc. Nikoli Miroševiću, za područje prirodnih znanosti,
za znanstveni opus i objavljene knjige u zadnjih pet godina iz
područja vinogradarstva i vinarstva;
•

2. za područje medicinskih znanosti:

•
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– prof. dr. sc. Željku Cvetniću, za iznimna znanstvena
dostignuća trajne vrijednosti iz područja veterinarske medicine
odnosno mikrobiologije;
•

•

3. za područje filoloških znanosti:
•– dr. sc. Dariji Gabrić-Bagarić, za knjigu: Na ishodištu hrvatske
leksikografije 3. za područje filoloških znanosti;
•

4. za područje književnosti:
– prof. dr. sc. Jasni Horvat, za roman: AZ;
5. za područje likovnih umjetnosti:
– povjesničaru umjetnosti Miljenku Domijanu, za cjelokupni rad
kao prilog znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje
povijest umjetnosti, grana zaštita kulturnih dobara;
6. za područje glazbene umjetnosti:
– prof. dr. sc. Grozdani Marošević, za knjigu: Glazba četiriju
rijeka;
7. za područje tehničkih znanosti:
– prof. dr. sc. Josipu Brniću, za znanstveno dostignuće od
izuzetnog i trajnog značenja za RH, za područje tehničkih
znanosti, polje: strojarstvo i brodogradnja, temeljne tehničke
znanosti, grana: opće strojarstvo, konstrukcija plovnih i pučinskih
objekata i tehnička mehanika.
3) Rad Predsjedništva Akademije
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održalo
je u 2011. godini devet redovitih sjednica. Na sjednicama su
članovi Predsjedništva raspravljali i donosili zaključke unutar
svojih ovlasti.
Raspravljalo se, uz donošenje odgovarajućih odluka, o sljedećem:
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− o pripremama i programu nakladničke djelatnosti, posebno o
Spomenici u povodu 150. obljetnice Akademije te pripremama
za tisak knjige Liber Officii Beatae Mariae Virginis, tzv.
Strossmayerova časoslova;
− o dogovoru s nakladnikom Školskom knjigom da se poduzmu
dodatni napori da se do kraja godine objavi i V. svezak edicije
Hrvatska i Europa na hrvatskome jeziku pod radnim naslovom
Suvremena hrvatska kultura;
− o prvoj velikoj manifestaciji u povodu obilježavanja Akademijine
obljetnice 3. veljače 2011. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
u Zagrebu u okviru koje bi se na prigodnoj izložbi predstavila
cjelokupna nakladnička djelatnost Akademije tijekom 150
godina djelovanja;
− o prijedlogu Hrvatskoj pošti d.d. da se objavi prigodna marka
o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u povodu 150.
obljetnice njezina osnivanja i rada;
− o rezultatima financijskog poslovanja Hrvatske akademije u
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. i, nakon provedene
rasprave, o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2010.;
− o financijskom poslovanju Zaklade Hrvatske akademije u
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010., nakon čega je to
izvješće prihvaćeno;
− o posjetu Akademijina izaslanstva predsjedniku Republike
Hrvatske prof. dr. sc. Ivi Josipoviću;
− o predstavljanju nakladničke djelatnosti Akademije i Zaklade
Akademije; tijekom 2010. godine Hrvatska je akademija u
vlastitoj nakladi i u suizdavaštvu objavila ukupno 86 svezaka, i to:
38 svezaka časopisa, 8 zbornika radova, 18 knjiga, 2 knjige
sažetaka, 8 kataloga izložbi, 10 deplijana te po jednu knjigu nota i
bibliografiju/ katalog; potporom Akademijine Zaklade nakladnici su
objavili 45 publikacija, a 2 publikacije objavili su nakladnici pod
pokroviteljstvom Akademije ili u suorganizaciji s njom;
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− o zaključku vezanom uz predstavljanja knjiga koja se
održavaju u Akademijinoj Knjižnici, na Strossmayerovu trgu 14,
u Zagrebu;
− o sudskim ovrhama na temelju kojih se po pravomoćnim
presudama trebaju isplatiti naknade za božićne blagdane za
godinu 2001. u iznosu od 5.142,00 kuna po zaposleniku, sa
zakonskim zateznim kamatama koje teku od 25. prosinca
2001. do isplate, za što će, ako prijedlog za ovrhu podnesu svi
zaposlenici koji su tužili Akademiju zbog neisplaćivanja
božićnice, biti potrebno oko 1.300.000,00 kuna;
− o sudskoj ovrsi koju je protiv Hrvatske akademije pokrenula
i bivša zaposlenica na temelju pravomoćne presude, protiv koje
je Hrvatska akademija uložila reviziju Vrhovnom sudu
Republike Hrvatske;
− o inicijativi koja se odnosi na intenziviranje i inoviranje rada
Hrvatske akademije s obzirom na otvaranje Akademije
javnosti (npr. o predavanjima četvrtkom u Akademijinoj
Knjižnici, o Otvorenim vratima Akademije, o koncertima u
Akademiji i sl.);
− o potvrñivanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koju je Hrvatski sabor
donio na sjednici održanoj 4. veljače 2011., a koja je objavljena u
Narodnim novinama br. 19 od 11. veljače 2011.;
− o prijedlogu Hrvatskoj radioteleviziji da se u okviru
smanjenog broja priloga o istaknutim preminulim članovima
Hrvatske akademije obvezno pripreme prilozi o svim preminulim
predsjednicima te o četiri najistaknutija počasna člana
Akademije, i to: Vladimiru Prelogu, Lavoslavu Ružički, Ivanu
Meštroviću i Nikoli Tesli.
Nadalje, raspravljalo se i:
− o različitim manifestacijama koje će pripremiti razredi u
okviru obilježavanja 150. obljetnice Hrvatske akademije
(predavanja, predstavljanja knjiga, edicija, izložaba i sl.) radi
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njihove objave u Kalendaru dogañanja tijekom 2011.;
− o raspravi o hrvatskom jeziku, koji mora biti stalna
Akademijina aktivnost;
− o dopuni Odluka o cijenama najma prostora Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti za potrebe održavanja
znanstvenih skupova, predavanja, predstavljanja knjiga i sličnoga
(br.: 10-73/66-2009., od 12. studenoga 2009.);
− o odluci kojom se Predsjedništvo suglasilo s osnovnim
naznakama izlaganja glavnog tajnika na redovitom
zasjedanju Akademijine skupštine 31. ožujka 2011. u povodu
podnošenja Izvješća o radu Hrvatske akademije u 2010;
− o inicijativama i prijedlozima raznih znanstvenih ustanova i
udruga, umjetničkih ustanova i sveučilišta za zajedničko
istupanje u javnosti i iznošenje stajališta o pojedinim
društvenim i gospodarskim pitanjima i dogañajima u
Republici Hrvatskoj, odnosno o zaključku da će se Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti u pravilu sustezati od takvih
inicijativa za zajedničko istupanje u javnosti kako bi se očuvala
njezina autonomnost kao osobito važne nacionalne ustanove,
koja će u pravilu samostalno objavljivati svoja stajališta i
poglede te iznositi svoje prijedloge i mišljenja, osobito o
bitnim znanstvenim, kulturnim, umjetničkim i drugim
društvenim pitanjima Republike Hrvatske, o razvoju umjetničke
i kulturne djelatnosti, u vezi s brigom o hrvatskoj kulturnoj baštini,
njezinom afirmacijom u svijetu te unaprjeñivanjem znanosti i
umjetnosti na područjima koja su osobito važna za Republiku
Hrvatsku;
− o pripremi svečanog obilježavanja 150. obljetnice osnivanja
i rada Hrvatske akademije, i to posebno u dijelu koji se odnosi
na organizaciju i sadržaj svečane sjednice Hrvatske akademije
koja je održana 29. travnja 2011. u 12 sati u Hrvatskome
narodnom kazalištu te na organizaciju svečanog koncerta
Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Zorana
Juranića 29. travnja 2011. u 19,30 sati u Koncertnoj dvorani
Vatroslav Lisinski;
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− o pozivu Akademijinim razredima da organiziraju rasprave
o aktualnim problemima hrvatskoga društva kako bi se – u
skladu s potvrñenom željom da Hrvatska akademija i njezini
razredi više sudjeluju u raspravama o problemima hrvatskoga
društva, kao što su na primjer reforma visokog obrazovanja,
gospodarska situacija, vladavina prava, stanje u društvu i
drugo – rasprave održale neovisno o postojanju povezanosti
predmeta rasprave s djelatnošću pojedinih razreda pri čemu bi se
donijele kratke ocjene razmatranog stanja i problema;
− o susretima novoizabranih članova Akademijine Uprave s
predsjednikom Hrvatskoga sabora gospodinom Lukom
Bebićem i zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom
Bozanićem;
− o tome da će Uprava Hrvatske akademije u suradnji s tajnicima
svih Akademijinih razreda, nakon provedenih rasprava o
pojedinim aktualnim problemima hrvatskoga društva, pripremiti
odgovarajuće izjave koje će predložiti za prihvaćanje
Akademijinu Predsjedništvu;
− o odluci kojom je Predsjedništvo Hrvatske akademije, na temelju
prijedlogâ i mišljenjâ pojedinih razreda Hrvatske akademije,
izvješća Odbora za nagrade od 22. ožujka 2011. te članka 10.
stavka 1. iz Pravilnika o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske
akademije, jednoglasno donijelo Odluku o dodjeli nagrada
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša
znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za
godinu 2010.;
− o ponovljenim inicijativama Sabora i o izvješću saborskog
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, pri čemu je
Predsjedništvo bilo slobodno zamoliti razrede da ponovno otvore
raspravu o prijedlogu Hrvatskoga sabora o osnivanju razreda za
prikazbene (kazališnu i filmsku) umjetnosti u Hrvatskoj
akademiji;
− o dva sudska postupka koja Hrvatska akademija vodi protiv
Moderne galerije pred Općinskim grañanskim sudom u Zagrebu,
od 31. srpnja i 2. kolovoza 2000., radi osiguranja dokaza
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pregledom svih inventarnih knjiga Moderne galerije i
sastavljanja popisa svih slika koje se u trenutku provoñenja
osiguranja dokaza zateknu u Modernoj galeriji, te o sudskom
postupku pokrenutom radi priznavanja Akademijina prava
vlasništva i predaje u posjed slike Mlada patricijka Vlahe
Bukovca;
− o imenovanju članova stalnog Odbora za Statut Hrvatske
akademije s mandatom od četiri godine.
Predsjedništvo je raspravljalo i:
− o sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa s
obzirom na izmijenjene tekstove triju zakona, onoga o visokom
obrazovanju, o sveučilištima i o znanstvenoj djelatnosti, koji
su sastavljeni nakon javne rasprave provedene u studenome i
prosincu 2010., te o prijedlogu Akademijinih primjedaba na
spomenute zakone;
− o izvješću s generalne skupštine ALLEA-e, koju čine 53
akademije (meñu kojima i Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti) iz 42 europske države, a koja je 12. i 13. travnja 2011.
održana u Nizozemskoj i na kojoj su razmatrani dokumenti o
znanosti primljeni od Europske unije te pitanja vezana uz
financiranje rada ALLEA-e i financiranje pojedinih nacionalnih
akademija;
− o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Hrvatske
akademije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011..
Osim toga raspravljalo se i:
− o počastima koje su ukazane našim članovima
nagrañenima za životno djelo, akademiku Antunu Dubravku
Jelčiću, koji je nagradu primio od Požeško-slavonske županije, i
akademiku Igoru Fiskoviću, kojemu je nagradu dodijelila
Dubrovačko-neretvanska županija;
− o Izjavi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu
10

11

presude Meñunarodnoga kaznenog suda za bivšu SFRJ u
predmetu Gotovina/Markač/Čermak, koju je Uprava Hrvatske
akademije uputila javnosti odmah nakon izricanja prvostupanjske
presude;
- o potrebi da se, unatoč pozitivnim rezultatima poslovanja u prva
tri mjeseca 2011., apelira na provoñenje maksimalne štednje i
racionalne potrošnje u svim segmentima poslovanja u
nadolazećem razdoblju;
- o nacrtima prijedloga triju zakona iz područja znanosti i
visoke naobrazbe koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa objavilo na svojim mrežnim stranicama 19. travnja 2011., o
prihvaćanju stava da za sada nisu stvorene pretpostavke za
upućivanje nacrta prijedloga triju zakona iz područja znanosti i
visoke naobrazbe u zakonsku proceduru te o tome da bi najprije
valjalo izraditi nacionalnu strategiju razvoja znanosti i visokog
obrazovanja, a predložena rješenja iz nacrta zakonâ uskladiti s
tom strategijom i s odredbama Ustava Republike Hrvatske,
odnosno s već zauzetim stajalištem Ustavnog suda Republike
Hrvatske o autonomiji sveučilišta;
− o inicijativi Razreda za medicinske znanosti te odluci da se
osnuje etičko povjerenstvo Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti radi rješavanja mnogobrojnih pitanja i nedoumica
vezanih uz istraživanja u kojima se koristi tzv. humani materijal,
tumorska tkiva i slično;
− o daljnjem tijeku izvanparničnog sudskog postupka za
osiguranje dokaza koji je Hrvatska akademija pokrenula radi
utvrñivanja relevantnih okolnosti o svojih 1.045 umjetnina
dokumentiranog vlasništva, koje se nalaze u posjedu
Moderne galerije, i naloženom vještačenju očevidom u Modernoj
galeriji koje se, uz odreñena protivljenja suprotne strane, provodi
od 6. svibnja 2011.;
− o odluci Zagrebačkog velesajma da je i 2011. godine odobrio
potrebna sredstva za nastavak dodjeljivanja Nagrade Josip
Juraj Strossmayer za najuspješnija znanstvena djela i
nakladnički pothvat;
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- o obilježavanju 20. obljetnice stvaranja hrvatske države,
kojom su prilikom svečanoj sjednici u Hrvatskoj akademiji
nazočili prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike
Hrvatske, gospodin Luka Bebić, predsjednik Hrvatskoga
sabora, gospoña Jadranka Kosor, predsjednica Vlade
Republike Hrvatske, te kardinal Josip Bozanić, zagrebački
nadbiskup
− o odobrenju izvršenja projekta Pojata, za čije je izvoñenje
ishoñena dozvola, odnosno o odobrenju njegova financiranja u
iznosu od oko 3.000.000,00 kuna, u koji je uključen PDV; projekt
će se financirati iz akumuliranih sredstava Arboretuma iznosom
od oko 1,800.000,00 kuna do oko 2,000.000,00 kuna, a u
preostalom dijelu sredstvima Akademije u iznosu od oko
1,000.000,00 kuna, s obvezom Arboretuma da primljena sredstva
vrati u četverogodišnjem razdoblju, bez kamata, u jednakim
obrocima;
- o obavijesti da je projektom Pojata predviñena sanacija,
rekonstrukcija i dogradnja postojećega pomoćnog objekta u
Arboretumu za smještaj ureda Uprave Arboretuma te stvaranje
fizičke pretpostavke za početak postupka sanacije i obnove
Gučetićeva ljetnikovca;
- o svečanom koncertu koji je 22. rujna 2011. u Koncertnoj
dvorani Vatroslav Lisinski održao Simfonijski orkestar HRT-a
pod ravnanjem maestra akademika Pavla Dešpalja u čast 150.
obljetnice osnivanja Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti i 85. obljetnice HRT-a;
Na sastancima Predsjedništva raspravljalo se isto tako o
sljedećem:
- o sastanku članova Uprave i tajnikâ razredâ Hrvatske
akademije s voditeljima i upraviteljima
znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica
Hrvatske akademije održanom 21. rujna 2011.; na sastanku su
dogovoreni okviri budućeg intenzivnijeg rada radi uspješnijeg
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predstavljanja rezultatâ znanstvenog i umjetničkog
djelovanja Akademijinih jedinica, a postignut je i dogovor o
potrebi provoñenja priprema za aktivnije sudjelovanje
Akademijinih jedinica u europskim znanstvenim i kulturnim
projektima;
− o izvješću o rezultatima financijskog poslovanja Hrvatske
akademije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. koje je
nakon provedene rasprave prihvaćeno, ali je Predsjedništvo,
unatoč pozitivnim rezultatima poslovanja za šest mjeseci 2011.
godine, apeliralo na provoñenje maksimalnih mjera štednje i
racionalne potrošnje u svim segmentima poslovanja i u sljedećem
razdoblju;
− o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Hrvatske akademije za godinu 2011., pri čemu je razmotren i
prihvaćen i Prijedlog privremenog financijskog plana
Akademije za razdoblje siječanj – ožujak 2012. godine;
− o utvrñivanju teksta Izjave Predsjedništva Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti o srbijanskim presezanjima
prema hrvatskoj književnoj baštini.
− o prihvaćanju prijedloga Uprave koji se odnosi na objavljivanje
biobibliografskih podataka o preminulim članovima
Akademije na mrežnim stranicama Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti;
− o obavijesti da je završeno ureñenje Memorijala hrvatskih
nobelovaca u prostoru Knjižnice Hrvatske akademije u Zagrebu,
Strossmayerov trg 14, i to: hrvatskim nobelovcima Lavoslavu
Ružički i Vladimiru Prelogu; Predsjedništvo je prihvatilo
prijedlog da se, uz imenovane, u Memorijalu na odgovarajući
način obilježi i nobelovac Ivo Andrić.
Predsjedništvo je raspravljalo i:
− o prijedlogu akademika Zvonka Kusića, predsjednika
Akademije, da se do kraja 2011. godine, a u okviru Programa
obilježavanja 150. obljetnice utemeljenja Hrvatske akademije,
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organizira manifestacija Dani otvorenih vrata Hrvatske
akademije te da se organizira konferencija za medije na kojoj bi
se prikazao rad Akademije tijekom 2011.;
− o postavljanju izložbe Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti kroz fotografije, kojom bi se posjetiteljima omogućio
uvid u organizaciju i rad pojedinih Akademijinih znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica u Zagrebu i izvan
njega;
− o nastavku sudjelovanja Republike Hrvatske u programu
HERA (Humanities in the European Research Area) preko
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te o načelnoj spremnosti
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da odobri sredstva za
financijsku participaciju Republike Hrvatske u HERA-i;
− o datumu izborne skupštine Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti na kojoj bi se birali novi redoviti i dopisni članovi te
članovi suradnici, odnosno ponovno birali već izabrani članovi
suradnici Hrvatske akademije, pri čemu je dogovoreno da će se
izborna skupština održati 10. svibnja 2012. u 17 sati; u raspravi je
bilo govora i o provoñenju postupka kandidiranja i predlaganja
novih članova o i uvoñenja jedinstvenih kriterija za izradu
prijedloga;
− o rezultatima financijskog poslovanja Hrvatske akademije u
razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2011., a nakon provedene
rasprave prihvaćeno je Financijsko izvješće o poslovanju
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za razdoblje od 1.
siječnja do 30. rujna 2011.;
− o prijedlogu Razreda za matematičke, fizičke i kemijske
znanosti za objavljivanje rukopisa Ruñera Boškovića De
maris aestu, koji se sastoji od prvog tiskanog dijela (51 stranica) i
drugog neobjavljenog rukopisa (oko 80 stranica), u povodu
obilježavanja Boškovićeve obljetnice godine 2011. – 300.
obljetnice njegova roñenja.
Posebna pažnja posvećena je:
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− Planovima rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
za 2012. godinu.
Predsjedništvo je nadalje utvrdilo:
− Prijedlog financijskog plana Hrvatske akademije za 2012.
godinu te je prihvatilo zaključke o obilježavanju važnih
obljetnica, o organiziranju brojnih znanstvenih skupova u
Akademiji i o pokroviteljstvu Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti nad tim skupovima, potom o različitim kadrovskim
pitanjima te o izboru u znanstvena i istraživačka zvanja
djelatnika Akademije.
4) Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Tijekom 2011. godine Zaklada Hrvatske akademije poticala je
znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Republici Hrvatskoj u
skladu sa Statutom Zaklade. Sudjelovala je u financiranju
ukupno 128 projekata, za koje je rasporeñen iznos od
1.304.000,00 kuna.
5) Rad Akademijinih odbora
5.1. Odbor za meñunarodnu suradnju
Tijekom 2011. godine Odbor za meñunarodnu suradnju povećao
je opseg rada u odnosu na prethodnu, 2010., godinu. Rad
Odbora odnosio se na intenziviranje postojeće meñunarodne
suradnje Hrvatske akademije s meñunarodnim znanstvenim
organizacijama te na rad na meñunarodnim projektima. Istaknuta
su sudjelovanja Akademije u HERA-i (Humanities in the European
Research Area), ALLEA-i (All-European Academies), EMAN-u
(Euro-Mediterranean Academic Network) te posebno u ESF-u
(European Science Foundation). Predstavnici Hrvatske
akademije u stalnim odborima Europske znanstvene zaklade
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(akademkinja Milena Žic-Fuchs, predsjedateljica Stalnog odbora
za humanističke znanosti, prof. dr. sc. Marko Tadić, predstavnik u
Stalnom odboru za humanističke znanosti, prof. dr. sc. Arsen
Bačić, predstavnik u Stalnom odboru za društvene znanosti, prof.
dr. sc. Mladen Žinić, predstavnik u Stalnom odboru za
inženjerske i fizikalne znanosti, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić,
predstavnik u Europskom medicinskom istraživačkom vijeću, i dr.
sc. ðurñica Ugarković, predstavnica u Stalnom odboru za
znanost o okolišu i životu, i dr.) aktivno sudjeluju u njezinu
radu.
Od ostalih oblika meñunarodne suradnje potrebno je istaknuti
bilateralnu suradnju s 35 akademija: Albanskom akademijom
znanosti (Republika Albanija), Austrijskom akademijom znanosti
(Republika Austrija), Kraljevskom flamanskom akademijom
znanosti i umjetnosti (Kraljevina Belgija), Akademijom znanosti i
umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina),
Bugarskom akademijom znanosti (Republika Bugarska),
Akademijom znanosti Češke Republike (Češka Republika),
Francuskom akademijom znanosti (Republika Francuska),
Nacionalnom akademijom Lincei (Talijanska Republika),
Akademijom znanosti Islamske Republike Irana (Islamska
Republika Iran), Kineskom akademijom inženjerstva, Kineskom
akademijom društvenih znanosti i Šangajskom akademijom
društvenih znanosti (Narodna Republika Kina), Nacionalnom
akademijom znanosti Republike Koreje (Republika Koreja),
Akademijom znanosti i umjetnosti Kosova (Republika Kosovo),
Mañarskom akademija znanosti (Mañarska), Makedonskom
akademijom znanosti i umjetnosti (Republika Makedonija), Berlinbrandenburškom akademijom (Savezna Republika Njemačka),
Poljskom akademijom znanosti (Republika Poljska), Rumunjskom
akademijom znanosti (Rumunjska), Ruskom akademijom znanosti
(Ruska Federacija), Slovačkom akademijom znanosti (Slovačka
Republika), Slovenskom akademijom znanosti i umjetnosti
(Republika Slovenija), Kraljevskom akademijom znanosti, povijesti
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i starina (Kraljevina Švedska), Ukrajinskom nacionalnom
akademijom znanosti (Ukrajina) te Kraljevskim društvom u
Londonu i Britanskom akademijom (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike
Britanije i Sjeverne Irske). U okviru meñuakade-mijske bilateralne
suradnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i gore
spomenutih akademija studijski boravak u Hrvatskoj ostvario
je 31 strani znanstvenik, dok je ukupno 39 hrvatskih
znanstvenika posjetilo strane akademije, što jasno svjedoči o
izuzetnoj meñunarodnoj aktivnosti naše Akademije.

5.2. Odbor za nagrade
Odbor za nagrade koordinirao je rad Akademijinih razreda u
postupku odabira i procjene prijedloga pristiglih na Akademijin
Natječaj.
5.3. Uredništvo edicije Hrvatska i Europa
Edicija Hrvatska i Europa kapitalno je djelo Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. To je Petoknjižje Hrvatskog
naroda i svih grañana Republike Hrvatske. U 2011. godini
objavljeno je francusko izdanje III. sveska pod naslovom
Le temps du baroque et des Lumières i predani su rukopisi III.
sveska engleskog izdanja pod radnim naslovom The Baroque
and Enlihtenment Školskoj knjizi na prijelom i tiskanje. Tijekom
2011. godine rad je bio usredotočen na V. svezak edicije pod
radnim naslovom Suvremena hrvatska kultura.
Dio uredničkog rada i likovne opreme ipak se morao
protegnuti na 2012. godinu, kada bi V. svezak trebao biti
potpuno pripremljen za tisak i objavljen Uz akademika Ivana
Supičića, koji je tijekom svojega službenog boravka u Parizu
svim akademijama Instituta Francuske predstavio do danas
objavljene sveske edicije Hrvatska i Europa, akademik Mislav
Ježić glavni je urednik IV. i V. sveska.
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5.4. Odbor za obnovu Arboretuma Trsteno
Tijekom 2011. godine razmatran je problem urušavanja velikih
stijena na cestu u neposrednoj blizini trstenske luke i Lindina
kupališta, raspravljalo se o nužnoj obnovi krovišta Mlinice, dok
je na projektu Pojata predviñena sanacija, rekonstrukcija i
dogradnja postojećega pomoćnog objekta u koji se planira
smjestiti ured Uprave. Na taj bi se način stvorile fizičke
pretpostavke za početak sanacije i obnove Gučetićeva
ljetnikovca. Posebna pozornost posvećena je sanaciji urušene
terase suhozida na Drvarici.
5.5. Služba za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara
U 2011. godini od kapitalnih je projekata za koje su sredstva
osigurana Državnim proračunom, kao posebna namjenska
sredstava u odvojenim proračunskim stavkama Državne riznice za
tu svrhu, realiziran samo jedan projekt, i to njegova prva
etapa. Za navedenu etapu iz Državnog je proračuna utrošeno
samo 554.000,00 kn. Predviñena vlastita sredstva Akademije za
tu svrhu nisu utrošena, a projekt je realiziran pod sljedećim
nazivima:
1) Hebrangova 1 – pri čemu je za sanaciju i rekonstrukciju
krovišta zgrade, prema odobrenom projektu i ishoñenoj potvrdi
Zavoda za zaštitu spomenika Grada Zagreba, obavljena
procedura javnog nadmetanja u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi, te je izvoñaču ustupljena izvedba radova; projekt je
koncipiran kao trogodišnji.
Nadalje, 2011. je godine započela realizacija Akademijina
kapitalnog projekta, za koji Akademija na temelju odluke
Predsjedništva predviña izdvajanje vlastitih sredstava, a riječ je o
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projektu pod radnim nazivom:
2) Rekonstrukcija zgrade Pojata u Arboretumu Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom, za koju je projekt
koncipiran kao dvogodišnji i u naravi je to dogradnja, nadogradnja
i prenamjena zgrade. Za projekt je obavljeno javno nadmetanje u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i izvoñaču je ustupljena
izvedba radova.
U okviru tekućeg održavanja na zgradama Akademije tijekom
2011. godine obavljeni su sljedeći veći zahvati:
1) palači Akademije na Zrinskom trgu 11 u depou su ugrañeni
pokretni regali za odlaganje i pohranu fundusa slika
Strossmayerove galerije starih majstora;
2) na Strossmayerovu trgu 14 u zgradi Knjižnice HAZU
izvedeni su radovi ureñenja Muzeja nobelovaca koje je
sufinancirao Grad Zagreb; za radove je nakon prihvaćanja
projekta obavljeno javno nadmetanje i u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi izvoñačima je ustupljeno izvoñenje radova; radovi
su dovršeni u lipnju 2011.;
3) za održavanje postojanih mikroklimatskih uvjeta u
podrumskom depou Arhiva Akademije u zgradi na
Strossmayerovu trgu 2 nabavljeni su ureñaji za odvlaživanje;
4) dovršena je sanacija sanitarnog čvora u prizemlju zgrade u
Medvedgradskoj 2 za potrebe korisnika u skladu sa Zakonom o
korištenju javnih prostora, a po naputku sanitarne inspekcije;
5) u zgradi u Ulici A. Kovačića 5 saniran je depo podrumskog
prostora kojim se koristi Zavod za paleontologiju i geologiju
kvartara, a na II. katu i u potkrovlju ureñeni su radni prostori
Odsjeka za arheologiju;
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6.) iz palače u Hebrangovoj 1 preseljeni su Akademijini
razredi u palaču na Zrinskom trgu, a u prostore u prizemlju u
Hebrangovoj preseljen je Odjel za izdavačku djelatnost, Odjel za
zaštitu i održavanje te Kabinet grafike; ureñeni su novi prostori
Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te su
ugrañena sigurnosna vrata; sanirano je oštećenje terazzo poda na
kolnom ulazu u dvorište zgrade;
7.) u palači Milesi u Splitu obavljena je manja sanacija vanjske
stolarije;
Iz domene projektne dokumentacije, snimljeno je postojeće
stanje u zgradi Hrvatske akademije u Gundulićevoj 24 za
potrebe izrade koncepcije budućega kapitalnog projekta
Akademije – Hrvatskoga muzeja za medicinu i farmaciju;
ishoñena je lokacijska dozvola za elektrifikaciju Arboretuma u
Trstenom; za provedbu u zemljišnoj knjizi izrañen je i diobeni
elaborat Akademijine zgrade na Trgu žrtava fašizma 10 – 13 i
zgrade u Križanićevoj 3.
U 2011. godini za navedene zahvate i ostale male
grañevinske, obrtničke i instalaterske radove te cjelokupno
kontinuirano tehnološko održavanje svih sustava, instalacijskih
ureñaja i opreme te njihove periodičke kontrole, što u naravi
obuhvaća redovito tekuće održavanje, utrošeno je ukupno
1.860.035,71 kuna. U ukupnom ulaganju u skladu s planom
nabave Akademija je sudjelovala ukupnim iznosom od
1.145.552,16 kuna vlastitih sredstava.
6. Rad Akademijinih razreda i drugih jedinica
Djelatnost Akademije tijekom 2011. odvijala se u 9 razreda, 21
znanstvenoistraživačkoj jedinici, 3 muzejsko-galerijske
jedinice i 16 znanstvenih vijeća. U Ljetopisu se nalaze podatci
o sastavu razredâ, o njihovoj cjelokupnoj djelatnosti, o svim
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pristiglim i prihvaćenim rukopisima, o radu svih zavoda i odbora u
sastavu razredâ, o predavanjima i skupovima u organizaciji
razredâ ili Akademije te o aktivnostima svakog člana u okviru
Akademije ili izvan nje. Iz tih se podataka jasno vidi da su članovi
Akademije marljivo radili na svojim zadatcima, stoga nisu izostali
ni rezultati. U Ljetopisu se može pročitati da su članovi
Akademije objavili više stotina znanstvenih i stručnih članaka
i rasprava, odnosno da su predstavili brojna umjetnička djela.
Mnoge ustanove i udruge dodijelile su nagrade i visoka priznanja
nekim članovima Hrvatske akademije za njihov znanstveni,
odnosno umjetnički rad:
- akademici Ivan Aralica, Ruben Radica, Šime Vulas i Dinko
Kovačić primili su Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo,
- akademicima Anñelku Klobučaru i Pavlu Dešpalju dodijeljena
je Nagrada Lovro pl. Matačić za životno djelo,
- akademik Jakša Barbić primio je nagradu Hrvatske
gospodarske komore Zlatna kuna za životno djelo,
- Nagrada Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području
zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj dodijeljena je akademiku
Vladimiru Markoviću za životno djelo;
- akademik Petar Strčić dobio je Nagradu Grada Rijeke za
životno djelo;
- prof. dr. sc. Božidar Jelčić, član suradnik HAZU, odlikovan je
Redom Danice hrvatske s likom Ruñera Boškovića za rezultate
postignute u znanstvenom radu;
- akademik Nenad Cambi primio je Nagradu Grada Splita za
životno djelo;
- akademik Mirko Tomasović primio je Nagradu Grada Omiša
za životno djelo;
- prof. dr. Nikola Bašić dobitnik je godišnje Nagrade Vladimir
Nazor;
- akademik Marko Pećina – Izabran za člana Francuskog društva
za ortopediju i traumatologiju (SoFCOT);
- akademik Željko Reiner – izabran za člana Hrvatskog sabora;
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- akademik Marko Šarić – dobio diplomu u znak priznanja za
sudjelovanje u osnivanju Akademije medicinskih znanosti
Hrvatske, u povodu 50. obljetnice njezinog osnivanja;
- akademik Eugen Topolnik – dobitnik nagrade za životno djelo
povodom obilježavanja 90. obljetnice Veterinarskog fakulteta;
- akademik Ivan Aralica primio je Nagradu Matice hrvatske za
književnost i umjetnost;
- akademik Luko Paljetak primljen je za prvog inozemnog člana
Akademije ruske književnosti;
- dopisnom članu HAZU prof. dr. sc. Mladenu Vraniću dodijeljen
je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu;
- akademik Radoslav Katičić izabran je za člana Nacionalne
akademije Lincei u Rimu;
- akademik Tonko Maroević izabran je za dopisnoga člana
Slovenske akademije znanosti i umjetnosti;
- akademik Ante Stamać dobitnik je Godišnje nagrade A. B. Šimić
Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne;
- akademiku Tonku Maroeviću dodijeljena je nagrada na
pjesničkim susretima Dobrojutro, more u Gornjoj Podstrani te
nagrada Jutra poezije koja nosi naziv pjesnika Josipa Severa;
- akademik Ivan Aralica dobitnik je ovogodišnje književne
Nagrade Ksaver Šandor Gjalski za zbirku pjesama Carske
kočije;
- akademici Ivan Gušić, Željko Kučan i Pavao Rudan dobitnici
su uz brojne koautore Newcomb Cleveland Award Američke
udruge za unapreñenje znanosti za najbolji znanstveni rad
objavljen u časopisu Science u 2009/2010. godini;
- akademik Antun Dubravko Jelčić dobio je nagradu za životno
djelo koju mu je dodijelila Požeško-slavonska županija;
- akademik Igor Fisković primio je Nagradu za životno djelo
Dubrovačko–neretvanske županije;
- član suradnik prof. dr. sc. Zoran Kravar dobio je Nagradu Grada
Zagreba za sveukupni znanstveni rad i doprinos hrvatskoj
znanosti;
- član suradnik prof. dr. sc. Željko Sutlić – dobitnik Nagrade
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Ministarstva zdravstva RH za dosege u transplantacijskoj
medicini;
- akademik Stjepan Damjanović primio je Nagradu za životno
djelo na 17. danima Josipa i Ivana Kozarca u Vinkovcima;
- akademik Ivo Šlaus – izabran je za predsjednika Svjetske
akademije umjetnosti i znanosti (5. prosinca 2011.).
- Akademik Vladimir Stipetić obilježio je 50. obljetnicu članstva u
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
- Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti dodijeljena je Povelja
zahvalnosti za doprinos provedbi programa i projekata
Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom
standardu;
- Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u
Bjelovaru dodijeljeno je javno priznanje Zlatna plaketa Grb
grada Bjelovara za 2011. godinu u povodu obilježavanja
Dana grada;
- 29. i 30 studenoga 2011. održani su Dani otvorenih vrata
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kojom je prilikom
Akademiju i njezine jedinice u posjetilo više od 4.000 grañana.
- 18. listopada održan je koncert u Preporodnoj dvorani palače
Narodnoga doma u povodu 150. obljetnice Akademije. Na
programu su bile skladbe kompozitorâ članova Razreda za
glazbenu umjetnost i muzikologiju Hrvatske akademije, i to:
akademika Pavla Dešpalja, Anñelka Klobučara, Frane
Paraća, Rubena Radice i Marka Ruždjaka.
- 22. prosinca 2011. u Atriju Akademije održan je Božićni
koncert.
Akademijina se znanstvenoistraživačka djelatnost odvija i u
ostalim jedinicama, kao što su zavodi, centri, laboratoriji i
kabineti. Akademija ima 23 takve jedinice. U Zagrebu ih djeluje
8. Ostalih 15 jedinica smješteno je izvan Zagreba, i to: trima je
jedinicama sjedište u Dubrovniku, a po jednoj u Splitu, Zadru,
Rijeci s područnom jedinicom u Puli, Varaždinu, Bjelovaru,
Osijeku, Vinkovcima, Požegi, Vukovaru, Trstenom i Cavtatu.
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Njihova je znanstvena i nakladnička djelatnost bila primjerena, što
je u Ljetopisu izdašno dokumentirano.
Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice tijekom 2011. radile
su na 31 znanstvenom projektu. Riječ je o tzv. matičnim
projektima čija se istraživanja uglavnom obavljaju u Akademiji i
čiji su glavni istraživači isključivo ili redoviti članovi
Akademije ili drugi znanstvenici iz Akademijinih zavoda i
instituta. S pravom možemo reći da je u završnoj godini rada na
znanstvenim projektima prema objavljenim podatcima u bazi
CROSBI rezultat našeg rada tijekom svih godina financiranja
impresivan:
Pregled znanstvenih i sl. radova iz bibliografije CROSBI
na 31. matičnom projektu Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti tijekom 5 godina
- Autorske knjige (117)
- Uredničke knjige (66)
- Udžbenici i skripta (6)
- Poglavlja u knjizi (365)
- Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (46)
- Radovi prihvaćeni za objavljivanje u CC časopisima (1)
- Ostali radovi u CC časopisima (2)
- Znanstveni radovi u drugim časopisima (431)
- Objavljena pozvana predavanja na skupovima (17)
- Ostali radovi u drugim časopisima (343)
- Kongresna priopćenja (sažetci) u CC časopisima (4)
- Kongresna priopćenja (sažetci) u ostalim časopisima (10)
- Radovi u postupku objavljivanja (38)
- Znanstveni radovi u zbornicima sa skupova s
meñunarodnom recenzijom (106)
- Objavljena pozvana predavanja na skupovima (39)
- Drugi radovi u zbornicima sa skupova s recenzijom (145)
- Radovi u zbornicima sa skupova bez recenzije (18)
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- Sažeci u zbornicima sa skupova (100)
- Plenarna izlaganja (10)
- Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (76)
- Disertacije (24)
- Magistarski radovi (5)
- Diplomski radovi (20)
- Druge vrste radova (126)
______________________
UKUPNO: 2.115 vrsta radova u svim kategorijama tijekom 5
godina
Osim navedenih projekata, u Akademiji je tijekom prošle godine
realiziran niz ostalih znanstvenih i umjetničkih zadataka koje
su pojedini razredi i njihovi odbori, a napose znanstvena
vijeća i muzejsko-galerijske jedinice, odredili kao cilj svojega
znanstvenog i umjetničkog djelovanja u duljem vremenskom
razdoblju.
U Akademijinim znanstvenoistraživačkim, muzejskogalerijskim i stručnim jedinicama prošle je godine bio
zaposleno 229 djelatnika (dva manje nego 2010. godine) i 40
znanstvenih novaka (jedan manje nego 2010. godine), odnosno
ukupno 269 zaposlenika.
Akademijini radnici rade u ukupno 40 ustrojstvenih jedinica (od
čega u 14 jedinica izvan Zagreba i u 26 jedinica u Zagrebu,
smještenih na 10 lokacija).
Struktura 269 Akademijinih radnika jest sljedeća:
1) 124 zaposlenika u znanstvenim, suradničkim i stručnim
zvanjima:
- 19 znanstvenih savjetnika,
- 15 viših znanstvenih suradnika,
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- 16
- 6
- 14
- 10
- 4
- 40

znanstvenih suradnika,
viših asistenata,
asistenata,
viših stručnih suradnika,
stručna suradnika,
znanstvenih novaka.

2) 47 zaposlenika u muzejsko-galerijskim, arhivskim i
knjižničarskim zvanjima:
- 19 u muzejsko-galerijskoj struci,
- 19 u knjižničarskoj struci,
- 9 u arhivskoj struci,
3) 98 zaposlenika u Stručnim službama, Arboretumu te na
administrativnim i pomoćnim poslovima izvan Zagreba, od
čega:
3.1. 47 u tehničkim službama:
- 31 namještenik na poslovima čišćenja, domari, stolari i
dostavljači
- 6 vatrogasnih tehničara u Arboretumu u Trstenom,
- 7 rasadničara u Arboretumu u Trstenom,
- 1 domaćica za manja primanja,
- 2 vozača,
3.2. 51 na administrativnim poslovima za potrebe članova
Akademije (133 redovita člana, 87 članova suradnika i 131
dopisnog člana) i za stalna Akademijina tijela (Skupštinu,
Predsjedništvo, Upravu, 15 znanstvenih vijeća i 7 odbora):
2 službenika u Kabinetu predsjednika i tajništvu Uprave,:
3 službenika u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine,
6 službenika na općeadministrativnim, pravnim i
personalnim poslovima,
2 službenika u urudžbenom zapisniku,
26

27

1 urednik mrežnih stranica Akademije,
10 službenika na financijsko-ekonomskim poslovima,
5 službenika u izdavačkoj djelatnosti,
2 lektorice,
1 prevoditeljica,
5 službenica u tajništvu devet Akademijinih razreda,
3 službenika u meñunarodnoj suradnji, informiranju i
koordinaciji znanstvenoistraživačke djelatnosti
4 administrativne tajnice u Zagrebu,
7 administrativnih tajnica u jedinicama izvan Zagreba.
U okviru muzejsko–galerijske djelatnosti Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti djeluju: Gliptoteka, Kabinet grafike,
Strossmayerova galerija starih majstora i Hrvatski muzej
arhitekture. Priključili su se akciji Noć muzeja, kao i sve
muzejsko-galerijske jedinice Akademije.
− Gliptoteka je tijekom 2011. godine priredila 20 izložbi i četiri
predstavljanja te niz drugih dogañaja (koncerata,
dobrotvornih aukcija, prezentacija itd.). Sve su izložbe bile
popraćene odgovarajućim katalozima.
− U Kabinetu grafike organizirano je tijekom 2011. Godine
6 izložbi, takoñer popraćenih s odgovarajućim katalozima.
– Strossmayerova galerija starih majstora bila je otvorena za
javnost stalnim postavom Galerije. Muzej je bio uključen i u
meñunarodnu akciju Noći muzeja.
− Hrvatski muzej arhitekture tijekom 2011. priredio je 2 izložbe i
četiri predavanja; izložbe su popraćene odgovarajućim
katalozima i u javnosti primjereno komentirane.
U sastavu Stručnih službi Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti rade Arhiv i Knjižnica. O njihovim važnim
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djelatnostima nalazi se u Ljetopisu detaljno izvješće.
− U Arhivu Hrvatske akademije je nastavljen proces
kompjutorizacije cjelokupne njegove djelatnosti. Nastavljeno
je proučavanje i obrada glagoljičkih isprava iz 18. stoljeća
zbirke Acta Croatica, izrada latiničnih transliteracija za isprave
iz 19. stoljeća te je nastavljena izrada rječnika i kazala
toponima.
− Knjižnica Akademije – Od useljenja u novu zgradu
Akademijina Knjižnica postupno uvodi nove oblike rada s
korisnicima i novu opremu, kao npr. računalnu posudbu, nove
usluge i sl., a u Multimedijskoj predavaonici održane su tri
radionice. U Knjižnici je tijekom 2011. dovršen i Popis izdanja
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2011. godini.
Ukupni fond knjižnice povećan je 2011. godine za 1.585
svezaka knjiga i 539 naslova časopisa, serija i novina te dvije
mrežne baze podataka. Od ukupnoga broja prinovljenih knjiga
darom je dobiven 531 svezak, razmjenom 144 sveska, a
kupnjom 360 svezaka knjiga. Tijekom 2011. u razmjenu je
poslano 2.600 svezaka na adrese brojnih znanstvenih ustanova
u Hrvatskoj i svijetu te je darovano 300 svezaka. Daroprimci su
bile brojne gradske i manje narodne knjižnice, zatim fakultetske,
muzejske i samostanske knjižnice te knjižnice ogranaka Matice
hrvatske i srodne institucije.
U 2011. godini nastavljena je sustavna digitalizacija
Akademijinih izdanja. Uz financijsku potporu Akademijine
Zaklade, s obzirom na to da je Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske odbilo sufinancirati digitalizaciju, digitalizirane je dodatne
19.523 stranice sljedećih nakladničkih nizova: Diplomatički
zbornik, Stari pisci hrvatski, Zbornik za narodni život i
običaje, Graña za povijest književnosti Hrvatske, Monumenta
spectantia historiam Slavorum meridionalium i Starine.
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U Akademiji postoje i drugi oblici znanstvenoga rada. Tako je
tijekom 2011. godine u okviru Akademije djelovalo 16
znanstvenih vijeća, i to: za daljinska istraživanja; naftu; promet;
pomorstvo; energetiku; poljoprivredu i šumarstvo; ekonomska
istraživanja i hrvatsko gospodarstvo; prirodoznanstvena
istraživanja Jadrana; tehnološki razvoj; mir i prava čovjeka;
državnu upravu, pravosuñe i vladavinu prava; turizam;
graditeljstvo te obnovu i razvoj, a osnovano je i novo: Znanstveno
vijeće za istraživačku infrastrukt-uru Hrvatske. Osim toga djeluju i
Meñunarodni komitet za istraži-vanje boksita, aluminijevih
hidroksida i aluminija (ICSOBA), Odbor za narodni život i običaje
te Hrvatska kristalografska zajednica, kao i novoformiran Odbor
za koordinaciju rada akademijinih znanstvenoistraživačkih i
muzejskogalerijskih jedinica (akademici Vlatko Silobrčić,
Stjepan Damjanović, Nikola Kallay, Nikša Stančić i Mirko
Zelić).
7. Nakladnička djelatnost
Od osnutka do danas, u proteklih 150 godina, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti objavila je ukupno 5.706
svezaka raznih publikacija. Prošle je, 2011., godine objavila
ukupno 108 svezaka raznih publikacija, i to: 20 knjiga, 19
zbornika radova, 30 svezaka časopisa, 2 knjige sažetaka, 23
kataloga izložbi, 2 deplijana, 2 rječnika, 2 izjave te 8
spomenica preminulim akademicima. Od navedenih 108
publikacija, Hrvatska je akademija samostalno ili kao izvršni
izdavač objavila 90, a kao suizdavač 18 svezaka. Uz potporu
Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izdavači su
objavili 59 publikacija, što znači da je ukupno tijekom 2011.
godine objavljeno 167 izdanja (108 vlastitih i u suizdavaštvu te
59 Akademijine Zaklade).
Ukupna naklada Akademijinih izdanja u 2011. godini (bez
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Zaklade Hrvatske akademije): iznosi 49.200 publikacija
(prosječna naklada 455 primjeraka po naslovu). Svih 108
navedenih publikacija ima ukupno 20.490 stranica znanstvenih
tekstova iz svih grana znanosti i umjetnosti (publikacije prosječno
imaju 190 stranica). Objavljen je Ljetopis za 2010. godinu i
knjiga Planovi rada za 2012. godinu te tzv. sitni tisak – diplome,
pozivnice, plakate, čestitke i sl. u vlastitoj nakladi, uz suradnju
suizdavača te naslove uz djelomičnu pomoć Zaklade Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. Cjelokupna naklada, tj. sve što
je objavljeno tijekom 2011. godine, predstavljeno je javnosti
dana 16. siječnja 2012. godine i izloženo u atriju Akademijine
palače.
8. Glavno financijsko izvješće za 2011. i Završni račun za
2011. godinu
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na
svojoj 2. (181.) redovitoj sjednici održanoj 25. siječnja 2012.
razmotrilo je rezultate financijskog poslovanja Hrvatske
akademije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
Nakon provedene rasprave prihvatilo je Financijsko izvješće o
poslovanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. sa sljedećim stanjem:
PRIHODI (izvršenje 97,72%)
IZDATCI (izvršenje 99,24%)

71.195.585,42 kuna
72.305.912,44 kuna

Iskazani manjak prihoda u odnosu na izdatke u cijelosti je
pokriven iz akumuliranih sredstava koja su ostvarena u
prethodnim godinama.
Ukupni prihodi ostvareni od prihoda iz Proračuna Republike
Hrvatske, od vlastitih prihoda, prihoda od potpora iz drugih
ministarstava i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, iz
proračuna jedinica lokalne samouprave i donacija pravnih i fizičkih
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osoba u odnosu na planirane prihode za 2011. godinu izvršeni su
s 97,72% (znači 2,28% manje od predviñenog).
Ukupni izdatci za zaposlene te za materijal i energiju, zatim
izdatci za usluge, ostali nespomenuti izdatci za poslovanje, izdatci
za stipendije, školarine, tekuće donacije i nabavu nefinancijske
imovine izvršeni su s 99,24% (znači 0,76% manje) u odnosu na
planirane izdatke.*
*U izvještajnom razdoblju Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti zabilježila je manjak prihoda nad izdatcima u iznosu
od 1.110.327,02 kuna. Navedenog manjka prihoda nad izdatcima
za 2011. godinu ne bi bilo da je Akademija uspjela naplatiti sva
svoja potraživanja prema kupcima koja su na dan 31. prosinca
2011. iznosila 1.598.029,19 kuna.
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na
svojoj 3. (182) redovitoj sjednici, održanoj 29. veljače 2012.
godine, razmotrilo je i usvojilo prijedlog Financijskog plana
Hrvatske akademije za 2012. godinu i to kako slijedi prema
grupama prihoda odnosno izdataka:
I.
PRIHODI
1. Prihodi iz državnog proračuna
52.200.000,00
2. Vlastiti prihodi Akademije
4.250.000,00
3. Prihodi (potpore) iz drugih Ministarstava
8.030.000,00
4. Prihodi iz lokalnih proračuna
1.700.000,00
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba
750.000,00
UKUPNI PRIHODI:
66.930.000,00
II.
IZDATCI
1. Izdatci za zaposlene
2. Naknade troškova zaposlenih
3. Izdatci za materijal i energiju
4. Izdatci za usluge

54.800.000,00
1.228.500,00
2.355.000,00
5.586.000,00
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5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja
6. Ostali financijski izdatci
7. Izdatci za stipendije i školarine
8. Tekuće donacije
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine
UKUPNI IZDATCI

703.000,00
37.500,00
80.000,00
895.000,00
1.245.000,00
66.930.000,00
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Obrazloženje uz Prijedlog Financijskog plana Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinuHrvatska
akademija znanosti i umjetnosti za obavljanje svoje redovne
djelatnosti utvrdila je Prijedlog Financijskog plana za 2012.
godinu u iznosu od 66.930.000,00 kuna. Utvrñeni prijedlog
izrañen ja temeljem zadanih proračunskih limita za sredstva koja
se osiguravaju iz državnog Proračuna te procjenom očekivanih
prihoda iz drugih izvora financiranja.Planirani prihodi ostvarivati će
se iz sljedećih izvora:
1. U državnom Proračunu Republike Hrvatske osigurana su
sredstva za redovnu djelatnost Akademije u iznosu od
52.200.000,00 kuna i to za plaće i doprinose zaposlenih, sredstva
za stalne mjesečne nagrade redovitih članova Akademije,
sredstva za materijalne i operativne izdatke Akademije i njezinih
jedinica, te sredstva za izdavačku i tiskarsku djelatnost, sredstva
za redovnu djelatnost Zaklade HAZU, sredstva za meñunarodnu
suradnju, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje
Akademijinih zgrada i nabavku opreme. Planirana sredstva iz
državnog Proračuna u strukturi Financijskog plana Akademije
sudjeluju s 77,99%, te su ista u odnosu na 2011. godinu manja za
5.280.000,00 kuna odnosno 9,19%
2. Vlastiti prihodi Akademije koji se ostvaruju s naslova
obavljanja poslova na tržištu (prodaja knjiga, ulaznica, grafičkih
mapa, pretplata na časopise, intelektualnih usluga) , prihoda
ostvarenih obavljanjem ostalih poslova (najamnine i zakupnine),
ostalih prihoda (prihodi od kamata, naknada šteta, naplaćeni
prihodi iz prethodnih godina i slično), te kapitalnih prihoda (prihodi
od prodaje prava iz ostavštine Miroslav Krleža i od prodaje
imovine) planirani su u iznosu od 4.250.000,00 kuna. U strukturi
ukupnih prihoda sudjeluju s 6,35%, te su u odnosu na 2011.
godinu veći za 28,04%.
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3. Prihodi s naslova potpora iz drugih ministarstava
planirani su u iznosu od 8.030.000,00 kuna, što iznosi 12,00% od
ukupnog Financijskog plana. Od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa očekuje se prihod u iznosu od 6.300.000,00
kuna i to na ime plaća i doprinosa za znanstvene novake, te za
financiranje znanstvenih projekata i nabavku znanstvene opreme
iz projekata i potpomaganje nakladničke i izložbene djelatnosti.
Iz Ministarstva kulture očekuje se prihod od 1.100.000,00 kuna
na ime potpora za izložbe, nakladničku djelatnost, nabavku
znanstvene opreme, terenska istraživanja.
Za potporu radu Znanstvenog vijeća za poljoprivredu planirano je
30.000,00 kuna iz Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva.Gradski ured za kulturu grada Zagreba trebao bi u
iznosu od 600.000,00 kuna potpomoći nakladničku i izložbenu
djelatnost, te organizaciju znanstvenih skupova.
4.
Iz Proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave
(općine, gradovi i županije) očekuje se prihod na ima
sufinanciranja plaća i redovitih materijalnih izdataka vanjskih
znanstvenoistraživačkih jedinica (Varaždin, Bjelovar, Požega,
Osijek, Vinkovci i Vukovar) u iznosu od 1.200.000,00 kuna, te na
ime sufinanciranja nakladničke i izložbene djelatnosti i
organizaciju znanstvenih skupova iznos od 500.000,00 kuna.
Ukupno planirana sredstva s tog naslova sudjeluju u Financijskom
planu Akademije sa 2,59%, te su planirana na razini ukupno
izvršenih sredstava u 2011. godini.
5. Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba planirani su
za 39,71% manjem iznosu nego što je bilo izvršenje u 2011.
godini, tj. u iznosu od 750.000,00 kuna i čine 1,12% ukupnih
prihoda, a namijenjeni su za sufinanciranje nakladničke i
izložbene djelatnosti, organizaciju znanstvenih skupova i slično.
Naime, te donacije su u pravilu strogo namjenske jer donator
odreñuje u koje svrhe i za koju namjenu se sredstva mogu trošiti.
Tako smanjeni plan utvrñen je iz razloga što je tijekom 2011.
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godine radi obilježavanja obljetnice 150. godina HAZU bio nešto
veći priljev s toga naslova, te je realno za očekivanje da
ostvarenje u 2012. godini neće biti moguće na razini 2011.
godine.
Iz priložene prihodovne strane Financijskog plana vidljivo je da su
očekivani ukupni prihodi Hrvatske akademije u 2012. godini manji
u odnosu na ostvareno u 2011. godinu za 5,99%, odnosno za
4.265.585,62 kuna, te je u skladu s time utvrñen i prijedlog
ukupnih izdataka za 2012. godinu kako slijedi:
1.
Izdatci za zaposlene obuhvaćaju izdatke za plaće i
doprinose zaposlenih, izdatke za plaće i doprinose znanstvenih
novaka za koje se sredstva osiguravaju u Ministarstvu znanosti
obrazovanja i športa, sredstva za isplatu stalnih mjesečnih
nagrada redovitih članova Akademije, te sredstva za ostale
rashode za zaposlene koji uključuju isplatu temeljem prava iz
Kolektivnog ugovora planirana su u iznosu od 54.800.000,00
kuna od čega 48.485.000,00 kuna iz državnog Proračuna, a
6.315.000,00 kuna iz drugih izvora (Ministarstvo znanosti i
jedinice lokalne uprave i samouprave). Planirana sredstva čine
81,88% ukupnog Financijskog plana i u odnosu na 2011. godinu
veća su za 2,33%. Unutar te grupe izdataka vidljivo je povećanje
plana za 11,60% na poziciji nagrada Akademika iz razloga što se
očekuje da će se s tog naslova nakon izborne skupštine povećati
broj redovitih članova kojima pripada prava na mjesečnu nagradu.
2. Naknade troškova zaposlenih čine izdatci za službena
putovanja stalno zaposlenih, naknade za prijevoz i izdatci za
stručno usavršavanje zaposlenika, planirani su u iznosu od
1.228.500,00 kuna od čega iz državnog Proračuna 756.000,00
a iz drugih izvora 472.000,00 kuna. U ukupnom Financijskom
planu sudjeluju sa 1,84%. Utvrñeni plan u odnosu na 2011.
godinu manji je za 16,28%.
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3. Izdatci za materijal i energiju obuhvaćaju izdatke za
uredski materijal, energiju, izdatke za sitni inventar, te izdatke za
nabavku službene zaštitne radne odjeće i obuće. Planirani su u
iznosu od 2.355.000,00 kuna, od čega 540.000,00 kuna iz
državnog Proračuna a 1.815.000,00 kuna iz drugih izvora.
Utvrñeni plan u odnosu na 2011. godinu manji je za 14,40%. U
ukupnim izdatcima navedena grupa sudjeluje s 3,52%.
4. Izdatci za usluge planirani su u iznosu od 5.586.000,00
kuna, od čega iz državnog Proračuna 1.096.000,00 a iz drugih
izvora 4.490.000,00 kuna. U odnosu na 2011. godinu manji su
41,54%. U ovoj grupi izdataka indeksi plana u odnosu na 2011. na
svim pozicijama osim kod izdataka komunalne usluge su manji. U
ukupnom Financijskom planu ova grupa izdataka sudjeluje s
8,35%. Ovom grupom izdataka obuhvaćeni su troškovi za usluge
telefona, pošte i interneta, tekućeg i investicijskog održavanja
objekata i opreme, troškove promidžbe, komunalnih usluga,
troškove najamnina i zakupnina, izdatke za intelektualne usluge
(tu su uključeni i izdatci za autorske honorare s naslova izdavačke
djelatnosti), troškove za računalne usluge, usluge čišćenja i
čuvanja imovine, naknade troškova za službena putovanja
osobama izvan radnog odnosa, izdatci za tisak knjiga, brošura i
kataloga, te ostale nespomenute usluge.
5. Ostali nespomenuti izdatci poslovanja obuhvaćaju
troškove za premije osiguranja, za reprezentaciju, članarine,
pristojbe i naknade , izdatke za meñunarodnu suradnju, te
suradnju na projektu Europske znanstvene zaklade. Planirana
sredstva u toj grupi iz državnog Proračuna iznose 293.000,00
kuna a iz drugih izvora 410.000,00 kuna, što ukupno iznosi
703.000,00 kuna. Usporedni indeks sa 2011. godinom pokazuje
smanjenje za 65,94% Učešće u ukupnom Financijskom planu
iznosi 1,05%.
6. Ostali financijski izdatci obuhvaćaju izdatke za usluge
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platnog prometa i bankovne usluge te ostale nespomenute
financijske usluge (zatezne kamate i sl.). Planirani su u iznosu od
37.500,00 kuna i čine 0,06% ukupnih izdataka.
7. Izdatci za stipendije i školarine planirani su u iznosu od
80.000,00 kuna, čine 0,12% ukupno planiranih izdataka.
Navedenih sredstvima akademija će participirati dio troškova
školarine znanstvenim novacima za ovu proračunsku godinu.
8. Tekuće donacije planirane su u iznosu od 895.000,00 kuna
i to u većem dijelu iz državnog Proračuna, a samo 5.000,00
kuna iz drugih izvora. U odnosu na 2011. godinu vidljivo je da je
plan umanjen za 26,70% (što je u okviru umanjenja zadanih limita
iz državnog Proračuna za tu grupu rashoda). Navedeni izdatci
odnose se na sredstva za redovnu djelatnost Zaklade Hrvatske
akademije, te na nakladnički projekt «Hrvatska i Europa» te ostale
nespomenute tekuće donacije. U ukupnim izdatcima sudjeluju sa
1,34%.
9. Izdatci za nabavku nefinancijske imovine planirani su u
iznosu od 1.245.000,00 kuna od čega 140.000,00 kuna iz
državnog Proračuna i 1.105.000,00 kuna iz drugih izvora. U
odnosu na 2011. godinu utvrñeni plan manji je za 23,82%.
Navedenom grupom obuhvaćeni su izdatci za nabavku opreme,
namještaja i postrojenja, popunjavanje knjižnog fonda biblioteka,
te za dodatna ulaganja na grañevinskim objektima. U ukupnom
Financijskom planu sudjeluju s 1,86%.Predloženi Financijski plan
Hrvatske akademije zbog vidljivog smanjenja očekivanih prihoda u
2012. godini na rashodovnoj strani prikazuje tendenciju smanjenja
svih vrsta izdataka.Isti će biti moguće realizirati u iskazanom
obujmu isključivo racionalnom potrošnjom i provoñenjem mjera
štednje na svim područjima djelatnosti Akademije, naravno uz
pretpostavku da se ostvare očekivani prihodi.

Na temelju izloženog te podataka objavljenih u Ljetopisu
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predlažem Skupštini da prihvati: Izvješće o radu Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti u 2011. godini, zatim Izvješće
o financijskom poslovanju i Završni račun Akademije za
godinu 2011. i Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti za godinu 2012.
S pravom možemo reći kako je prijašnjih godina, a posebno
prošle, 2011., godine, učinjen velik iskorak u nastojanjima da
se Akademija što više otvori različitim aktivnostima prema
medijima, a time i prema široj javnosti. U tom smislu
intenzivirani su kontakti s javnim glasilima, ali unatoč tome još
uvijek nismo zadovoljni načinom na koji pojedini tiskani mediji
prate rad Hrvatske akademije, pa je nova Uprava intenzivirala sve
oblike suradnje s medijima, ali je i zahvaljujući nastojanjima
svih članova Akademije našu instituciju otvorila javnosti,
svim grañanima Republike Hrvatske, što je i prepoznato.
Završavajući ovo izvješće, dopustite mi, gospoñe i gospodo
akademici, da u ime Predsjedništva i Uprave Akademije zahvalim
svima vama, posebno razrednim tajnicima, članovima
Predsjedništva, voditeljima znanstvenih i muzejsko-galerijskih
jedinica, predsjednicima znanstvenih vijeća i odbora, svim
članovima Akademije, svim službenicima i namještenicima u
jedinicama i Stručnim službama, na zalaganju i aktivnostima. Jer
upravo je to omogućilo da se obave mnogobrojne i raznovrsne
zadaće, ukupno tijekom 2011. godine 490 dogañanja, te da se
unaprijede djelatnosti naše Akademije kao hrama kulture, hrama
znanosti, umjetnosti i stvaralaštva.
Posebno zahvaljujem onomu dijelu hrvatskoga novinstva te radiju
i televiziji koji su redovito pratili rad Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti i o tome uglavnom objektivno izvještavali javnost.
Hvala na pozornosti!
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